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 Лі ку ван ня за кін чу єть ся – що да лі?
До ро га по дру го! За раз у Ва шо му жит ті по чи на єть ся но-

вий пе рі од – пе рі од оду жан ня, від но в лен ня фі зи ч них та ду-
хо в них сил. Вто ма та ви сна жен ня, спри чи не ні опе ра ці єю 
та тя ж ки ми пе ре жи ван ня ми, мо жуть за ва жа ти від чу ва ти це 
по вною мі рою, про те, це ли ше пе р ші кро ки до зці лен ня. І 
те, яким чи ном бу дуть прой де ні ці кро ки, який шлях бу де 
об ра но, зна ч ною мі рою за ле жить са ме від Вас, від Ва шо го 
ба жан ня оду жа ти. Ко ли ва ше лі ку ван ня за кін чи ло ся або 
за кін чу єть ся, пе ред Ва ми по стає пи тан ня: що ж да лі? У цій 
бро шу рі ми по го во ри мо про пе р ші кро ки Ва шої ре а бі лі та-
ці ї.
Ре а бі лі та ція – це від но в лен ня фі зи ч но го і пси хо ло гі ч но-

го здо ро в’я та пра це зда т но с ті. Для Вас за раз най го ло в ні ше 
– від но в лен ня ру х ли во с ті ру ки, Ва шої зо в ні ш но с ті, за га ль-
но го са мо по чут тя і вну т рі шньої рі в но ва ги. Вам по трі б но 
бу ти впе в не ною, що Ви ма є те у своє му роз по ря джен ні всю 
не об хід ну ін фо р ма цію: чі т ко уяв ля є те, хто і як бу де сте жи ти 
за Ва шим ста ном здо ро в’я, як пік лу ва ти ся про се бе да лі, де 
мо ж на оде р жа ти до да т ко ву ін фо р ма цію та до по мо гу. На де-
які пи тан ня Вам від по вість на ша бро шу ра.
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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”
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1. Від но в лен ня емо цій ної рі в но ва ги
Як що до цьо го мо ме н ту Ви по вні с тю зна хо ди ли ся під опі-

кою фа хі в ців, то те пер ба га то чо го бу де за ле жа ти від Вас, 
Ва шої ене р гії і здо ро во го глу з ду, але най го ло в ні ше – від Ва-
шо го вну т рі ш ньо го ста ну. Це пе р ше, про що Вам на ле жить 
по дба ти, адже від но в лен ня емо цій ної рі в но ва ги є не від’ єм-
ною ча с ти ною про це су оду жан ня.
Ко ли жі н ка пі с ля лі ку ван ня по ве р та єть ся до до му і ко ли 

зда ва ло ся б усе най ва ж че вже по за ду, де хто сти ка єть ся з но-
ви ми емо цій ни ми про бле ма ми. Дій с но, до те пер лі ку ван ня 
ви ма га ло зна ч них фі зи ч них і пси хо ло гі ч них зу силь, але при 
цьо му во но ді я ло і пе в ним чи ном за спо кій ли во: при най м ні 
Ви від чу ва ли, що щось ро би те, щоб пе ре мо г ти хво ро бу. Ба-
га то жі нок від чу ва ють за не по ко єн ня ко ли лі ку ван ня за кін-
чу єть ся, їм зда єть ся, що для бо ро ть би з хво ро бою ні чо го не 
ро би ть ся.
Як що Ви ма є те по ді б ні по чут тя, зга дай те, що у Вас є ре-

ко ме н да ції лі ка ря, і що за раз най ва ж ли ві ше – це по ве р нен ня 
до по в но цін но го жит тя. Зга дай те, як Ви ра ні ше спра в ля ли ся 
з жит тє ви ми тру д но ща ми, мо ж ли во, цей до свід і сьо го дні бу-
де для Вас ко ри с ним.
На ма гай те ся не за ми ка ти ся в со бі. Від кри то об го во рюй те 

свої пе ре жи ван ня та по чут тя з сі м’єю і дру зя ми, з ти ми, ко му 
Ви до ві ря є те. Це мо же ма ти над зви чай но ці лю щу ді ю. Й до 
то го ж від кри те об го во рен ня про блем і тру д но щів з рі д ни ми 
до по мо же їм кра ще ро зу мі ти та під три му ва ти Вас.
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Рак не доля і не вирок, це діагноз. 
Головне прийти до лікаря вчасно.
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Не ви зна че ність, вла с ти ва он ко ло гі ч ним за хво рю ван ням, 
мо же ча сом ту р бу ва ти і Вас і Ва ших рі д них. Це – при ро д но. 
Але не тре ба ма лю ва ти ка р ти ни тра гі ч но го май бу т ньо го й, 
та ким чи ном, ма р но втра ча ти до ро го цін ну ене р гі ю. Кра ще 
ви б ра ти ін ший шлях – ста ви ти пе ред со бою по зи ти в ні ці-
лі і до кла да ти зу силь для їх до ся г нен ня; ці ну ва ти те, що ми 
ма є мо, а не шко ду ва ти за тим, чо го у нас не ма є. Мо ж ли во, 
іно ді Ваш на стрій бу де по га ним – це не тіль ки то му, що Ви 
сти ка є тесь із не ви зна че ним май бу т нім, але і про с то то му, що 
Ви пе ре жи ли ва ж кі ча си. Тож не ви ма гай те від се бе по стій но 
від мін но го на стро ю. Ко ли Вас охо п лює сму ток, па м’я тай те, 
так бу де не зав жди.
Як будь- яке се р йо з не ви про бу ван ня, хво ро ба – це не тіль-

ки ли хо, але і дже ре ло ва ж ли во го жит тє во го до сві ду. Ча с то 
жі н ки го во рять про те, що пі с ля опе ра ції во ни по но во му по-
ча ли сприй ма ти жит тя, збли зи ли ся з рі д ни ми, при йш ли до 
більш гли бо ко го ус ві до м лен ня се н су жит тя.
Па м’я тай те, що яко с ті, які ро б лять Вас при ваб ли вою лю-

ди ною, лю б ля чою жі н кою і тур бо тли вою ма ті р’ю не змі ни-
ли ся че рез те, що з Ва ми ско ї ло ся. Ви та ж са ма жі н ка, з 
ти ми ж цін но с тя ми, ін те ре са ми і тур бо та ми. Усе, що бу ло 
ва ж ли вим для Вас до лі ку ван ня, мо же за ли ша ти ся ча с ти ною 
Ва шо го жит тя і те пер.
Мо ж ли во, Ви за хо че те знай ти ін ших жі нок, що пе ре не с ли 

по ді б ну опе ра цію і лі ку ван ня. Роз мо ва з жі н ка ми, що прой-
ш ли по ді б ний шлях, до по мо же Вам не тіль ки зро зу мі ти, що 
Ви не од на, але і зба га ти ти вла с ний до свід.
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Жизнь – это жизнь, боритесь за неё.    (Мать Тереза)
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2. По да ль ша тур бо та про се бе
Пі с ля за кін чен ня лі ку ван ня Ви за ли ша є тесь під на гля дом 

он ко ло га за мі с цем про жи ван ня. У пе р ші два ро ки пі с ля опе-
ра ції тре ба від ві ду ва ти йо го один раз на 4 мі ся ці (як що лі кар 
не дав ін ших ре ко ме н да цій), по тім про тя гом на сту п них 5 ро-
ків – раз на пів ро ку, а да лі – раз на рік. Як що Вас щось ту р-
бує, не че кай те чер го во го за пла но ва но го від ві дан ня лі ка ря. 
Як і до опе ра ції, Вам на ле жить що мі ся ця про во ди ти са мо об-
сте жен ня мо ло ч ної за ло зи. Як що Ви не зна є те, як це ро би ти, 
по про сіть лі ка ря по ка за ти Вам не об хід ні при йо ми.
Як що лі кар ін шо го фа ху вва жає за по трі б не про ве с ти 

курс фі зі о те ра пе в ти ч них, те п ло вих про це дур, або курс ін’є-
к цій рі з них іму но сти му ля то рів, по ра дь те ся з он ко ло гом. Ко-
ли Ви пла ну є те свій від по чи нок, май те на ува зі, що лі ка рі 
не ре ко ме н ду ють змі ню ва ти клі ма ти ч ну зо ну, їз ди ти на пів-
день і за го ря ти.

