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Čo je syndróm únavy spojenej s rakovinou?
 

SÚSR je jedným zo samotných príznakov rakoviny ako aj vedľajším účinkom rakovinovej liečby/terapie. 

Postihuje všetky stránky pacientovho života vrátane fyzickej, duševnej, citovej a spoločenskej.

Rakovinové bunky využívajú živiny Vášho tela na to, aby mohli rásť. Výsledkom toho je, že Vaše telo potom 

nemá odkiaľ brať energiu. To môže byť príčinou syndrómu únavy spojenej s rakovinou.

Únava spojená s rakovinou je jeden z najbežnejších príznakov, ktorý pacienti pociťujú. Je to stav 

vyčerpanosti, ktorý môže prísť nečakane a odstrihnúť vás od bežného života

Pre včasnú diagnózu a 
liečbu únavy spojenej s 
rakovinou je kľúčové 
rozoznať bežnú únavu od 
tej, ktorá je spojená s 
rakovinou.

SÚSR

Nezlepšuje sa napriek 

oddychu, vracia sa 

alebo sa zhoršuje

Prichádza nečakane 

a nezávisí od 

vynaloženej námahy

Objavuje sa u ľudí so 

všetkými typmi 

rakoviny

Trvá mesiace až roky

Bežná únava
Dá sa odstrániť 

spánkom

Dá sa očakávať po 

určitom type námahy
Trvá zväčša krátko Stáva sa každému

SÚSR

Extrémna 
spavosť

Vyčerpanosť
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Nedovoľte únave prebrať kontrolu nad vašim životom – príznaky syndrómu únavy spojenej s rakovinou 

(SÚSR) je možné zmierniť liečbou. Včasné riešenie SÚSR môže zabrániť, aby sa z neho stal dlhodobý 

problém. Obráťte sa na váš ošetrujúci tím v otázkach diagnózy a možnostiach liečby.

Psychologické poradenstvo

Fyzická aktivita

Farmakoterapia

Posilňovanie tela 
a mysle Výživové poradenstvo Terapia jasným svetlom

Kognitívno-behaviorálna 
terapia

Kognitívna terapia 
na báze poznania vlastnej 

mysle

Redukcia stresu na báze 
poznania vlastnej mysle

62%

78%
42%

44%

SÚSR ovplyvňuje život lymfómových pacientov

Štúdia ukázala, že až lymfómových pacientov pociťuje únavu ovplyvňujúcu ich život

O 62% znižuje 
schopnosť pracovať

O 42% zhoršuje 
vzťahy s blízkymi

O 78% zhoršuje 
aktivitu

O 44% znižuje 
nezávislosť

72%
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Predtým než budete konzultovať SÚSR s vašim 
ošetrujúcim lekárom pripravte sa na to

Čo je syndróm únavy spojenej s rakovinou?

Má tento syndróm nejaké špecifické príznaky,

o ktorých by som mal/a vedieť? Kedy by som o nich

mal/a hovoriť so svojím lekárom?

Je SÚSR normálny? Postihuje veľa ľudí?

Čo spôsobuje SÚSR?

Je SÚSR spojený s množstvom spánku alebo mojou dennou aktivitou?

Aký je rozdiel medzi SÚSR a bežnou únavou?

Dá sa SÚSR liečiť?

Existujú v nemocniciach/onko centrách programy venujúce sa SÚSR?

Viete mi odporučiť terapeuta alebo program, ktorý sa venuje liečbe SÚSR?

Existuje pacientska organizácia alebo podporná skupina zaoberajúca sa SÚSR?

Poznáte nejaké online nástroje venujúce sa zvládaniu SÚSR?

Existujú nejaké činnosti, ktoré mi môžu pomôcť? Je niečo, čo nemám robiť?

Existuje nejaká prevencia, ktorá môže minimalizovať SÚSR?

Čo môžu robiť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,

rodina, priatelia, aby mi mohli pomôcť?

Je možné zbaviť sa SÚSR? Alebo je to niečo s čím sa musím naučiť žiť

www.lymfom.sk

www.leukemia.sk

oz@lymfom.sk

poradna@lymfom.sk

0919 455 321

(08:00-19:00)

laco@lymfom.sk

@lymfomaslovensko

“Lymfom priatelia”

@lymfoma_slovensko
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KONTAKT SOCIÁLNE MÉDIÁ PORADŇA

PACIENTSKÝ DÔVERNÍK:


