Заглянув за роковую черту, начинаешь лучше понимать всю
ценность нашей неповторимой жизни с ее вечными, простыми
и великими радостями. Однако надо не только понимать, а и
бороться за собственную жизнь. Так будьте же здоровы!
И. Жильцова,
Генеральный директор Ассоциации
помощи онкобольным “Антирак”

Лікування закінчується – що далі?
Дорога подруго! Зараз у Вашому житті починається новий період – період одужання, відновлення фізичних та духовних сил. Втома та виснаження, спричинені операцією
та тяжкими переживаннями, можуть заважати відчувати це
повною мірою, проте, це лише перші кроки до зцілення. І
те, яким чином будуть пройдені ці кроки, який шлях буде
обрано, значною мірою залежить саме від Вас, від Вашого
бажання одужати. Коли ваше лікування закінчило ся або
закінчується, перед Вами по стає питання: що ж далі? У цій
брошурі ми поговоримо про перші кроки Вашої реабілітації.
Реабілітація – це відновлення фізичного і психологічного здоров’я та працездатності. Для Вас зараз найголовніше
– відновлення рухливості руки, Вашої зовнішності, загального самопочуття і внутрішньої рівноваги. Вам потрібно
бути впевненою, що Ви маєте у своєму розпорядженні всю
необхідну інформацію: чітко уявляєте, хто і як буде стежити
за Вашим станом здоров’я, як піклуватися про себе далі, де
можна одержати додаткову інформацію та допомогу. На деякі питання Вам відповість наша брошура.
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Рак не доля і не вирок, це діагноз.
Головне прийти до лікаря вчасно.

1. Відновлення емоційної рівноваги
Якщо до цього моменту Ви повністю знаходилися під опікою фахівців, то тепер багато чого буде залежати від Вас,
Вашої енергії і здорового глузду, але найголовніше – від Вашого внутрішнього стану. Це перше, про що Вам належить
подбати, адже відновлення емоційної рівноваги є невід’ємною частиною процесу одужання.
Коли жінка після лікування повертається додому і коли
здавалося б усе найважче вже позаду, дехто стикається з новими емоційними проблемами. Дійсно, дотепер лікування
вимагало значних фізичних і психологічних зусиль, але при
цьому воно діяло і певним чином заспокійливо: принаймні
Ви відчували, що щось робите, щоб перемогти хворобу. Багато жінок відчувають занепокоєння коли лікування закінчується, їм здається, що для боротьби з хворобою нічого не
робиться.
Якщо Ви маєте подібні почуття, згадайте, що у Вас є рекомендації лікаря, і що зараз найважливіше – це повернення
до повноцінного життя. Згадайте, як Ви раніше справлялися
з життєвими труднощами, можливо, цей досвід і сьогодні буде для Вас корисним.
Намагайтеся не замикатися в собі. Відкрито обговорюйте
свої переживання та почуття з сім’єю і друзями, з тими, кому
Ви довіряєте. Це може мати надзвичайно цілющу дію. Й до
того ж відкрите обговорення проблем і труднощів з рідними
допоможе їм краще розуміти та підтримувати Вас.
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Жизнь – это жизнь, боритесь за неё.

(Мать Тереза)

Невизначеність, властива онкологічним захворюванням,
може часом турбувати і Вас і Ваших рідних. Це – природно.
Але не треба малювати картини трагічного майбутнього й,
таким чином, марно втрачати дорогоцінну енергію. Краще
вибрати інший шлях – ставити перед собою позитивні цілі і докладати зусиль для їх досягнення; цінувати те, що ми
маємо, а не шкодувати за тим, чого у нас немає. Можливо,
іноді Ваш настрій буде поганим – це не тільки тому, що Ви
стикаєтесь із невизначеним майбутнім, але і просто тому, що
Ви пережили важкі часи. Тож не вимагайте від себе постійно
відмінного настрою. Коли Вас охоплює смуток, пам’ятайте,
так буде не завжди.
Як будь-яке серйозне випробування, хвороба – це не тільки лихо, але і джерело важливого життєвого досвіду. Часто
жінки говорять про те, що після операції вони по новому почали сприймати життя, зблизилися з рідними, прийшли до
більш глибокого усвідомлення сенсу життя.
Пам’ятайте, що якості, які роблять Вас привабливою людиною, люблячою жінкою і турботливою матір’ю не змінилися через те, що з Вами скоїлося. Ви та ж сама жінка, з
тими ж цінностями, інтересами і турботами. Усе, що було
важливим для Вас до лікування, може залишатися частиною
Вашого життя і тепер.
Можливо, Ви захочете знайти інших жінок, що перенесли
подібну операцію і лікування. Розмова з жінками, що пройшли подібний шлях, допоможе Вам не тільки зрозуміти, що
Ви не одна, але і збагатити власний досвід.
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2. Подальша турбота про себе
Після закінчення лікування Ви залишаєтесь під наглядом
онколога за місцем проживання. У перші два роки після операції треба відвідувати його один раз на 4 місяці (якщо лікар
не дав інших рекомендацій), потім протягом наступних 5 років – раз на півроку, а далі – раз на рік. Якщо Вас щось турбує, не чекайте чергового запланованого відвідання лікаря.
Як і до операції, Вам належить щомісяця проводити самообстеження молочної залози. Якщо Ви не знаєте, як це робити,
попросіть лікаря показати Вам необхідні прийоми.
Якщо лікар іншого фаху вважає за потрібне прове сти
курс фізіотерапевтичних, теплових процедур, або курс ін’єкцій різних імуно стимуляторів, порадьте ся з онкологом. Коли Ви плануєте свій відпочинок, майте на увазі, що лікарі
не рекомендують змінювати кліматичну зону, їздити на південь і загоряти.

3. Наша зовнішність
Одне з питань, що постає перед жінками після операції –
це питання про те, як можна зробити непомітними зміни у
зовнішньому вигляді. Існує, принаймні, два варіанти рішення цієї проблеми. Це вибір протезу, який буде вкладатися в
бюстгальтер, або пластична операція. Розглянемо обидві можливості.

Підбір протезу
Роль протезу, який часто називають формою або вкладкою, полягає у тому, щоб відновити зовнішню і вагову симетрію тіла. Його якість визначається тим, як він вирішує
обидві ці задачі. Сьогодні існують прекрасні протези,
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спеціальні бюстгальтери різних розмірів і моделей, і навіть
спеціальні купальники, що дозволяють повністю сховати косметичний дефект.
Сучасний протез виготовляється із силіконового гелю, що
при контакті з тілом нагрівається до температури тіла. На
дотик він м’який і рухливий, як справжні груди, а по кольору наближається до кольору натуральної шкіри. Його вага
відповідає вазі молочної залози і це дозволяє зрівноважити
навантаження на хребет.
Зовнішнє покриття протезу виготовляється із поліуретану,
який є непроникним для води і нешкідливим для будь-якої,
навіть дуже чутливої, шкіри. Ви можете спокійно плавати
у басейні або купатися у морі, не хвилюючись, що протез
постраждає від води, морської солі або хлору. Правильно підібраний протез дозволяє жінці прекрасно виглядати, носити гарну, навіть напівпрозору білизну, впевнено і комфортно
почувати себе в обіймах коханої людини.
Майте на увазі, що протез і бюстгальтер мають бути ретельно підібрані з урахуванням Ваших індивідуальних особливостей. Це означає, що при виборі протезу і бюстгальтеру
необхідна наявність достатнього асортименту, спокійна доброзичлива обстановка і кваліфікована допомога уважного до
Ваших потреб консультанта.
ЦЕНТР “Ортес”. Для оформлення направлення на протезування необхідно стати на облік до місцевого органу праці та соціального захисту населення та надати до нього наступні документи:
– заяву про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за формою, що затвер5

джується Міністерством соціальної політики;
– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
– паспорт та копію паспорта;
– копію висновку МСЕК з призначенням протеза молочної
залози з 3-ма ліфами та компресійного рукава (при необхідності) - жінкам, які мають інвалідність (за наявністю);
– індивідуальну програму реабілітації для інвалідів;
– копію довідки ЛКК (лікувально кваліфікаційної комісії)
з призначенням протеза молочної залози з 3-ма ліфами та
компресійного рукава (при необхідності) – жінкам, які не
мають інвалідності;
– копію пенсійного посвідчення (за наявністю).
Ортопедичний науково-виробничий реабілітаційний центр
«Ортес» безкоштовно забезпечить Вас протезом молочної
залози і трьома спеціальними ліфами для його кріплення та
компресійними рукавами (якщо є набряк руки).
Центр «Ортес» запрошує жінок, що проживають в м. Києві
безкоштовно пройти 10-ти денний курс реабілітації для жінок, які перенесли мастектомію.
1. Первинний огляд терапевта з призначенням необхідних
процедур, що входять в курс реабілітації.
2. Консультацію мамолога.
3. Консультацію психотерапевта.
4. Комплекс лікувальної фізичної культури.
5. Лікувальний ручний масаж.
6. Пневмомасаж.
7. Курс психологічного розвантаження.
8. Ароматерапію.
Курс реабілітації включає в себе:
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Пневмомасаж – є високоефективним засобом лікування
хронічного лімфатичного набряку, а також прискорює відновлювальні процеси в верхній кінцівці, витісняє набрякову рідину з кінцівки, знижує ризик розвитку інфекційних рожистих
запалень.
Курс психологічного розвантаження – простий і ефективний спосіб позбавлення від стресової напруги, слухаючи приємну, заспокійливу музику, Ви зможете відпочити, розслабити
свій організм, відновити сили.
Ароматерапія - це застосування ефірних масел з лікувальною метою; ефірні масла, які ми використовуємо, всі без винятку, мають бактерицидні, антисептичні та протизапальні
властивості, позитивно впливають на нервову систему, сферу
емоцій та психічне здоров’я, не мають негативної побічної дії.
Заняття в групах реабілітації починаються о 8:45; 10:30;
12:00; 13:30; 15:00 та о 16:45 год.
Ви можете обрати для себе найзручніший час.
Запис на курс реабілітації
та довідки за телефонами:
417-37-12, 417-33-34
Наша адреса:
04070, м. Київ, вул. Фролівська, 4
(район метро «Контрактова Площа»)
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Пластична операція
Багато жінок навіть не знають про те, що існує можливість відновлення форми молочної залози шляхом пластичної операції. Існують різні способи цієї операції:
• Вшивання силіконового імплантанту. Ця операція подібна операції по збільшенню об’єму молочних залоз у
здорових жінок;
• Використання для відновлення форми молочної залози
власних тканин тіла жінки. У цьому випадку використовується ділянка м’яза зі спини або живота.
У кожному конкретному випадку рішення про можливість
проведення операції приймається індивідуально, але не забудьте проконсультуватися з Вашим лікарем. Реконструкція
може проводитися одночасно з основною операцією або самостійно.
Для більшості жінок протез вирішує усі їх проблеми, але
деякі жінки вважають, що краще зробити пластичну операцію. У будь-якому випадку варто знати про цю можливість і
про те, що у Вас є вибір.

4. Відновлення рухливості руки
Процес реабілітації починається відразу ж після операції. Чим пізніше почати реабілітацію руки, тим більше зусиль потрібно буде докласти, тим більш складним буде цей
процес. Ваша задача – повністю відновити рухливість руки.
Кращим помічником для Вас може стати спеціальна гімнастика.
Спочатку після операції, коли рука і плече стиснуті в рухах
і в області плеча виникає відчуття стягнутості, деякі жінки
починають сутулитися і зводити плечі. Майте на увазі,
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що це не вирішує проблеми, а лише призводить до надмірної напруги м’язів і стає причиною болю у плечі і потилиці.
Порушення постави може бути спричинене також звичкою
постійно носити хвору руку зігнутою і притиснутою до себе. Тому починайте стежити за своєю поставою, як тільки Ви
стали підніматися і ходити.
Протягом перших днів після операції Вам буде корисно
робити дихальні вправи. Наприклад, лежачи на спині зробіть глибокий вдих, щоб розширилися грудна клітина. Потім зробіть видих і відпочиньте. Думайте про те, що разом
із повітрям, яке виходить із легенів, із Вашого тіла виходить
уся напруга. Розслабтеся, коли Ви робите видих. Зробіть цю
вправу три або чотири рази, повільно вдихаючи та видихаючи повітря, потім відпочиньте. Це допоможе Вам розслабитися, а також розширити грудну клітину та легені для підтримки їх нормальної діяльності.
Перші вправи і гімнастику починайте робити ще в стаціонарі. Спочатку їх треба робити дуже обережно і з різними
обмеженнями, тому краще, коли їх показує фахівець.
Пізніше Ви будете робити усе самі, і результат відновлення рухливості руки буде залежати саме від Вас. Чим більше
уваги Ви приділите вправам, тим скоріше відновиться рука.
Ось деякі рекомендації:
• Ви можете починати робити вправи для поновлення рухливості плеча тільки тоді, коли дозволить лікар. Деякі
вправи можна робити на другий день після операції, а
інші можна починати через кілька днів. Спитайте у свого
лікаря, коли та які вправи можна робити після операції.
• Займайтеся гімнастикою регулярно.
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• Виберіть у своєму розпорядку дня спеціальний час для
виконання вправ і не дозволяйте нікому переривати
Вас.
• Збільшуйте поступово навантаження і час занять (кількість вправ і повторень).
• Продовжуйте розробляти руку, доки об’єм її рухів не
досягне нормального рівня. Нормальна рухливість плеча вважається досягнутою тоді, коли Ви зможете робити однакові рухи, як рукою з прооперованої сторони,
так і здоровою рукою.
• Уникайте сильних і різких рухів. Вважається нормальним розтягувати плече доти, доки не відчується слабке
напруження. Розтягування треба робити повільними та
спокійними рухами, а не ривками. Деякі жінки вважають, що їм легше робити вправи після теплої ванни або
душу, коли м’язи розігріті.
• Після операції або курсу радіотерапії ви можете відчувати напругу та заніміння у ділянці шиї та пахви. Це
нормальне відчуття. Продовжуйте робити вправи щонайменше три рази на день, доки не відчуєте, що напруга зникла.
• Не хвилюйтеся, якщо виникне відчуття горіння, пощипування або болю із зовнішньої сторони руки та
вздовж грудної стінки. Ці відчуття з’явилися внаслідок
подразнення нервових закінчень. Подібні відчуття часто стають ще сильнішими впродовж 2-3 тижнів після
операції. Рухи можуть посилити тимчасовий дискомфорт, але дуже важливо, щоб Ви продовжували робити
вправи для підтримання діапазону рухів. В багатьох випадках чутливість відновлюється до нормальної. Якщо
рука розпухне і стане більш слабкою, ніж перед
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тим, як Ви почали робити вправи, необхідно скоротити
кількість повторень однієї і тієї ж вправи та звернутися
до лікаря.
• Виконання звичних дій допоможе збільшити діапазон
рухів. Мийте голову, розчісуйте волосся, самі застібайте ліфчик, старайтеся піднімати руки вгору та закладати їх за голову, що також сприяє розвитку рухливості.
• Будьте завзяті, але терплячі: не чекайте від себе занадто
багато. Шлях до відновлення рухливості Вашого плеча – це поступове, крок зо кроком, збільшення рухів
кожного дня. Якщо Ви раніше не займалися лікувальною гімнастикою, виконуйте вправи повільно, амплітуду і число повторень збільшуйте поступово. Спочатку
включіть в комплекс 10 – 14 вправ, потім збільшуйте їх
кількість. У випадку двосторонньої мастектомії вправи
виконуйте одночасно двома руками або по черзі кожною рукою.