3. Наша зовнішність
Од не з пи тань, що по стає пе ред жі н ка ми пі с ля опе ра ції – 

це пи тан ня про те, як мо ж на зро би ти не по мі т ни ми змі ни у 
зо в ні ш ньо му ви гля ді. Іс нує, при най м ні, два ва рі а н ти рі шен-
ня ці єї про бле ми. Це ви бір про те зу, який бу де вкла да ти ся в 
бю с т га ль тер, або пла с ти ч на опе ра ці я. Роз гля не мо оби д ві мо-
ж ли во с ті.

Під бір про те зу
Роль про те зу, який ча с то на зи ва ють фо р мою або вкла д-

кою, по ля гає у то му, щоб від но ви ти зо в ні ш ню і ва го ву си-
ме т рію ті ла. Йо го якість ви зна ча єть ся тим, як він ви рі шує 
оби д ві ці за да чі. Сьо го дні іс ну ють пре кра с ні про те зи, 
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спе ці а ль ні бю с т га ль те ри рі з них роз мі рів і мо де лей, і на віть 
спе ці а ль ні ку па ль ни ки, що до зво ля ють по вні с тю схо ва ти ко-
с ме ти ч ний де фект.
Су час ний про тез ви го то в ля єть ся із си лі ко но во го ге лю, що 

при ко н та к ті з ті лом на грі ва єть ся до те м пе ра ту ри ті ла. На 
до тик він м’я кий і ру х ли вий, як спра в ж ні гру ди, а по ко льо-
ру на бли жа єть ся до ко льо ру на ту ра ль ної шкі ри. Йо го ва га 
від по ві дає ва зі мо ло ч ної за ло зи і це до зво ляє зрі в но ва жи ти 
на ва н та жен ня на хре бет.
Зо в ні ш нє по крит тя про те зу ви го то в ля єть ся із по лі уре та ну, 

який є не про ни к ним для во ди і не шкі д ли вим для будь- якої, 
на віть ду же чу т ли вої, шкі ри. Ви мо же те спо кій но пла ва ти 
у ба сей ні або ку па ти ся у мо рі, не хви лю ю чись, що про тез 
по ст ра ж дає від во ди, мор сь кої со лі або хло ру. Пра ви ль но пі-
ді бра ний про тез до зво ляє жі н ці пре кра с но ви гля да ти, но си-
ти га р ну, на віть на пів про зо ру бі ли з ну, впе в не но і ко м фо р т но 
по чу ва ти се бе в обі ймах ко ха ної лю ди ни.
Май те на ува зі, що про тез і бю с т га ль тер ма ють бу ти ре те-

ль но пі ді бра ні з ура ху ван ням Ва ших ін ди ві ду а ль них осо б-
ли во с тей. Це озна чає, що при ви бо рі про те зу і бю с т га ль те ру 
не об хід на на яв ність до ста т ньо го асо р ти ме н ту, спо кій на до б-
ро зи ч ли ва об ста но в ка і ква лі фі ко ва на до по мо га ува ж но го до 
Ва ших по треб кон су ль та н та.

ЦЕНТР “Ортес”. Для оформлення направлення на про-
тезування необхідно стати на облік до місцево-
го органу праці та соціального захисту насе-
лення та надати до нього наступні документи:

– заяву про забезпечення технічними та інши-
ми засобами реабілітації за формою, що затвер-
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джується Міністерством соціальної політики;
– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номе-

ра;
– паспорт та копію паспорта;
– копію висновку МСЕК з призначенням протеза молочної 

залози з 3-ма ліфами та компресійного рукава (при необхід-
ності) - 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 жі-
нок, 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 віднов-
лювальні процеси в верхній кінцівці, витісняє набрякову ріди-
ну з кінцівки, знижує ризик розвитку інфекційних рожистих 
запалень.
Курс психологічного розвантаження – простий і ефектив-

ний спосіб позбавлення від стресової напруги, слухаючи при-
ємну, заспокійливу музику, Ви зможете відпочити, розслабити 
свій організм, відновити сили.
Ароматерапія - це застосування ефірних масел з лікуваль-

ною метою; ефірні масла, які ми використовуємо, всі без ви-
нятку, 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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Пла с ти ч на опе ра ція
Ба га то жі нок на віть не зна ють про те, що іс нує мо ж ли-

вість від но в лен ня фо р ми мо ло ч ної за ло зи шля хом пла с ти ч-
ної опе ра ці ї. Іс ну ють рі з ні спо со би ці єї опе ра ції:

• Вши ван ня си лі ко но во го ім план та н ту. Ця опе ра ція по-
ді б на опе ра ції по збі ль шен ню об’ єму мо ло ч них за лоз у 
здо ро вих жі нок;

• Ви ко ри с тан ня для від но в лен ня фо р ми мо ло ч ної за ло зи 
вла с них тка нин ті ла жі н ки. У цьо му ви па д ку ви ко ри с-
то ву єть ся ді ля н ка м’я за зі спи ни або жи во та.

У ко ж но му кон к ре т но му ви па д ку рі шен ня про мо ж ли вість 
про ве ден ня опе ра ції при йма єть ся ін ди ві ду а ль но, але не за-
бу дь те про ко н су ль ту ва ти ся з Ва шим лі ка рем. Ре ко н с т ру к ція 
мо же про во ди ти ся од но ча с но з ос но в ною опе ра ці єю або са-
мо стій но.
Для бі ль шо с ті жі нок про тез ви рі шує усі їх про бле ми, але 

де які жі н ки вва жа ють, що кра ще зро би ти пла с ти ч ну опе ра-
ці ю. У будь- яко му ви па д ку ва р то зна ти про цю мо ж ли вість і 
про те, що у Вас є ви бір.

4. Від но в лен ня ру х ли во с ті ру ки
Про цес ре а бі лі та ції по чи на єть ся від ра зу ж пі с ля опе ра-

ці ї. Чим пі з ні ше по ча ти ре а бі лі та цію ру ки, тим бі ль ше зу-
силь по трі б но бу де до кла с ти, тим більш скла д ним бу де цей 
про цес. Ва ша за да ча – по вні с тю від но ви ти ру х ли вість ру ки. 
Кра щим по мі ч ни ком для Вас мо же ста ти спе ці а ль на гі м на с-
ти ка.
Спо ча т ку пі с ля опе ра ції, ко ли ру ка і пле че сти с ну ті в ру хах 

і в об ла с ті пле ча ви ни кає від чут тя стя г ну то с ті, де які жі н ки 
по чи на ють су ту ли ти ся і зво ди ти пле чі. Май те на ува зі, 
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що це не ви рі шує про бле ми, а ли ше при зво дить до над мі р-
ної на пру ги м’я зів і стає при чи ною бо лю у пле чі і по ти ли ці. 
По ру шен ня по ста ви мо же бу ти спри чи не не та кож зви ч кою 
по стій но но си ти хво ру ру ку зі гну тою і при ти с ну тою до се-
бе. То му по чи най те сте жи ти за сво єю по ста вою, як тіль ки Ви 
ста ли під ні ма ти ся і хо ди ти.
Про тя гом пе р ших днів пі с ля опе ра ції Вам бу де ко ри с но 

ро би ти ди ха ль ні впра ви. На при клад, ле жа чи на спи ні зро-
біть гли бо кий вдих, щоб роз ши ри ли ся гру д на клі ти на. По-
тім зро біть ви дих і від по чи нь те. Ду май те про те, що ра зом 
із по ві т рям, яке ви хо дить із ле ге нів, із Ва шо го ті ла ви хо дить 
уся на пру га. Роз сла б те ся, ко ли Ви ро би те ви дих. Зро біть цю 
впра ву три або чо ти ри ра зи, по ві ль но вди ха ю чи та ви ди ха ю-
чи по ві т ря, по тім від по чи нь те. Це до по мо же Вам роз сла би-
ти ся, а та кож роз ши ри ти гру д ну клі ти ну та ле ге ні для під-
три м ки їх но р ма ль ної ді я ль но с ті.
Пе р ші впра ви і гі м на с ти ку по чи най те ро би ти ще в ста ці-

