Durerea neoplazică (din cancer)
Există foarte multe cazuri de cancer diagnosticate în fiecare zi. În timp ce acesta
este un moment dificil pentru oricine, este și mai dificil pentru mulți pacienți care
suferă de durere fie din cauza cancerului însuși, fie ca urmare a tratamentului. În
cadrul Departamentului de Management al Durerii îi ajutăm pe pacienții diagnosticați
cu orice tip de cancer să gestioneze durerea asociată cu chimioterapia, durerea din
cancerul pancreatic și alte forme de cancer.
Ce este durere din cancer ?
Durerea asociată cancerului se datorează tumorii în sine, răspândirii cancerului sau
tratamentelor pentru cancer. Adesea, pacienții care suferă un tratament intens
chimioterapeutic sau pacienții a căror boală s-a răspândit în alte părți ale corpului
prezintă o varietate de senzații dureroase. Unele dintre cele mai comune acuze
asociate cu durerea din cancer sunt:






Durerea surdă la locul unde a apărut leziunea primară
Durerea surdă în zona în care s-a răspândit cancerul
Dureri înțepătoare asociate cu cancerul
Dureri asociate cu chimioterapia sau alt tratament medicamentos
Frecvente dureri de cap sau dureri generale ale corpului asociate cu
tratamentul

Dacă vă confruntați cu durere din cauza cancerului, Departamentul de Management
al Durerii vă poate oferi tratamente minim invazive pentru a vă ajuta să vă gestionați
eficient durerea dar și pentru a reduce cantitatea de durere.
De ce apare durerea?
Durerea care este cauzată de cancerul în sine este adesea asociată cu tumorile
pancreatice sau cu tumorile secundare (metastaze) din orice zonă în care cancerul
s-a răspândit. Pe măsură ce tumorile cresc, ele pot împinge nervii, organele și alte
structuri, ceea ce poate provoca dureri în regiunile afectate. Durerea asociată cu
tratamentul apare în principal datorită radiațiilor. Radiația poate lăsa în urmă cicatrici
sau senzații dureroase în tot corpul și poate produce deteriorarea permanentă a
unor țesuturi sau nervi.
Când vine vorba de tratarea durerii asociate cancerului există o varietate de opțiuni.
Iată câteva dintre opțiunile de tratament pe care le oferim pacienților care suferă de
dureri asociate cancerului:





Medicamente analgezice optimizate pentru nevoile fiecărui pacient
Medicamente mai puternice - opioide (gestionate eficient)
Injectarea de anestezic local și steroid la nivelul punctelor dureroase "trigger
point"
blocul nervos (bloc de nervi spnahnici, bloc de plex hipogastric, blocul
ganglionului Walther)

Pentru mai multe informații despre opțiunile de gestionare a durerii împotriva
cancerului, vă rugăm să contactați specialiștii noștri în Managementul Durerii.