5. Які ускладнення можуть виникати?
Після мастектомії у деяких жінок розвивається набряк руки на стороні операції. Цей набряк називають лімфедемою
або лімфостазом (застоєм лімфи).
Набряк розвивається тоді, коли нормальна циркуляція лімфи порушена або уповільнена в результаті видалення пахвових лімфовузлів у ході операції. Не у всіх жінок розвивається
лімфедема, але всі жінки повинні знати про це, щоб вчасно
подбати про себе. Це важливо ще і тому, що лімфедема може
розвинутися і через декілька років після операції. Пам’ятайте:
якщо набряк з’явився, він вимагає невідкладного і кваліфікованого лікування. Можливо, необхідно буде робити спеціаль11

ні вправи, бинтувати руку еластичним бинтом для стимуляції
циркуляції або використовувати еластичний рукав.
Жінки, у яких видалені пахвові лімфовузли, які пройшли
курс радіотерапії, повинні піклуватися про руку з прооперованої сторони завжди. Дотримання рекомендацій допоможуть Вам уникнути можливих проблем із рукою.
• Не піднімайте і не носіть важкі речі. Якщо можливо, не
робіть нічого, що потребує сильного напруження руки.
Рекомендується обмежити навантаження на руку з боку
операції до 1 кг протягом першого року, до 2 кг протягом наступних 4 років і до 3-4 кг протягом усього життя. Навантаження на здорову руку також повинні бути
обмежені.
• Уникайте будь-якої роботи, під час якої рука довгий час
опущена вниз. Такі обмеження потрібні, щоб перешкоджати застою лімфи в лімфатичних судинах руки. Так,
не варто прати, низько нахиляючись над ванною, руками мити підлогу. Прати краще в раковині або поставити
таз на такій висоті, щоб не треба було низько нахилятися. Підлогу можна протирати шваброю.
• Якщо Ви збираєтеся працювати рукою, забинтуйте її
еластичним бинтом. Після роботи обов’язково зробіть
гімнастику, огляньте руку, надайте їй підвищене положення на 10-15 хвилин. Уникайте прямого нагрівання
руки, наприклад, гарячих ванн, тривалого прасування
білизни або миття посуду гарячою водою, тривалих сонячних ванн. Ці застереження потрібні тому, що в результаті прямого нагрівання кровоносні і лімфатичні
судини розширюються. З цієї ж причини протипоказані
сауна і парна, а приймання ванни рекомендується замінити душем.
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• Охороняйте руку з боку лікування від порізів, опіків,
укусів комах. Це важливо для профілактики запалення.
Якщо через подряпину або ранку на руці проникнуть
мікроби, то легко може виникнути запалення, адже відтік лімфи в лімфатичних судинах утруднений. Якщо у
Вас запалення траплялися раніше, порадьтеся з лікарем
про проведення сезонної антибактеріальної терапії.
• При роботі на дачній ділянці, пранні, особливо коли використовуються сильні миючі засоби, рекомендується
користуватися захисними рукавичками.
• При вишиванні користуйтеся наперстком.
• Доглядайте за руками, змащуйте їх кремом, щоб уникати тріщин і задирок. Будьте обережні, коли робите манікюр.
• Уникайте опіків під час приготування їжі і будьте обережні, користуючись духовкою.
• Уникайте сонячних опіків.
• Якщо Ви порізали або подряпали руку, обробіть і змажте ранку настойкою зеленки або йоду. Якщо рука почервоніла, з’явився біль, підвищилася температура і збільшилася набряклість, необхідно терміново звернутися
до лікаря.
• Не можна робити ін’єкції в руку з боку операції, здавати з неї аналізи крові, а також міряти на ній тиск.
• Не можна перетискати руку: уникайте тугих манжет на
блузках і нічних сорочках; каблучки, браслети і годинники не повинні врізатися в шкіру. Стежте, щоб пройми
у Вашому одязі не були занадто вузькими. Бретельки
бюстгальтера не повинні різати плече.
• Привчайте себе спати на спині або на здоровій стороні, щоб своєю вагою під час сну не здавлювати судини
руки з боку операції. Можна пристосувати для хворої
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руки подушку, щоб рука знаходилася на підвищенні. Це
нормалізує циркуляцію лімфи та її відтік.
• Дуже добре допомагають відновленню рухів у руці на
стороні операції заняття в басейні. Їх можна починати
через 2-3 місяця після операції, порадившись із лікарем
і за умови відсутності шкірних ушкоджень.
Необхідність дотримання даних рекомендацій не повинна
робити життя менш діяльним та активним і заважати займатися тим, що приносить задоволення. Розумні запобіжні заходи підуть тільки на користь.