о на рі. Спо ча т ку їх тре ба ро би ти ду же обе ре ж но і з рі з ни ми 
об ме жен ня ми, то му кра ще, ко ли їх по ка зує фа хі вець.
Пі з ні ше Ви бу де те ро би ти усе са мі, і ре зуль тат від но в лен-

ня ру х ли во с ті ру ки бу де за ле жа ти са ме від Вас. Чим бі ль ше 
ува ги Ви при ді ли те впра вам, тим ско рі ше від но вить ся ру ка. 
Ось де які ре ко ме н да ції:

• Ви мо же те по чи на ти ро би ти впра ви для по но в лен ня ру-
х ли во с ті пле ча тіль ки то ді, ко ли до зво лить лі кар. Де які 
впра ви мо ж на ро би ти на дру гий день пі с ля опе ра ції, а 
ін ші мо ж на по чи на ти че рез кі ль ка днів. Спи тай те у сво го 
лі ка ря, ко ли та які впра ви мо ж на ро би ти пі с ля опе ра ці ї.

• За ймай те ся гі м на с ти кою ре гу ля р но.

9
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• Ви бе ріть у своє му роз по ря д ку дня спе ці а ль ний час для 
ви ко нан ня вправ і не до зво ляй те ні ко му пе ре ри ва ти 
Вас.

• Збі ль шуй те по сту по во на ва н та жен ня і час за нять (кі ль-
кість вправ і по вто рень).

• Про до в жуй те роз ро б ля ти ру ку, до ки об’ єм її ру хів не 
до ся г не но р ма ль но го рі в ня. Но р ма ль на ру х ли вість пле-
ча вва жа єть ся до ся г ну тою то ді, ко ли Ви змо же те ро би-
ти од на ко ві ру хи, як ру кою з про опе ро ва ної сто ро ни, 
так і здо ро вою ру ко ю.

• Уни кай те си ль них і рі з ких ру хів. Вва жа єть ся но р ма ль-
ним роз тя гу ва ти пле че до ти, до ки не від чу єть ся сла б ке 
на пру жен ня. Роз тя гу ван ня тре ба ро би ти по ві ль ни ми та 
спо кій ни ми ру ха ми, а не ри в ка ми. Де які жі н ки вва жа-
ють, що їм ле г ше ро би ти впра ви пі с ля те п лої ван ни або 
ду шу, ко ли м’я зи ро зі грі ті.

• Пі с ля опе ра ції або ку р су ра діо те ра пії ви мо же те від чу-
ва ти на пру гу та за ні мін ня у ді ля н ці шиї та па х ви. Це 
но р ма ль не від чут тя. Про до в жуй те ро би ти впра ви що-
най ме н ше три ра зи на день, до ки не від чу є те, що на-
пру га зни к ла.

• Не хви люй те ся, як що ви ни к не від чут тя го рін ня, по-
щи пу ван ня або бо лю із зо в ні ш ньої сто ро ни ру ки та 
вздовж гру д ної сті н ки. Ці від чут тя з’яв и ли ся вна слі док 
по дра з нен ня не р во вих за кін чень. По ді б ні від чут тя ча-
с то ста ють ще си ль ні ши ми впро довж 2-3 ти ж нів пі с ля 
опе ра ці ї. Ру хи мо жуть по си ли ти тим ча со вий ди с ко м-
форт, але ду же ва ж ли во, щоб Ви про до в жу ва ли ро би ти 
впра ви для під три ман ня ді а па зо ну ру хів. В ба га тьох ви-
па д ках чу т ли вість від но в лю єть ся до но р ма ль но ї. Як що 
ру ка роз пу х не і ста не більш сла б кою, ніж пе ред 

10
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тим, як Ви по ча ли ро би ти впра ви, не об хід но ско ро ти ти 
кі ль кість по вто рень од ні єї і ті єї ж впра ви та зве р ну ти ся 
до лі ка ря.

• Ви ко нан ня зви ч них дій до по мо же збі ль ши ти ді а па зон 
ру хів. Мий те го ло ву, роз чі суй те во лос ся, са мі за сті бай-
те лі ф чик, ста рай те ся під ні ма ти ру ки вго ру та за кла да-
ти їх за го ло ву, що та кож спри яє роз ви т ку ру х ли во с ті.

• Бу дь те за взя ті, але те р п ля чі: не че кай те від се бе за над то 
ба га то. Шлях до від но в лен ня ру х ли во с ті Ва шо го пле-
ча – це по сту по ве, крок зо кро ком, збі ль шен ня ру хів 
ко ж но го дня. Як що Ви ра ні ше не за йма ли ся лі ку ва ль-
ною гі м на с ти кою, ви ко нуй те впра ви по ві ль но, ам п лі ту-
ду і чи с ло по вто рень збі ль шуй те по сту по во. Спо ча т ку 
вклю чіть в ком плекс 10 – 14 вправ, по тім збі ль шуй те їх 
кі ль кість. У ви па д ку дво сто рон ньої ма с те к то мії впра ви 
ви ко нуй те од но ча с но дво ма ру ка ми або по че р зі ко ж-
ною ру ко ю.

5. Які ускла д нен ня мо жуть ви ни ка ти?
Пі с ля ма с те к то мії у де яких жі нок роз ви ва єть ся на бряк ру-

ки на сто ро ні опе ра ці ї. Цей на бряк на зи ва ють лі м фе де мою 
або лі м фо с та зом (за сто єм лі м фи).
На бряк роз ви ва єть ся то ді, ко ли но р ма ль на ци р ку ля ція лі м-

фи по ру ше на або упо ві ль не на в ре зуль та ті ви да лен ня па х во-
вих лі м фо ву з лів у хо ді опе ра ці ї. Не у всіх жі нок роз ви ва єть ся 
лі м фе де ма, але всі жі н ки по ви нні зна ти про це, щоб вча с но 
по дба ти про се бе. Це ва ж ли во ще і то му, що лі м фе де ма мо же 
роз ви ну ти ся і че рез де кі ль ка ро ків пі с ля опе ра ці ї. Па м’я тай те: 
як що на бряк з’яв и в ся, він ви ма гає не від кла д но го і ква лі фі ко-
ва но го лі ку ван ня. Мо ж ли во, не об хід но бу де ро би ти спе ці а ль-

11
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ні впра ви, би н ту ва ти ру ку ела с ти ч ним би н том для сти му ля ції 
ци р ку ля ції або ви ко ри с то ву ва ти ела с ти ч ний ру кав.
Жі н ки, у яких ви да ле ні па х во ві лі м фо ву з ли, які прой ш ли 

курс ра діо те ра пії, по ви нні пік лу ва ти ся про ру ку з про опе-
ро ва ної сто ро ни зав жди. До три ман ня ре ко ме н да цій до по мо-
жуть Вам уни к ну ти мо ж ли вих про блем із ру ко ю.

• Не під ні май те і не но сіть ва ж кі ре чі. Як що мо ж ли во, не 
ро біть ні чо го, що по тре бує си ль но го на пру жен ня ру ки. 
Ре ко ме н ду єть ся об ме жи ти на ва н та жен ня на ру ку з бо ку 
опе ра ції до 1 кг про тя гом пер шо го ро ку, до 2 кг про тя-
гом на сту п них 4 ро ків і до 3-4 кг про тя гом усьо го жит-
тя. На ва н та жен ня на здо ро ву ру ку та кож по ви нні бу ти 
об ме же ні.

