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Жінки України в боротьбі проти раку молочної залози

Рання діагностика рятує життя
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Жінка сильніша ніж рак !
В усьому світі місяць жовтень це
місяць боротьби з раком молочної
залози. Не залишається осторонь
від інформаційно-просвітницьких
заходів і Україна.
17-19 жовтня 2013 р. Національна Асамблея інвалідів України
спільно з Всеукраїнською громадською організацією онкоінвалідів
«Разом проти раку», за участю регіональних громадських організацій,
які об’єднують жінок прооперованих з приводу РМЗ, представників
жіночих громадських організацій за
підтримки Міністерства соціальної
політики України та Національного
інституту раку Ураїни, головного
мамолога м. Києва Осинського Д.С.,
Благодійний Фонд «Розвиток України» та інших структур проводить
у м. Києві конференцію «Подолаємо рак разом»(17-18.10.2013) та Х
Марш Життя та Надії «Всім світом
проти раку» 19.10.2013.
Мета проведення заходів:
· привернення уваги суспільства
до проблем профілактики онкозах-

ворювань, зокрема захворювання
раку молочної залози (РМЗ);
· сприяння підвищенню рівня
надання медичної допомоги на ранніх стадіях розвитку злоякісних новоутворень;
· вдосконалення сучасного стану
медико-соціальної, психологічної та
реабілітації жінок, які перенесли
операцію з приводу РМЗ;
· змінити ставлення жінок до
себе та свого здоров’я.
Такі заходи нагадують, що необхідно слідкувати за своїм здоров’ям.
Жінка повинна завжди пам’ятати,
якщо хворіє мама – страждає вся
сім’я і перш за все діти. Сьогодні такі
акції надзвичайно актуальні для нас,
так як це практичний спосіб донести
інформацію безпосередньо до жінок.
Ми вдячні за співпрацю всім,
хто нас підтримав під час акції, хто
співпрацює з нами на протязі багатьох років і познайомився з нами, і
співпрацював в цьому році.
Маємо надію на подальший розвиток партнерських відносин.

Всеукраїнська громадська
організація «Разом проти
раку» і КМГО «Амазонки», висловлює подяку за підтримку
в проведенні акції «Подолаємо рак разом» сподіваємось,
що спільна праця між нашими
організаціями буде тривати і
надалі.

Міністерство
соціальної політики
Київська міська
держадміністрація
Державна служба з питань
інвалідів та ветеранів України
ВГСПО “Національна
Асомблея Інвалідів України

Київська міська
онкологічна лікарня

УЕТФ
Київський міський клінічний
онкологічний центр

ДУ «Національний
інститут раку»

Київський басейн
«Юність»

Церков «Віфанія»
Еврейский центр
«КИНОР»
Ми вдячні лікарям усіх регіональних онкологічних
диспансерів України за співпрацю та підтримку
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Мобільна жіноча консультація (МЖК)

Мобільна
жіноча
консультація
(МЖК) – ініціатива благодійного Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»
- це спеціалізований 18-метровий трейлер, який створено за європейським
зразком для комплексного обстеження
органів репродуктивної системи у жінок.
Всередині цієї «клініки на колесах» знаходяться два спеціалізовані кабінети –
гінекологічний і з апаратом УЗД, кольпоскопом і мамологічний кабінет, в
якому жінкам роблять рентгенологічне
обстеження грудних залоз. Тобто виходячи з такої клініки, жінка має повне
уявлення про своє здоров’я.
МЖК – це проект, який фонд реалізує
у партнерстві з Національним інститутом
раку. Саме спеціалісти цієї установи кожного дня працюють у пересувній клініці.

Це мамолог, онкогінеколог, лікар УЗДдіагностики, рентгенолог і рентгенлаборант. Ще одним партнером даного проекту виступила Всеукраїнська громадська організація «Разом проти раку» - її
волонтери щодня чергують в Мобільній
жіночій консультації, надаючи підтримку
жінкам, що проходять дослідження.
В серпні МЖК працювала в
Обухівській центральній районній
лікарні, де було обстежено більше 800
жінок, до того в Боярці та Василькові.
А з початку вересня консультація знаходиться вже в Українці під Києвом. Щодня до 20 жінок проходять комплексне
обстеження у МЖК. За весь час роботи,
тобто з початку березня цього року, обстеження пройшли більше 1500 мешканок Київської області. Варто зазначи-

ти, що МЖК має великий соціальний
ефект: наразі журнал запису пацієнток
на щоденні обстеження заповнений на
тижні наперед. Також МЖК є дієвим
інформаційним та просвітницьким
інструментом: побачивши таку машину,
жінки дійсно починають замислюватися про необхідність профілактичних
оглядів, звертаються за порадою, записуються на прийом. Фонд Ріната
Ахметова забезпечує Мобільну жіночу
консультацію всіма необхідними витратними матеріалами – отже, обстеження пацієнток повністю безкоштовне.
Говорити ж про результати проекту ще зарано, але окремі показники красно говорять про важливість
та необхідність такого інструменту в
кожній області. Проте, мало часу пройшло зі старту проекту. Наразі всі жінки,
у яких діагностовано онкозахворювання (злоякісні і доброякісні новоутворення), і, на жаль, такі випадки є,