6. Гімнастика
Стандартна позиція для занять гімнастикою
• Станьте прямо, підніміть голову і опустіть руки вздовж
тулуба.
• Поставте ноги на ширину стегон. Рівновагу утримувати легше, якщо Ви будете робити вправи босоніж або у
взутті на низьких підборах. Носіть зручне взуття.
• Старайтеся робити всі рухи від плеча.
• Слідкуйте за диханням, коли робите вправи. Не затримуйте дихання.
• Повторюйте кожну вправу п’ять разів або стільки разів,
скільки зможете зробити. Якщо після п’яти повторень
Ви себе добре почуваєте, доведіть кількість повторень
максимально до 20 за умови, що Ваш лікар або терапевт не пропонують щось інше.
• Ваша кінцева мета – відновити нормальний діапазон
рухів плеча і повернутися до нормального життя.
• Якщо це можливо, робіть вправи перед дзеркалом для
того, щоб слідкувати за правильною поставою та точністю рухів.
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Стискання м’яча
Ця вправа особливо корисна, тому що запобігає або знижує тимчасове набрякання, яке може виникнути
у руці з прооперованої сторони. Це
впливає на гнучкість плечей та пальців, сприяє циркуляції крові у руці, а
також є укріплюючою вправою, якщо
підіймати руку вгору.
1. Стоячи, сидячи або лежачи у ліжку, тримайте м’яч у руці з прооперованої сторони. Поверніть руку долонею вгору, трохи зігніть руку, а потім поступово підніміть її вище рівня серця.
2. Спочатку стисніть, а потім відпустіть м’яч. Повторіть.
3. Робіть цю вправу стільки разів, скільки було рекомендовано Вашим лікарем.
4. Якщо Вам незручно тримати руку витягнутою, користуйтеся валиками або спинкою стільця для її підтримки.
Примітка: дуже важливо, щоб Ви підіймали руку вище
серця.

Вправа на розтягання
Вправа на розтягання покращить рух плеча вперед. Це допоможе покращити гнучкість плеча, а також його силу. Обладнання: приблизно 2 метри мотузки чи 2 метри бинту, двері.
Потрібно, щоб хто-небудь забив великого цвяха у верхню
частину дверей кімнати на відстані 2,5-5 сантиметрів від зовнішнього кута.
Перевірте, щоб цвях було вбито на глибину не менше 2,5
см. Це буде перешкоджати закриттю дверей. Цвях не пошкодить двері, і його можна буде легко витягнути, коли Ви
15

не будете більше мати потреби робити
вправи.
1. Зав’яжіть вузли на обох кінцях мотузки.
2. Закиньте мотузку на двері непрооперованою рукою.
3. Сядьте таким чином, щоб ноги були притиснуті до різних сторін дверей і ступні міцно стояли на підлозі.
4. Візьміться за мотузку обома руками таким
чином, щоб вузли на її кінцях знаходились між
другим та третім пальцем.
5. Повільно піднімайте руку з прооперованого
боку вгору до зручного положення, опускаючи
мотузку рукою з неоперованої сторони; тримайте підняту руку ближче до голови. Змініть напрямок руху і підніміть іншу руку, відпочиньте і повторіть
вправу.

Підйом по стіні за допомогою рук
Ця вправа покращить рух вперед та гнучкість плечей.
1. Розпочніть вправу у вихідній позиції – носки ніг на відстані 10-15 см, обличчям до стіни
(Рис. А).
2. Зігніть лікті і притисніть руки від ліктя до зап’ястка до стіни
мал. А
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мал. Б

таким чином, щоб вони знаходились на рівні очей
(Рис. Б).
3. Поступово піднімайте обидві руки вгору
вздовж стіни, намагаючись тримати їх паралельно
до моменту, коли Ви відчуєте напруження чи біль у
місці розрізу. Зробіть відмітку на тому місці, де Ви
зупинились, щоб можливо було побачити, як зростають ваші досягнення (Рис. В).
4. Опустіть руки до рівня плечей. Наблизьте ступні та тіло ближче до стіни наскільки Ви можете та
знову досягніть відмітки.
5. Поверніться до початкової позиції. Відпочиньте та повторіть вправу знов. (Ви зможете краще мал. В
розслабитись, якщо будете відпочивати, притуливши голову
до стіни).
6. Досягнувши мети, притисніть пальці до стіни (Рис. В).

Напруження ліктів

мал. А

Ця вправа допомагає збільшити рухливість плечей в обох напрямках.
1. У положенні стоячи чи сидячи, стисніть пальці, тримаючи лікті перед собою
(Рис. А).
2 Випрямивши руки повільно підніміть
їх над головою. Спочатку Ви, можливо,
не зможете підняти руки над головою, але
повторюйте ці спроби (Рис. Б).
3. Зігніть лікті і, стиснувши пальці, замал. Б ведіть руки за голову. Спробуйте втримати лікті таким чином, щоб вони створю17

вали горизонтальну лінію з плечима
(Рис. В).
4. Зведіть лікті перед собою так,
щоб вони зійшлися на рівні підборіддя. Пальці при цьому можна розтиснути, щоб лікті торкалися один одного (Рис. Г).
5. Знову поставте лікті в позицію
мал. В
мал. Г
вправи №3 (Рис. В).
6. Підніміть руки вгору, тримаючи їх прямо над головою у
позиції вправи №2 (Рис. Б).