• Уни кай те будь- якої ро бо ти, під час якої ру ка до в гий час 
опу ще на вниз. Та кі об ме жен ня по трі б ні, щоб пе ре шко-
джа ти за стою лі м фи в лі м фа ти ч них су ди нах ру ки. Так, 
не ва р то пра ти, ни зь ко на хи ля ю чись над ван ною, ру ка-
ми ми ти під ло гу. Пра ти кра ще в ра ко ви ні або по ста ви ти 
таз на та кій ви со ті, щоб не тре ба бу ло ни зь ко на хи ля ти-
ся. Під ло гу мо ж на про ти ра ти шва б ро ю.

• Як що Ви зби ра є те ся пра цю ва ти ру кою, за би н туй те її 
ела с ти ч ним би н том. Пі с ля ро бо ти обо в’я з ко во зро біть 
гі м на с ти ку, огля нь те ру ку, на дай те їй під ви ще не по ло-
жен ня на 10-15 хви лин. Уни кай те пря мо го на грі ван ня 
ру ки, на при клад, га ря чих ванн, три ва ло го пра су ван ня 
бі ли з ни або мит тя по су ду га ря чою во дою, три ва лих со-
ня ч них ванн. Ці за сте ре жен ня по трі б ні то му, що в ре-
зуль та ті пря мо го на грі ван ня кро во но с ні і лі м фа ти ч ні 
су ди ни роз ши рю ю ть ся. З ці єї ж при чи ни про ти по ка за ні 
са у на і па р на, а при йман ня ван ни ре ко ме н ду єть ся за мі-
ни ти ду шем.
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• Охо ро няй те ру ку з бо ку лі ку ван ня від по рі зів, опі ків, 
уку сів ко мах. Це ва ж ли во для про фі ла к ти ки за па лен ня. 
Як що че рез по дря пи ну або ра н ку на ру ці про ни к нуть 
мі к ро би, то лег ко мо же ви ни к ну ти за па лен ня, адже від-
тік лі м фи в лі м фа ти ч них су ди нах утру д не ний. Як що у 
Вас за па лен ня тра п ля ли ся ра ні ше, по ра дь те ся з лі ка рем 
про про ве ден ня се зон ної ан ти ба к те рі а ль ної те ра пі ї.

• При ро бо ті на да ч ній ді ля н ці, пран ні, осо б ли во ко ли ви-
ко ри с то ву ють ся си ль ні ми ю чі за со би, ре ко ме н ду єть ся 
ко ри с ту ва ти ся за хи с ни ми ру ка ви ч ка ми.

• При ви ши ван ні ко ри с туй те ся на пе р с т ком.
• До гля дай те за ру ка ми, зма щуй те їх кре мом, щоб уни ка-
ти трі щин і за ди рок. Бу дь те обе ре ж ні, ко ли ро би те ма-
ні кюр.

• Уни кай те опі ків під час при го ту ван ня їжі і бу дь те обе-
ре ж ні, ко ри с ту ю чись ду хо в ко ю.

• Уни кай те со ня ч них опі ків.
• Як що Ви порі за ли або по дря па ли ру ку, об ро біть і зма ж-
те ра н ку на стой кою зе ле н ки або йо ду. Як що ру ка по че-
р во ні ла, з’яв и в ся біль, під ви щи ла ся те м пе ра ту ра і збі-
ль ши ла ся на бря к лість, не об хід но те р мі но во зве р ну ти ся 
до лі ка ря.

• Не мо ж на ро би ти ін’є к ції в ру ку з бо ку опе ра ції, зда-
ва ти з неї ана лі зи кро ві, а та кож мі ря ти на ній тиск.

• Не мо ж на пе ре ти с ка ти ру ку: уни кай те ту гих ма н жет на 
блу з ках і ні ч них со ро ч ках; ка б лу ч ки, бра с ле ти і го дин-
ни ки не по ви нні врі за ти ся в шкі ру. Сте ж те, щоб прой ми 
у Ва шо му одя зі не бу ли за над то ву зь ки ми. Бре те ль ки 
бю с т га ль те ра не по ви нні рі за ти пле че.

• При вчай те се бе спа ти на спи ні або на здо ро вій сто ро-
ні, щоб сво єю ва гою під час сну не зда в лю ва ти су ди ни 
ру ки з бо ку опе ра ці ї. Мо ж на при сто су ва ти для хво рої 
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ру ки по ду ш ку, щоб ру ка зна хо ди ла ся на під ви щен ні. Це 
но р ма лі зує ци р ку ля цію лі м фи та її від тік.

• Ду же до б ре до по ма га ють від но в лен ню ру хів у ру ці на 
сто ро ні опе ра ції за нят тя в ба сей ні. Їх мо ж на по чи на ти 
че рез 2-3 мі ся ця пі с ля опе ра ції, по ра ди в шись із лі ка рем 
і за умо ви від су т но с ті шкі р них ушко джень.

Не об хід ність до три ман ня да них ре ко ме н да цій не по ви нна 
ро би ти жит тя менш ді я ль ним та ак ти в ним і за ва жа ти за йма-
ти ся тим, що при но сить за до во лен ня. Ро зу м ні за по бі ж ні за-
хо ди під уть тіль ки на ко ристь.

6. Гі м на с ти ка

Ста н да р т на по зи ція для за нять гі м на с ти кою
• Ста нь те пря мо, під ні міть го ло ву і опу с тіть ру ки вздовж 
ту лу ба.

• По ста в те но ги на ши ри ну сте гон. Рі в но ва гу утри му ва-
ти ле г ше, як що Ви бу де те ро би ти впра ви бо со ніж або у 
взут ті на ни зь ких під бо рах. Но сіть зру ч не взут тя.

• Ста рай те ся ро би ти всі ру хи від пле ча.
• Слід куй те за ди хан ням, ко ли ро би те впра ви. Не за три-
муй те ди хан ня.

• По вто рюй те ко ж ну впра ву п’ять ра зів або сті ль ки ра зів, 
скі ль ки змо же те зро би ти. Як що пі с ля п’я ти по вто рень 
Ви се бе до б ре по чу ва є те, до ве діть кі ль кість по вто рень 
ма к си ма ль но до 20 за умо ви, що Ваш лі кар або те ра-
певт не про по ну ють щось ін ше.

• Ва ша кі н це ва ме та – від но ви ти но р ма ль ний ді а па зон 
ру хів пле ча і по ве р ну ти ся до но р ма ль но го жит тя.

• Як що це мо ж ли во, ро біть впра ви пе ред дзе р ка лом для 
то го, щоб слід ку ва ти за пра ви ль ною по ста вою та то ч ні-
с тю ру хів.
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Сти с кан ня м’я ча
Ця впра ва осо б ли во ко ри с на, то-

му що за по бі гає або зни жує тим ча со-
ве на бря кан ня, яке мо же ви ни к ну ти 
у ру ці з про опе ро ва ної сто ро ни. Це 
впли ває на гну ч кість пле чей та па ль-
ців, спри яє ци р ку ля ції кро ві у ру ці, а 
та кож є укріп лю ю чою впра вою, як що 
пі ді йма ти ру ку вго ру.

1. Сто я чи, си дя чи або ле жа чи у лі-
ж ку, три май те м’яч у ру ці з про опе-

ро ва ної сто ро ни. По ве р ніть ру ку до ло нею вго ру, тро хи зі-
гніть ру ку, а по тім по сту по во під ні міть її ви ще рі в ня се р ця.

2. Спо ча т ку сти с ніть, а по тім від пу с тіть м’яч. По вто ріть.
3. Ро біть цю впра ву сті ль ки ра зів, скі ль ки бу ло ре ко ме н до-

ва но Ва шим лі ка рем.
4. Як що Вам не зру ч но три ма ти ру ку ви тя г ну тою, ко ри с-

туй те ся ва ли ка ми або спи н кою сті ль ця для її під три м ки.
При мі т ка: ду же ва ж ли во, щоб Ви пі ді йма ли ру ку ви ще 

се р ця.
Впра ва на роз тя ган ня

Впра ва на роз тя ган ня по кра щить рух пле ча впе ред. Це до-
по мо же по кра щи ти гну ч кість пле ча, а та кож йо го си лу. Об ла-
д нан ня: при бли з но 2 ме т ри мо ту з ки чи 2 ме т ри би н ту, две рі.
По трі б но, щоб хто- не будь за бив ве ли ко го цвя ха у вер х ню 

ча с ти ну две рей кі м на ти на від ста ні 2,5-5 сан ти ме т рів від зо-
в ні ш ньо го ку та.
Пе ре ві р те, щоб цвях бу ло вби то на гли би ну не ме н ше 2,5 

см. Це бу де пе ре шко джа ти за крит тю две рей. Цвях не по шко-
дить две рі, і йо го мо ж на бу де лег ко ви тя г ну ти, ко ли Ви 
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не бу де те бі ль ше ма ти по тре би ро би ти 
впра ви.

