Syöpään
sairastuneen
psyykkinen tuki
Mistä tukea ja apua
Salossa

Syöpään sairastuminen saa aikaan fyysisten
kipujen ja oireiden lisäksi lähes aina myös
henkisen kriisin. Sairaus koettelee sekä
sairastunutta, että hänen omaisiaan. Noin
kolmasosalla syöpäpotilaista esiintyy
toimintakykyä heikentävää psyykkistä oireilua.
Ahdistuneisuus ja masennus ovat tyypillisesti
esiintyviä oireita, myös sopeutumishäiriöt ovat
yleisiä.
Yleisiä tunteita ovat viha, voimattomuus,
eriytyminen, pelko sekä suru ja murhe.
Sairastuminen vaikuttaa itsetuntoon.
Syövän hoitoon tulee kuulua somaattisen
hoidon ja psyykkisen tuen lisäksi myös
tukipalvelujen järjestäminen. Yhteistyö
psykiatrian ammattilaisten kanssa hyödyttää
syöpään sairastunutta. Psyykkistä tukea
tarvitsee sairastuneen lisäksi koko perhe.
Syöpään sairastuminen muuttaa keskeisiä
elämänarvoja aiheuttaen elämässä niin suuren
muutoksen, ettei elämää kyetä jatkamaan kuten
ennen.
Alkujärkytyksestä huolimatta sairauden kanssa
oppii kuitenkin elämään. Tuen hakeminen ei ole
heikkoutta vaan itsestään huolehtimista.

Erään sairastuneen ajatuksia syöpädiagnoosin
jälkeen
”Saadessani kuulla sairastavani syöpää, en
ymmärrä miksi pystyin toimimaan niin
järkiperäisesti. Järjestelin käytännön asioita
loogisesti ja mietin, että ennemmin hyväksyn
tämän sairauden itselläni kuin lapsellani.
Ajattelin, että olinhan jo elänyt tätä elämää
näinkin kauan. Ihmettelin, kun vaimo reagoi niin
voimakkaasti.”
”Mieleeni hiipi hiljalleen surumielisyyttä, kun
esimerkiksi kauniina kesäaamuna tajusin, ettei
kaikki ollutkaan kuten ennen –sairastan syöpää.
Oikeastaan noihin aikoihin ei mennyt hetkeäkään,
ettei sairaus olisi ollut mielessä. Minua pelotti
välillä läheisten puolesta ja tavallaan suojelin
heitä. Lääkärin ja hoitajan kannustavat sanat
kirurgian poliklinikalta jäivät mieleen, ajattelin voisinkohan selvitä tästä? Sain voimaa myös
Suomen syöpäpotilaat ry:n potilasoppaasta.”
”Kaksi leikkausta ja syöpähoidot vajaan vuoden
kuluessa auttoivat jäsentämään tilannetta mutta
vasta näiden jälkeen alkoi henkinen työskentely.
Se on kestänyt jo toista vuotta. Tavallaan se on
myös antanut vahvistusta sille, jos joskus vielä
joutuu kohtaamaan vastaavanlaista.”
”Nykyään voin ajatella, että voisin kyetä
tukemaan vastaavan tilanteen kohdannutta
ihmistä. Enää ei minulle päivittäin tule mieleeni
sairaus, jonka olen kokenut. Silti edelleen jaksan
arvostaa tylsää arkea enemmän kuin ennen.
Välillä voi tulla huonompia kausia, jolloin
valmistaudun uudelleen pahimman varalta.”

Älä jää yksin – Ota rohkeasti yhteyttä!
LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS
Salon paikallisosasto, Salo-Karina
Helsingintie 52, 24100 Salo
puh. 02 728 1670
www.sspo.net

Someron terveyskeskus, sosiaalihoitaja
puh. 044 779 2610
KRIISIKESKUS ETAPPI
Kirkkokatu 10, 24100 Salo
Kriisivastaanoton ajanvaraus
Ma-to klo 10.00-14.00
Pe klo 10.00-13.00 puh. 044 727 3700
etappi@ssmts.fi
www.mielenterveysseurat.fi/salo

AKUUTTI MIELENTERVEYS- JA
PÄIHDEVASTAANOTTO
TYKS Salon sairaala 2 krs.
Sairaalantie 9, 24100 Salo
Ma-to klo 8.00-16.00
Pe klo 8.00-15.00
Psykiatrinen sairaanhoitaja
02 314 5255 tai 044 772 3222
www.salo.fi/sosiaalijaterveyspalvelut/mielenterveysjapaihd
epalvelut/akuuttimielenterveysjapaihdevastaanotto

SALON PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
Rummunlyöjänkatu 5, 2 krs.
24100 Salo
Puh. 044 774 5217
perheneuvonta.salo@evl.fi
www.salonseurakunta.fi/00010072-perheneuvonta

SYÖPÄJÄRJESTÖJEN MAKSUTON
PUHELINNEUVONTA
0800 19414
Ma ja to klo 10.00-18.00
Ti, ke ja pe klo 10.00-15.00
SYÖPÄJÄRJESTÖJEN MAKSUTON
ETUUSNEUVONTA
0800 411 303
Ke klo 15.00-17.00
SYÖPÄJÄRJESTÖJEN SÄHKÖPOSTINEUVONTA
(hoitajat vastaavat viestiisi mahdollisimman
nopeasti)
neuvonta@cancer.fi
SYÖPÄJÄRJESTÖJEN NEUVONTAHOITAJA-CHAT
(voit keskustella neuvontahoitajan kanssa
chatissa tai osallistua ryhmächattiin)
www.neuvontahoitaja.fi
SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAN
VALTAKUNNALLINEN KRIISIPUHELIN
010 195 202
Arkisin klo 9.00-7.00
Viikonloppuisin ja pyhinä klo 15.00-07.00
POTILAIDEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON
KEHITTÄMÄ VERKKOPALVELU
www.terveyskyla.fi/syopatalo
www.terveyskyla.fi/vertaistalo
SUOMEN SYÖPÄPOTILAAT RY:n
POTILASOPPAAT
www.syopapotilaat.fi/potilasoppaat

Esitteen ovat laatineet Turun AMK:n sairaanhoitajaopiskelijat
Wananong Laine, Kalle Määttänen, Sari Suutari ja Niina Turunen,
osana opinnäytetyön kirjallista raporttia yhteistyössä
toimeksiantajansa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen, Salon
paikallisosaston kanssa.
Kuvat: Wananong Laine

Opas ladattavissa:
www.sspo.net/palvelut/psyykkisen-tuen-opas