Зігнута рука
Ця вправа зміцнить м’язи грудної клітки та верхньої частини руки.
1. Станьте, зігнувши лікті та піднявши їх на рівень плечей.
2. Покладіть одну руку на іншу таким чином,
щоб пальці знаходилися на протилежному лікті
(Рис. А).
3. Відведіть лікті назад,
намагаючись зве сти лопатки разом. Ви відчуєте лемал. А гке напруження у грудях.
мал. Б
Під час виконання вправи тримайте
лікті на рівні плечей (Рис. Б).
4. Знову поверніться в позицію зі
схрещеними руками, цього разу поклавши протилежну руку
наверх. Відпочиньте і повторіть вправу знову.
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Ножиці
Ця вправа допоможе зміцнити м’язи верхньої частини руки, щоб вони могли витримувати її вагу.
1. Тримайте руки прямо, долоні – повернуті до
підлоги. Піднімайте їх прямо перед собою до рівня
грудей (Рис. А).
2. Схрестіть руки (ліву на праву), тримаючи руки витягнутими. Повторюйте цю вправу, зводячи та
розводячи руки (Рис. Б).
3. Поверніться до початкової позиції.
4. Знову схрестіть руки – цього разу праву зверху лівої. Повторюйте вправу, зводячи та розводячи
мал. А руки. Поверніться до початкової позиції. Відпочиньте.
5. Повторюйте вправу знову, але
цього разу тримайте долоні догори. Ця зміна приведе до того, що
буде працювати інша група м’язів.
Примітка: цю вправу буде важко зробити спочатку, тому що
витягнуті руки не мають опори.
Можливо краще розпочинати з
мал. Б
вправи «Зігнута рука».

Меч надії
Це дуже корисна вправа для відновлення рухів плеча і для
обережного розтягування м’язів грудної клітки.
1. Покладіть руку з непрооперованої сторони на стегно.
Стисніть руку у кулак з прооперованої сторони. Покладіть
кулак на протилежне стегно, торкаючись стегна великим пальцем. Поволі підійміть лікоть (Рис. А).
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2. Підійміть руку по діагоналі від стегна до грудей, зігнувши лікоть (Рис. Б).
3. Підійміть руку над головою з відкритою долонею, дотримуючись діагональної лінії (Рис. В).
4. Повторіть рухи у протилежному порядку, крок за кроком – 3 – 2
– 1. Відпочиньте і знову повторіть.
При мітка: перед тим, як робити
цю вправу
з прооперованої сторони,
ре
ко
ме
ндується протягом першого
мал. А
тижня робити її
з непрооперованої сторони.
Реабілітація жінок після лікування мастектомії
не повинна обмал. Б
межуватися тільки фізичними вправами. Необхідно
постійно пам’ятати про те, що не тільки під час сну,
але і на відпочинку, в перервах на роботі рекомендується придати руці підвищене положення; крім
всього іншого таке положення сприяє запобіганню
набряку руки. На малюнках 1, 2, 3 показано, яким
чином укладати руку на узвишші під час сну і відпо- мал. В
чинку.

мал. 1

мал. 2

мал. 3

На роботі також потрібно намагатися, по можливості,
тримати руку на узвишші. Якщо немає такої можливості, рекомендується час від часу піднімати руку з прооперованого
боку нагору і робити вправи, що сприяють відтоку рі20

дини. Якщо набряк не проходить і спостерігається тенденція до його збільшення, бажано, щоб жінка змінила місце
роботи або зайнялася якою-небудь іншою діяльністю, менш
травматичною для руки.
По цій же причині, навіть коли Ви сидите, покладіть руку
на підлокітник крісла чи на стіл. Якщо рука перебуває в опущеному стані, не навантажуйте її зайвою вагою.
У випадку виникнення набряку необхідно негайно звернутися до лікуючого лікаря.

7. Самообстеження
Самообстеження є важливим кроком
до зниження захворюваності молочних
залоз. Його проводять один раз на місяць
в перший тиждень після менструації, тому що в цей період молочні залози не
збільшені та не напружені. Сомообстеження можна проводити у ванній кімнаті перед дзеркалом та
під час приймання душу. При будь-яких підозрах необхідно
наступного дня звернутися до лікаря-мамолога.

Огляд
Станьте перед дзеркалом спочатку з опущеними, а потім з
піднятими вгору руками. Зверніть увагу на такі ознаки:
• втягнення або випинання ділянки шкіри;
• втягнення соска;
• зміна звичної форми або розміру однієї з молочних залоз;
• наявність жовтуватих або кров’янистих виділень з соска;
• почервоніння та припухлість ділянок шкіри молочної залози.
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Прощупування
Здійснюється у положенні лежачи на спині. Під лопатку
зі сторони, що обстежується, підкладіть валик таким чином,
щоб грудна клітка була трохи піднята. Прощупайте кожну
молочну залозу протилежною рукою. Уникайте грубого прощупування та захоплення великої ділянки тканини молочної
залози, оскільки це може створити враження ущільнення,
якого насправді немає. Обстеження проводиться у трьох положеннях:
• рука з обстежуваного боку
спрямована вздовж тулуба;
• рука спрямована за голову;
• рука спрямована у бік.
Пальцями другої руки молочна
залоза прощупується наступними
способами: кругові рухи (Рис. А); рухи по лінії вверх та вниз
(Рис. Б); клиноподібні рухи (Рис. В). Завжди прощупуйте
молочні залози в одній і тій же послідовності. Це допоможе Вам не пропустити жодної ділянки, а також запам’ятати,
якими на дотик є Ваші молочні залози. Окремо обстежується сосок – його стискають між пальцями, починаючи з країв
ореоли, для того, щоб переконатися, що з соска немає виділень (Рис. Г).