1. За в’я жіть ву з ли на обох кі н цях мо-
ту з ки.

2. За ки нь те мо ту з ку на две рі не про о пе ро ва-
ною ру ко ю.

3. Ся дь те та ким чи ном, щоб но ги бу ли при ти-
с ну ті до рі з них сто рін две рей і сту п ні мі ц но сто-
я ли на під ло зі.

4. Ві зь міть ся за мо ту з ку обо ма ру ка ми та ким 
чи ном, щоб ву з ли на її кі н цях зна хо ди лись між 
дру гим та тре тім па ль цем.

5. По ві ль но під ні май те ру ку з про опе ро ва но го 
бо ку вго ру до зру ч но го по ло жен ня, опу с ка ю чи 
мо ту з ку ру кою з не опе ро ва ної сто ро ни; три май-
те під ня ту ру ку бли ж че до го ло ви. Змі ніть на-
пря мок ру ху і під ні міть ін шу ру ку, від по чи нь те і по вто ріть 
впра ву.

Під йом по сті ні за до по мо гою рук
Ця впра ва по кра щить рух впе-

ред та гну ч кість пле чей.

1. Роз по ч ніть впра ву у ви хі д-
ній по зи ції – но с ки ніг на від ста-
ні 10-15 см, об лич чям до сті ни 
(Рис. А).

2. Зі гніть лі к ті і при ти с ніть ру-
ки від лі к тя до за п’я с т ка до сті ни 

мал. А
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та ким чи ном, щоб во ни зна хо ди лись на рі в ні очей 
(Рис. Б).

3. По сту по во під ні май те оби д ві ру ки вго ру 
вздовж сті ни, на ма га ю чись три ма ти їх па ра ле ль но 
до мо ме н ту, ко ли Ви від чу є те на пру жен ня чи біль у 
мі с ці роз рі зу. Зро біть від мі т ку на то му мі с ці, де Ви 
зу пи ни лись, щоб мо ж ли во бу ло по ба чи ти, як зро с-
та ють ва ші до ся г нен ня (Рис. В).

4. Опу с тіть ру ки до рі в ня пле чей. На бли зь те сту-
п ні та ті ло бли ж че до сті ни на скі ль ки Ви мо же те та 
зно ву до ся г ніть від мі т ки.

5. По ве р ніть ся до по ча т ко вої по зи ці ї. Від по чи-
нь те та по вто ріть впра ву знов. (Ви змо же те кра ще 
роз сла би тись, як що бу де те від по чи ва ти, при ту ли в ши го ло ву 
до сті ни).

6. До ся г ну в ши ме ти, при ти с ніть па ль ці до сті ни (Рис. В).

На пру жен ня лі к тів
Ця впра ва до по ма гає збі ль ши ти ру х ли-

вість пле чей в обох на пря м ках.
1. У по ло жен ні сто я чи чи си дя чи, сти-

с ніть па ль ці, три ма ю чи лі к ті пе ред со бою 
(Рис. А).

2 Ви пря ми в ши ру ки по ві ль но під ні міть 
їх над го ло во ю. Спо ча т ку Ви, мо ж ли во, 
не змо же те під ня ти ру ки над го ло вою, але 
по вто рюй те ці спро би (Рис. Б).

3. Зі гніть лі к ті і, сти с ну в ши па ль ці, за-
ве діть ру ки за го ло ву. Спро буй те втри ма-
ти лі к ті та ким чи ном, щоб во ни ство рю-

мал. В
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ва ли го ри зо н та ль ну лі нію з пле чи ма 
(Рис. В).

4. Зве діть лі к ті пе ред со бою так, 
щоб во ни зі йш ли ся на рі в ні під бо рід-
дя. Па ль ці при цьо му мо ж на роз ти с-
ну ти, щоб лі к ті то р ка ли ся один од но-
го (Рис. Г).

5. Зно ву по ста в те лі к ті в по зи цію 
впра ви №3 (Рис. В).

6. Під ні міть ру ки вго ру, три ма ю чи їх пря мо над го ло вою у 
по зи ції впра ви №2 (Рис. Б).

Зі гну та ру ка
Ця впра ва змі ц нить м’я зи гру д ної клі т ки та вер х ньої ча с-

ти ни ру ки.
1. Ста нь те, зі гну в ши лі к ті та під ня в ши їх на рі-

вень пле чей.
2. По кла діть од ну ру ку на ін шу та ким чи ном, 

щоб па ль ці зна хо ди ли-
ся на про ти ле ж но му лі к ті 
(Рис. А).

3. Від ве діть лі к ті на зад, 
на ма га ю чись зве с ти ло па-
т ки ра зом. Ви від чу є те ле-
г ке на пру жен ня у гру дях. 

Під час ви ко нан ня впра ви три май те 
лі к ті на рі в ні пле чей (Рис. Б).

4. Зно ву по ве р ніть ся в по зи цію зі 
схре ще ни ми ру ка ми, цьо го ра зу по кла в ши про ти ле ж ну ру ку 
на верх. Від по чи нь те і по вто ріть впра ву зно ву.

мал. В мал. Г
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Но жи ці
Ця впра ва до по мо же змі ц ни ти м’я зи вер х ньої ча с ти ни ру-

ки, щоб во ни мо г ли ви три му ва ти її ва гу.
1. Три май те ру ки пря мо, до ло ні – по ве р ну ті до 

під ло ги. Під ні май те їх пря мо пе ред со бою до рі в ня 
гру дей (Рис. А).

2. Схре с тіть ру ки (лі ву на пра ву), три ма ю чи ру-
ки ви тя г ну ти ми. По вто рюй те цю впра ву, зво дя чи та 
роз во дя чи ру ки (Рис. Б).

3. По ве р ніть ся до по ча т ко вої по зи ці ї.
4. Зно ву схре с тіть ру ки – цьо го ра зу пра ву зве р-

ху лі во ї. По вто рюй те впра ву, зво дя чи та роз во дя чи 
ру ки. По ве р ніть ся до по ча т ко вої по зи ці ї. Від по чи-

нь те.
5. По вто рюй те впра ву зно ву, але 

цьо го ра зу три май те до ло ні до го-
ри. Ця змі на при ве де до то го, що 
бу де пра цю ва ти ін ша гру па м’я зів.
При мі т ка: цю впра ву бу де важ-

ко зро би ти спо ча т ку, то му що 
ви тя г ну ті ру ки не ма ють опо ри. 
Мо ж ли во кра ще роз по чи на ти з 
впра ви «Зі г ну та ру ка».

Меч на дії
Це ду же ко ри с на впра ва для від но в лен ня ру хів пле ча і для 

обе ре ж но го роз тя гу ван ня м’я зів гру д ної клі т ки.
1. По кла діть ру ку з не про о пе ро ва ної сто ро ни на сте г но. 

Сти с ніть ру ку у ку лак з про опе ро ва ної сто ро ни. По кла діть 
ку лак на про ти ле ж не сте г но, то р ка ю чись сте г на ве ли ким па-
ль цем. По во лі пі ді йміть лі коть (Рис. А).

мал. А
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2. Пі ді йміть ру ку по ді а го на лі від сте г на до гру-
дей, зі гну в ши лі коть (Рис. Б).

3. Пі ді йміть ру ку над го ло вою з від кри тою до-
ло нею, до три му ю чись ді а го на ль ної лі нії (Рис. В).

4. По- вто ріть ру хи у про ти ле ж но-
му по ряд- ку, крок за кро ком – 3 – 2 
– 1. Від- по чи нь те і зно ву по вто ріть.
При мі- т ка: пе ред тим, як ро би ти 

цю впра ву з про опе ро ва ної сто ро ни, 
ре  ко ме  н- ду єть ся про тя гом пер шо го 

ти ж ня ро би ти її з не про о пе-
ро ва ної сто ро ни.
Ре а бі лі та ція жі- нок пі с ля лі-

ку ван ня ма с те к то мі ї  не по ви нна об-
ме жу ва ти ся тіль ки фі зи ч ни ми впра ва ми. Не об хід но 
по стій но па м’я та ти про те, що не тіль ки під час сну, 
але і на від по чи н ку, в пе ре рвах на ро бо ті ре ко ме н-
ду єть ся придати руці підвищене положення; крім 
всьо го ін шо го та ке по ло жен ня спри яє за по бі ган ню 
на бря ку ру ки. На ма лю н ках 1, 2, 3 по ка за но, яким 
чи ном укла да ти ру ку на уз ви ш ші під час сну і від по-
чи н ку.

На ро бо ті та кож по трі б но на ма га ти ся, по мо ж ли во с ті, 
три ма ти ру ку на уз ви ш ші. Як що не має та кої мо ж ли во с ті, ре-
ко ме н ду єть ся час від ча су під ні ма ти ру ку з про опе ро ва но го 
бо ку на го ру і ро би ти впра ви, що спри я ють від то ку рі-
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ди ни. Як що на бряк не про хо дить і спо сте рі га єть ся те н де н-
ція до йо го збі ль шен ня, ба жа но, щоб жі н ка змі ни ла мі с це 
ро бо ти або за йня ла ся якою- не будь ін шою ді я ль ні с тю, менш 
тра в ма ти ч ною для ру ки.
По цій же при чи ні, на віть ко ли Ви си ди те, по кла діть ру ку 

на під ло кі т ник крі с ла чи на стіл. Як що ру ка пе ре бу ває в опу-
ще но му ста ні, не на ва н та жуй те її зай вою ва го ю.
У ви па д ку ви ни к нен ня на бря ку не об хід но не гай но зве р-

ну ти ся до лі ку ю чо го лі ка ря.

7. Са мо об сте жен ня
Са мо об сте жен ня є ва ж ли вим кро ком 

до зни жен ня за хво рю ва но с ті мо ло ч них 
за лоз. Йо го про во дять один раз на мі сяць 
в пе р ший ти ж день пі с ля ме н с т ру а ції, то-
му що в цей пе рі од мо ло ч ні за ло зи не 
збі ль ше ні та не на пру же ні. Со мо о б с те-

жен ня мо ж на про во ди ти у ван ній кі м на ті пе ред дзе р ка лом та 
під час при йман ня ду шу. При будь- яких пі до зрах не об хід но 
на сту п но го дня зве р ну ти ся до лі ка ря- ма мо ло га.

Огляд
Ста нь те пе ред дзе р ка лом спо ча т ку з опу ще ни ми, а по тім з 

під ня ти ми вго ру ру ка ми. Зве р ніть ува гу на та кі озна ки:
• втя г нен ня або ви пи нан ня ді ля н ки шкі ри;
• втя г нен ня со с ка;
• змі на зви ч ної фо р ми або роз мі ру од ні-
єї з мо ло ч них за лоз;

• на яв ність жо в ту ва тих або кро в’я ни с-
тих ви ді лень з со с ка;

• по че р во нін ня та при пу х лість ді ля-
нок шкі ри мо ло ч ної за ло зи.
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Прощупування
Здій с ню єть ся у по ло жен ні ле жа чи на спи ні. Під ло па т ку 

зі сто ро ни, що об сте жу єть ся, під кла діть ва лик та ким чи ном, 
щоб гру д на клі т ка бу ла тро хи під ня та. Про щу пай те ко ж ну 
мо ло ч ну за ло зу про ти ле ж ною ру ко ю. Уни кай те гру бо го про-
щу пу ван ня та за хо п лен ня ве ли кої ді ля н ки тка ни ни мо ло ч ної 
за ло зи, оскі ль ки це мо же ство ри ти вра жен ня ущі ль нен ня, 
яко го на спра в ді не ма є. Об сте жен ня про во дить ся у трьох по-
ло жен нях:

• ру ка з об сте жу ва но го бо ку 
спря мо ва на вздовж ту лу ба;

• ру ка спря мо ва на за го ло ву;
• ру ка спря мо ва на у бік.
Па ль ця ми дру гої ру ки мо ло ч на 

за ло за про щу пу єть ся на сту п ни ми 
спо со ба ми: кру го ві ру хи (Рис. А); ру хи по лі нії вверх та вниз 
(Рис. Б); кли но по ді б ні ру хи (Рис. В). Зав жди про щу пуй те 
мо ло ч ні за ло зи в од ній і тій же по слі до в но с ті. Це до по мо-
же Вам не про пу с ти ти жо д ної ді ля н ки, а та кож за па м’я та ти, 
яки ми на до тик є Ва ші мо ло ч ні за ло зи. Окре мо об сте жу єть-
ся со сок – йо го сти с ка ють між па ль ця ми, по чи на ю чи з кра їв 
оре о ли, для то го, щоб пе ре ко на ти ся, що з со с ка не має ви ді-
лень (Рис. Г).
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8. По ра ди пси хо ло га
За хво рю ван ня та опе ра ція вне с ли ба га то тя ж ких пе ре жи-

вань у жит тя, ускла д ни ли йо го. Од нак, не тіль ки хво ро ба 
зда т на впли ва ти на Вас, Ви та кож мо же те впли ва ти на не ї. 
Ви сто ї те пе ред ви бо ром: або жи ти як же р т ва сво го за хво рю-
ван ня, або при кла с ти зу сил ля, щоб ста ти го с по да рем ста но-
ви ща, ав то ром сво єї до лі, шу ка ю чи шля хи ви хо ду з кри ти ч-
ної си ту а ції, фо р му ю чи но ве від но шен ня до жит тя. Ось де які 
по ра ди:

• Ві р те в те, що МО ЖЕ ТЕ оду жа ти, МО ЖЕ ТЕ бу ти ща с-
ли вою, МО ЖЕ ТЕ да лі ра ді ти жит тю.

• Обе ріть та кий по гляд, та ку по зи цію, які б під три му ва-
ли БА ЖАН НЯ ЖИ ТИ. Ба га то жі нок сприй ма ють своє 
за хво рю ван ня як ча с ти ну шля ху до жит тя. На їх ду м ку, 
хво ро ба мо же ста ти від ро джен ням, на да ти мо ж ли вість 
по ду ма ти над тим, що в жит ті є ва ж ли вим, а що ні. Ча-
с то жі н ки сприй ма ють за хво рю ван ня як си г нал до то го, 
що на став час щось змі ни ти у своє му жит ті, й змі ни ти 
на кра ще. Ба га то жі нок го во рять про ва ж ли вість при-
йн ят тя осо би с тої від по ві да ль но с ті за пік лу ван ня про 
се бе, своє оду жан ня та жит тя.

• Як що Ви від чу ва є те, що вам не ви ста чає ін фо р ма ції для 
то го, щоб чі т ко ро зі бра ти ся у си ту а ції, зве р тай те ся до 
лі ка ря чи ін шо го спе ці а лі с та. Не під па дай те під вплив 
ви па д ко вої, не пе ре ві ре ної, сум ні в ної ін фо р ма ці ї.

• При ймай те, по ва жай те та лю біть се бе та кою, яка ви є, 
без уся ких умов. Лю біть се бе про с то то му, що Ви є.

• Ста в те ся до се бе, до сво го ті ла ува ж но, чуй но, не іг но-
руй те вла с ні по тре би, на вчіть ся пік лу ва ти ся про се бе 
так, як Ви пік лу є тесь про до ро гу Вам лю ди ну. При вчай-
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те се бе при слу ха ти ся до вла с них по треб. Ви са мі, Ва ше 
ті ло є най кра щим по ра д ни ком.