Мал. А
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Мал. Б

Мал. В

Мал. Г

8. Поради психолога
Захворювання та операція внесли багато тяжких переживань у життя, ускладнили його. Однак, не тільки хвороба
здатна впливати на Вас, Ви також можете впливати на неї.
Ви стоїте перед вибором: або жити як жертва свого захворювання, або прикласти зусилля, щоб стати господарем становища, автором своєї долі, шукаючи шляхи виходу з критичної ситуації, формуючи нове відношення до життя. Ось деякі
поради:
• Вірте в те, що МОЖЕТЕ одужати, МОЖЕТЕ бути щасливою, МОЖЕТЕ далі радіти життю.
• Оберіть такий погляд, таку позицію, які б підтримували БАЖАННЯ ЖИТИ. Багато жінок сприймають своє
захворювання як частину шляху до життя. На їх думку,
хвороба може стати відродженням, надати можливість
подумати над тим, що в житті є важливим, а що ні. Часто жінки сприймають захворювання як сигнал до того,
що настав час щось змінити у своєму житті, й змінити
на краще. Багато жінок говорять про важливість прийняття особистої відповідальності за піклування про
себе, своє одужання та життя.
• Якщо Ви відчуваєте, що вам не вистачає інформації для
того, щоб чітко розібратися у ситуації, звертайтеся до
лікаря чи іншого спеціаліста. Не підпадайте під вплив
випадкової, неперевіреної, сумнівної інформації.
• Приймайте, поважайте та любіть себе такою, яка ви є,
без усяких умов. Любіть себе просто тому, що Ви є.
• Ставтеся до себе, до свого тіла уважно, чуйно, не ігноруйте власні потреби, навчіться піклуватися про себе
так, як Ви піклуєтесь про дорогу Вам людину. Привчай23
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те себе прислухатися до власних потреб. Ви самі, Ваше
тіло є найкращим порадником.
Коли Ви відчуваєте, що стомилися, не дорікайте собі
за це. Ніхто з нас не повинен бути завжди “на висоті”.
Знайдіть трохи часу для себе, для свого відпочинку. Ви
маєте право на свій особистий вільний час.
Навчіться приймати свою тривогу чи страх, а не відчайдушно боротися з ними чи приховувати свої почуття, не
бійтеся власних негативних емоцій. Всі вони – природні і з часом проходять.
Звільніть себе від накопичених образ на інших, на себе,
на долю, незважаючи на те, що іноді це нелегко. Подумайте, за що Ви можете сказати “Дякую” тому, на кого
Ви ображаєтесь. Це може допомогти звільнитися від
тягаря образ.
Займайтеся діяльністю, яка робить Ваше життя цікавим, приносить Вам задоволення. Оточуйте себе простими життєвими радощами, адже чим більше радощів
приносить нам життя, тим більше нам хочеться жити.
Частіше запитуйте себе: “Що я можу зробити приємного для себе вже сьогодні?”
Обов’язково звертайте увагу на будь-які позитивні зміни, як у своєму здоров’ї, так і у житті взагалі. Не соромтеся поздоровити себе з будь-якою, навіть маленькою,
перемогою.

Чому важливо ставити перед собою цілі?
Найголовніше джерело внутрішніх сил, необхідних для
відновлення здоров’я, – це наша воля до життя, наше бажання жити. Воля до життя стає сильнішою, укріпляється, коли
у нас є заради чого жити, коли у нас є мета, адже, як24

що знаєш навіщо, можна перебороти будь-які умови. Коли
ми прагнемо до чогось важливого для нас, ми стаємо більш
рішучими, впевненими. Завдяки прагненню до мети, життя
набуває сенс. Ось деякі поради:
• Наші цілі народжуються з наших потреб, тому запитайте себе: “Що потрібно в житті особисто мені?”, “Що
для мене насправді важливо, заради чого дійсно хочеться жити?”, “Що дійсно приносить мені радість?”, “Що
мені вже давно хотілося б зробити і на що ніколи не
вистачало часу?”
• Важливо, щоб Ваші цілі були “збалансованими”, ураховували Ваші різнобічні потреби – фізичні, емоційні,
інтелектуальні, духовні.
• Конкретизуйте свої загальні цілі. Так, ставлячи перед
собою загальну мету – “вести здоровий спосіб життя”,
чітко уявіть, що Вам треба робити для досягнення цієї
мети, наприклад, займатися фізичними вправами годину кожного дня, вживати більше овочів та фруктів і т.ін.
Мета стає близькою і досяжною, коли ми розбиваємо її
на послідовні етапи (задачі), які неважко досягти.
• Цілі мають бути позитивними, стверджуючими. Наприклад, “Якомога частіше робити прогулянки”, замість
“Не сидіти вдома”. Формулюючи цілі, уникайте будьяких “не-”.
• Переглядайте та змінюйте, якщо це потрібно, цілі, або
засоби їх досягнення. Мета – це не обов’язок, який
будь-що необхідно виконати, це спосіб сконцентрувати
Вашу енергію на досягненні того, що Вам дійсно потрібно.
• Намагайтеся робити Ваші цілі реалістичними, але можна і помріяти.
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• Ставте перед собою як близькі (“Що я хочу зробити
сьогодні?”), так і віддалені цілі (на три місяці, на рік, на
десять років вперед й т. д.).
• І головне – сильна віра.

Як пережити смуток та біль втрати
Нас охоплює смуток, коли ми переживаємо втрату чогось дуже важливого для нас (частини тіла, сили, життєвої
енергії, роботи, сімейного щастя і т. д.). Смуток – це природна реакція на втрату. Це наше прощання з тим, що було важливим для нас. Переживання смутку, безумовно, є тяжким,
болісним, часто нестерпним. Щоб звільнитися від гіркого
почуття втрати, нам треба дати собі можливість пережити
це почуття, пройти не над ним, не під ним, але крізь нього, сприйняти болісні почуття відкрито та чесно, приймати
їх стільки, скільки потрібно. Пережити горе не означає просто перетерпіти, але здійснити роботу горя: вийти зі стану
крайньої залежності від втрати, знову почати жити без того,
що було втрачено, формуючи нове відношення до себе та до
оточуючого світу. Часто люди намагаються уникати болісних
переживань, відносяться до смутку, як до чогось поганого,
непотрібного, зайвого. Але смуток несе в собі таку ж цінність, як і інші наші переживання. Проживаючи стан смутку,
ми відкриваємо себе для світу нових почуттів. Смуток стає
грунтом, на якому проростає нове життя. Нижче наведені деякі поради, які можуть допомогти пережити біль втрати:
• Вірте в те, що Ви зможете пережити втрату. Ваші переживання смутку мають кінець. Інколи може здаватися,
що біль ніколи не мине, але правда полягає в тому, що з
часом біль стихне, смуток відійде, а радість повернеться.
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• Визнайте, що Ваша особиста втрата заслуговує співчуття. Не потрібно вибачатися за свої почуття, чи вдавати,
що Вам усе байдуже.
• Горе – це робота душі. Ніхто за Вас не відпустить те, що
втрачено. Ви маєте зробити це самі.
• Не замикайтеся в собі. Хибними є переконання, що горе
– це переживання дуже особисте, тому треба його тримати в собі, що ніхто не може допомогти і треба з усім
справлятися самій. Важливо не замикатися у горі, а знайти людей, які здатні зрозуміти, з якими можна вільно говорити про свої почуття. Найкраще, коли це люди, які
мають досвід, подібний до Вашого. Вони можуть знайти
потрібне слово, вони знають, коли його сказати, а коли
краще промовчати. Пам’ятайте, взаєморозуміння та взаємопідтримка надає сили.
• Не прискорюйте процес свого відновлення. На шляху
крізь смуток будуть підйоми й спади. Нехай це не лякає
Вас. Спад – це лише перепочинок у роботі над смутком.
А інколи треба відпочити.

Улыбнитесь, не грустите! Жизнь продолжается!
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8. Куди звертатися за
додатковою допомогою та підтримкою
У всьому світі активно діють організації, створені колишніми пацієнтками онкологічних клінік. Жінки переконані,
що ніхто так добре, як вони самі, не уявляє труднощів, із
якими доводиться зустрічатися, і ніхто, крім них самих, не
вкладатиме стільки ентузіазму в їх подолання. Громадські
організації допомагають об’єднати зусилля і досвід пацієнтів та фахівців. Сьогодні такі організації існують і в Україні. Вони ставлять перед собою задачу допомогти жінкам після мастектомії знайти відповіді на питання, які їх хвилюють,
одержати психологічну підтримку і допомогу.
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Орг. “Виктория”

Силіконові симетричні та асиметричні протези молочної залози

Протез Maxima (производство Польша) изготовлен с
большой
тщательностью.
По плавности форм изделие
аналогично
естественной
женской груди. Для изготовления протезов используется материал высокого качества, безопасный для кожи
и длительно сохраняющий
свои свойства.

Бюстгальтери
для кріплення протезів

Купальники

Наш магазин «Товари медичного призначення
Пофам-Україна» знаходиться за адресою:
01135, м.Київ, вул.Ісаакяна, 2 (M Політехнічний
інститут, Повітрофлотський міст)
Тел./факс +38 (044) 236-01-62
e-mail: pofam-kiev@ukr.net
29

Жінки в боротьбі проти раку молочної залози
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Рак – не вирок, це діагноз, з ним можна боротися, головне
прийтри до лікаря вчасно. Досвід «Амазонок» доводить це.
Важливо тільки, щоб у цій боротьбі ми були не самотні.
Київська міська громадська організація «Амазонки» відкрита
для усіх кому небайдужа якість життя жінок після проведеного
лікування. І для тих, хто може сприяти розвитку цього руху,
включаючи матеріальне.
Приходьте, телефонуйте, пишіть, питайте – разом ми сильніші.
4-й понеділок, кожного місяця, проводяться зустрічі (за
адресою: вул. Пушкінська 10 б, в центрі “Кінор” о 15 годині).
Приходьте, пишіть.
Всеукраїнська громадська організація “Разом проти раку” висловлює
щиру подяку за допомогу в виданні
інформаційно-просвітницької газети
“Завжди жінка”.
Бажаємо подальших успіхів у Вашій діяльності!
Голова ВГООІ «Разом проти раку»
Лариса Лопата

Оберіть здоров’я (для жінок, які перенесли мастектомію) /
Упорядники: Л. М. Лопата, С. В. Сидоренко, С. Я. Карпиловська,
Н. В. Супрун.
У брошурі зібрані матеріали на допомогу жінкам, що перенесли операцію на молочній залозі. Пропонуються рекомендації з
різноманітних питань, які можуть хвилювати жінок у період реабілітації.
Київська міська організація «Амазонки»
amazonki99@yandex.ua
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