• Ко ли Ви від чу ва є те, що сто ми ли ся, не до рі кай те со бі 
за це. Ні хто з нас не по ви нен бу ти зав жди “на ви со ті”. 
Знай діть тро хи ча су для се бе, для сво го від по чи н ку. Ви 
ма є те пра во на свій осо би с тий ві ль ний час.

• На вчіть ся при йма ти свою три во гу чи страх, а не від чай-
ду ш но бо ро ти ся з ни ми чи при хо ву ва ти свої по чут тя, не 
бій те ся вла с них не га ти в них емо цій. Всі во ни – при ро д-
ні і з ча сом про хо дять.

• Зві ль ніть се бе від на ко пи че них об раз на ін ших, на се бе, 
на до лю, не зва жа ю чи на те, що іно ді це не ле г ко. По ду-
май те, за що Ви мо же те ска за ти “Дя ку ю” то му, на ко го 
Ви об ра жа є тесь. Це мо же до по мо г ти зві ль ни ти ся від 
тя га ря об раз.

• За ймай те ся ді я ль ні с тю, яка ро бить Ва ше жит тя ці ка-
вим, при но сить Вам за до во лен ня. Ото чуй те се бе про-
с ти ми жит тє ви ми ра до ща ми, адже чим бі ль ше ра до щів 
при но сить нам жит тя, тим бі ль ше нам хо четь ся жи ти. 
Ча с ті ше за пи туй те се бе: “Що я мо жу зро би ти при єм но-
го для се бе вже сьо го дні?”

• Обо в’я з ко во зве р тай те ува гу на будь- які по зи ти в ні змі-
ни, як у своє му здо ро в’ї, так і у жит ті вза га лі. Не со ро-
м те ся по здо ро ви ти се бе з будь- якою, на віть ма ле нь кою, 
пе ре мо го ю.

Чо му ва ж ли во ста ви ти пе ред со бою ці лі?

Най го ло в ні ше дже ре ло вну т рі шніх сил, не об хід них для 
від но в лен ня здо ро в’я, – це на ша во ля до жит тя, на ше ба жан-
ня жи ти. Во ля до жит тя стає си ль ні шою, укріп ля єть ся, ко ли 
у нас є за ра ди чо го жи ти, ко ли у нас є ме та, адже, як-
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що зна єш на ві що, мо ж на пе ре бо ро ти будь- які умо ви. Ко ли 
ми пра г не мо до чо гось ва ж ли во го для нас, ми ста є мо більш 
рі шу чи ми, впе в не ни ми. За вдя ки пра г нен ню до ме ти, жит тя 
на бу ває сенс. Ось де які по ра ди:

• На ші ці лі на ро джу ють ся з на ших по треб, то му за пи тай-
те се бе: “Що по трі б но в жит ті осо би с то ме ні?”, “Що 
для ме не на спра в ді ва ж ли во, за ра ди чо го дій с но хо четь-
ся жи ти?”, “Що дій с но при но сить ме ні ра дість?”, “Що 
ме ні вже да в но хо ті ло ся б зро би ти і на що ні ко ли не 
ви ста ча ло ча су?”

• Ва ж ли во, щоб Ва ші ці лі бу ли “зба ла н со ва ни ми”, ура-
хо ву ва ли Ва ші рі з но бі ч ні по тре би – фі зи ч ні, емо цій ні, 
ін те ле к ту а ль ні, ду хо в ні.

• Кон к ре ти зуй те свої за га ль ні ці лі. Так, ста в ля чи пе ред 
со бою за га ль ну ме ту – “ве с ти здо ро вий спо сіб жит тя”, 
чі т ко уявіть, що Вам тре ба ро би ти для до ся г нен ня ці єї 
ме ти, на при клад, за йма ти ся фі зи ч ни ми впра ва ми го ди-
ну ко ж но го дня, вжи ва ти бі ль ше ово чів та фру к тів і т.ін. 
Ме та стає бли зь кою і до ся ж ною, ко ли ми роз би ва є мо її 
на по слі до в ні ета пи (за да чі), які не ва ж ко до ся г ти.

• Ці лі ма ють бу ти по зи ти в ни ми, стве р джу ю чи ми. На при-
клад, “Я ко мо га ча с ті ше ро би ти про гу ля н ки”, за мість 
“Не си ді ти вдо ма”. Фо р му лю ю чи ці лі, уни кай те будь- 
яких “не-”.

• Пе ре гля дай те та змі нюй те, як що це по трі б но, ці лі, або 
за со би їх до ся г нен ня. Ме та – це не обо в’я зок, який 
будь- що не об хід но ви ко на ти, це спо сіб ско н це н т ру ва ти 
Ва шу ене р гію на до ся г нен ні то го, що Вам дій с но по трі-
б но.

• На ма гай те ся ро би ти Ва ші ці лі ре а лі с ти ч ни ми, але мо-
ж на і по мрі я ти.
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• Ста в те пе ред со бою як бли зь кі (“Що я хо чу зро би ти 
сьо го дні?”), так і від да ле ні ці лі (на три мі ся ці, на рік, на 
де сять ро ків впе ред й т. д.).

• І го ло вне – си ль на ві ра.

Як пе ре жи ти сму ток та біль втра ти
 Нас охо п лює сму ток, ко ли ми пе ре жи ва є мо втра ту чо-

гось ду же ва ж ли во го для нас (ча с ти ни ті ла, си ли, жит тє вої 
ене р гії, ро бо ти, сі мей но го ща с тя і т. д.). Сму ток – це при ро-
д на ре а к ція на втра ту. Це на ше про щан ня з тим, що бу ло ва-
ж ли вим для нас. Пе ре жи ван ня сму т ку, бе з у мо в но, є тя ж ким, 
бо лі с ним, ча с то не сте р п ним. Щоб зві ль ни ти ся від гір ко го 
по чут тя втра ти, нам тре ба да ти со бі мо ж ли вість пе ре жи ти 
це по чут тя, прой ти не над ним, не під ним, але крізь ньо-
го, сприй ня ти бо лі с ні по чут тя від кри то та че с но, при йма ти 
їх сті ль ки, скі ль ки по трі б но. Пе ре жи ти го ре не озна чає про-
с то пе ре те р пі ти, але здій с ни ти ро бо ту го ря: ви й ти зі ста ну 
край ньої за ле ж но с ті від втра ти, зно ву по ча ти жи ти без то го, 
що бу ло втра че но, фо р му ю чи но ве від но шен ня до се бе та до 
ото чу ю чо го сві ту. Ча с то лю ди на ма га ють ся уни ка ти бо лі с них 
пе ре жи вань, від но сять ся до сму т ку, як до чо гось по га но го, 
не по трі б но го, зай во го. Але сму ток несе в со бі та ку ж цін-
ність, як і ін ші на ші пе ре жи ван ня. Про жи ва ю чи стан сму т ку, 
ми від кри ва є мо се бе для сві ту но вих по чут тів. Сму ток стає 
гру н том, на яко му про ро с тає но ве жит тя. Ни ж че на ве де ні де-
які по ра ди, які мо жуть до по мо г ти пе ре жи ти біль втра ти:

• Ві р те в те, що Ви змо же те пе ре жи ти втра ту. Ва ші пе ре-
жи ван ня сму т ку ма ють кі нець. Ін ко ли мо же зда ва ти ся, 
що біль ні ко ли не ми не, але пра в да по ля гає в то му, що з 
ча сом біль сти х не, сму ток ві ді йде, а ра дість по ве р не ть-
ся.
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• Ви знай те, що Ва ша осо би с та втра та за слу го вує спів чут-
тя. Не по трі б но ви ба ча ти ся за свої по чут тя, чи вда ва ти, 
що Вам усе бай ду же.

• Го ре – це ро бо та ду ші. Ні хто за Вас не від пу с тить те, що 
втра че но. Ви ма є те зро би ти це са мі.

• Не за ми кай те ся в со бі. Хи б ни ми є пе ре ко нан ня, що го ре 
– це пе ре жи ван ня ду же осо би с те, то му тре ба йо го три-
ма ти в со бі, що ні хто не мо же до по мо г ти і тре ба з усім 
спра в ля ти ся са мій. Ва ж ли во не за ми ка ти ся у го рі, а знай-
ти лю дей, які зда т ні зро зу мі ти, з яки ми мо ж на ві ль но го-
во ри ти про свої по чут тя. Най кра ще, ко ли це лю ди, які 
ма ють до свід, по ді б ний до Ва шо го. Во ни мо жуть знай ти 
по трі б не сло во, во ни зна ють, ко ли йо го ска за ти, а ко ли 
кра ще про мо в ча ти. Па м’я тай те, вза є мо ро зу мін ня та вза є-
мо пі д т ри м ка на дає си ли.

• Не при ско рюй те про цес сво го від но в лен ня. На шля ху 
крізь сму ток бу дуть під йо ми й спа ди. Не хай це не ля кає 
Вас. Спад – це ли ше пе ре по чи нок у ро бо ті над сму т ком. 
А ін ко ли тре ба від по чи ти.
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Улыбнитесь, не грустите! Жизнь продолжается!
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8. Ку ди зве р та ти ся за 
до да т ко вою до по мо гою та під три м кою

У всьо му сві ті ак ти в но ді ють ор га ні за ції, ство ре ні ко ли-
ш ні ми па ці є н т ка ми он ко ло гі ч них клі нік. Жі н ки пе ре ко на ні, 
що ні хто так до б ре, як во ни са мі, не уяв ляє тру д но щів, із 
яки ми до во дить ся зу стрі ча ти ся, і ні хто, крім них са мих, не 
вкла да ти ме сті ль ки ен ту зі а з му в їх по до лан ня. Гро мад сь кі 
ор га ні за ції до по ма га ють об’ єд на ти зу сил ля і до свід па ці є н-
тів та фа хі в ців. Сьо го дні та кі ор га ні за ції іс ну ють і в Укра ї-
ні. Во ни ста в лять пе ред со бою за да чу до по мо г ти жі н кам пі с-
ля ма с те к то мії знай ти від по ві ді на пи тан ня, які їх хви лю ють, 
оде р жа ти пси хо ло гі ч ну під три м ку і до по мо гу.

1 Бі ла Це р к ва Орг. “Ви к то ри я” (099) 3447958
2 Дніп ро пе т ровськ Орг. “Жу ра ву ш ка” (050) 6711954
3 Єнакієво Орг. “Грація” (099) 7410273
4 Жи то мир Орг. “Шанс” (0412) 332356
5 За по рі ж жя Орг. “Переможемо рак” (067) 7607923
6 Ів.-Франківськ Орг. “Амазонки” (097) 6511144
7 Ки їв Орг. “А ма зо н ки” (068) 1007748
8 Кі ро во град Орг. “А ма зо н ки” (067) 3576551
9 Луцьк Орг. “А ма зо н ки” (0332) 123483
10 Львів Орг. “Га ла те я” (0322) 387465
11 Лу ганськ Орг. “И с ток” (063) 2664842
12 Маріуполь Орг.  “Промінь адії” (097) 5641278
13 Ми ко лаїв Центр “А ма зо н ки” (0512) 346015
14 Ні жин Орг. “Ве ро ни ка” (097) 5503088
15 Пол та ва Орг. “На де ж да” (095) 4838935
16 Сімферополь Орг. “Амазонки” (097) 6670179
17 Ужгород “Амазонки закарпаття” (063) 5930880
18 Хмельницький Орг. “Амазонки” (068) 8309116
19 Херсон Орг. “Га р мо ни я” (067) 8666388
20 Че р ні гів Орг. “Ви к то ри я” (097) 3951561
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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

Протез Maxima (производ-
ство Польша) изготовлен с 
большой тщательностью. 
По плавности форм изделие 
аналогично естественной 
женской груди. Для изготов-
ления протезов использует-
ся материал высокого каче-
ства, безопасный для кожи 
и длительно сохраняющий 
свои свойства. 

Купальники

Силіконові симетричні та асиме-
тричні протези молочної залози

Бюстгальтери 
для кріплення протезів
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Жінки в боротьбі проти раку молочної залози
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Лі те ра ту ра
1. Бі шоп А., Ка р пи лов сь ка С. Я., Су п рун Н. В. Уч бо вий по сі б-

ник для во ло н те рів го с пі та ль но го ру ху та груп під три м ки хво рих 
на рак мо ло ч ної за ло зи. Про гра ма для Укра ї ни – PATH / USAID, 
Ки їв, 2000 – 144 с.

2. В по мощь же н щи нам по сле ма с те к то ми и. – М., 2000.
3. Го у лер Ян Вы мо же те По бе дить РАК. / Пер. И. Са ве ль е ва: 

М.: Са люс: 1997. – 192 с. (Се рия: Жизнь по ин ту и ции).
4. Дейтс Б. Жизнь по сле по те ри / Пер. с англ. В Че л но ко вой. – 

М.: ФА ИР – ПРЕ СС, 1999. – 304 с.
5. До ста ло ва О. Как со п ро ти в лять ся ра ку / Пер. с че ш с ко го 

Н. Ан то ши н це вой. – Из да те ль с т во “Пи тер”, 1994. – 172 с.
6. Ко ло дзин Бе н джа мин. Как жить по сле пси хи че с кой тра в мы. 

/ Пер. с англ. Са ве ль е вой И. В. – “Шанс”, 1992. – 94 с.
7. Сай мо н тон К., Сай мо н тон С. Во з в ра ще ние к здо ро вь ю. Но-

вый взгляд на тя же лые бо ле з ни / Пер. с англ. М. Ба д хен. – Из да-
те ль с т во “Пи тер Пре сс”, 1995. – 172 с.

8. Фі зи ч ні впра ви для па ці є н ток, про опе ро ва них з при во ду ра-
ку мо ло ч ної за ло зи. – РАТН, 1998.

9. S. Moorey, S. Greer Psychological Therapy for Patients with 
Cancer: A New Approach – London: Heinemann Medical Books 1989. 
– 233 p.

Брошюра видана для безкоштовного розповсюдження.

Допоможіть собі в одужанні (для жінок, які перенесли мастектомію) 
/ Упорядники: Л. М. Лопата, С. В. Сидоренко. – Київ, 2012. – 32 с.

У брошурі зібрані матеріали на допомогу жінкам, які перенесли опе-
рацію на молочній залозі. Пропонуються рекомендації з різноманітних 
питань, які можуть хвилювати жінок у період реабілітації.

© 2012 р., ВГО ОІ “Разом проти раку”.
amazonki99@yandex.ua
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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 мі сяця, проводяться зустрічі (за 

адресою: вул. Пушкінська 10 б, в центрі “Кінор” о 15 годині).  
При хо дь те, пи шіть.

Оберіть здо ро в’я (для жі нок, які пе ре не с ли ма с те к то мію) / 
Упо ря д ни ки: Л. М. Ло па та, С. В. Си до ре н ко, С. Я. Ка р пи лов сь ка, 
Н. В. Су п рун.

У бро шу рі зі бра ні ма те рі а ли на до по мо гу жі н кам, що пе ре не-
с ли опе ра цію на мо ло ч ній за ло зі. Про по ну ють ся ре ко ме н да ції з 
рі з но ма ні т них пи тань, які мо жуть хви лю ва ти жі нок у пе рі од ре а-
бі лі та ці ї.

Ки їв сь ка мі сь ка ор га ні за ція «А ма зо н ки»
amazonki99@yandex.ua

Всеукраїнська громадська органі-
зація “Разом проти раку” висловлює 
щиру подяку за допомогу в виданні 
інформаційно-просвітницької газети 
“Завжди жінка”.

Бажаємо подальших успіхів у Ва-
шій діяльності!

Голова ВГООІ «Разом проти раку» 
Лариса Лопата
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