або підозри на онкологію (передракові
стадії, гормональні захворювання або
запальні процеси) направляються у
районні, обласні медичні заклади або у
Національний інститут раку. Тільки за
останній час в Національному інституті
раку було прооперовано 6 пацієнток, чимало звернулись в поліклініку інституту
та зараз дообстежуються. Головне,
що хворобу в них виявлено на ранніх
стадіях і жінки мають великі шанси на
повне одужання!
Хочеться подякувати Фонду Ріната
Ахметова «Розвиток України» за
співпрацю і партнерські відносини,
та за такий надзвичайно необхідний
автомобіль для жінок та висловити бажання, щоб в кожній області України
працювали такі авто.
Голова Всеукраїнської громадської
організації «Разом проти раку»
Лариса Лопата
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Чисто женская проблема – рак груди

Мы так много говорим о здоровье, обсуждаем диеты, занятия физкультурой, спортивными танцами,
но у большинства из нас разговоры
не сходятся с делом и поход в спортзал, утренняя пробежка, рациональное питание так и остаются в планах. Между тем, есть вещи, которые
должна знать и практиковать каждая
женщина, чтобы не допустить самого худшего.
Своевременная диагностика рака
молочной железы дает почти 80%
гарантии на успешное лечение, поэтому самообследование следует
проводить регулярно.

Обнаружить
уплотнения в груди
можно самостоятельно, достаточно
периодически совершать манипуляции. Регулярную
проверку следует
производить всем
женщинам,
достигшим двадцати
лет. В группу риска
входят те, кто делал
аборт, после рождения ребенка не кормил грудью, много
курит, злоупотребляет алкоголем.
Хотя от заболевания не застрахован
никто.
Основные правила:
Самообследование нужно проводить на седьмой день после начала
менструации или каждый месяц в
один и тот же день.
Начинать осмотр следует с проверки белья и особенно обратить
внимание на места, плотно прилегающие к телу, – на них не должно
быть пятен.
В комнате должно быть тепло,
чтобы от холода не сморщивались
соски.
Процедура осмотра:
Встань перед зеркалом и осмотри
форму груди, внешний вид сосков
и кожи. Не должно быть покрасне-

ний, отеков, сыпи, шелушений, кожа
должна быть чистой и гладкой.
Подними руки вверх и начни осмотр груди сначала спереди, а затем
по боковым сторонам, обрати внимание на радиус ареолы.
Тремя пальцами легким движением надави на грудь – под пальцами
не должно ощущаться уплотнений и
твердых узелков.
Начинай ощупывать грудь с верхней внешней четверти, затем двигайся по часовой стрелке.
Пальцами сожми каждый сосок по
очереди. При его сжатии не должно
возникать болевых ощущений и не
должна выделяться жидкость.
Ту же процедуру проведи в положении лежа: обследуй каждую четверть грудей по очереди.
Проверь лимфоузлы подмышками – не должно быть боли, не должен меняться объем узлов по сравнению с последним осмотром.
Если придерживаться простых
правил и регулярно проводить самообследование молочных желез, заболевание можно распознать на ранней стадии. Следует помнить, что
желательно периодически проходить медицинский осмотр у маммолога, чтобы вовремя распознать рак
молочной железы и начать лечение.
Нельзя опускать руки и впадать
в депрессию, если все-таки подозрения на заболевание оправдаются.
Современные методы лечения и грамотные, высококвалифицированные
специалисты вселяют надежду даже
в самых тяжелых случаях.
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Советы для женщин, которым
только поставили диагноз
После того, как врач произносит
диагноз, больше всего, в чем нуждается женщина – это информация.
Это жизненно важно для женщин,
что они имеют выбор, что они не
одиноки есть еще масса других женщин, которые даже объединяются в
специальные организации в борьбе
с этим недугом .Женщины объединяются чтобы помочь друг другу.
Советы для женщин, которым
только поставили диагноз.
1. Вы должны рассмотреть и
знать все варианты, которые можно
использовать. Большинство женщин с диагнозом ранней стадии
рака молочной железы решаются на
хирургическую операцию. Для тех,
кто выбирает этот метод, есть два
варианта:
Лампэктомия и туморэктомия:
в этих случаях хирурги стремятся
удалить раковую опухоль с обходом
здоровых тканей вокруг опухоли,
при сохранении груди. Большинство пациенток также получают
курс лучевой терапии или химиотерапию, чтобы устранить любые
раковые клетки, которые могут
остаться в ткани молочной железы.
Мастэктомия: хирург удаляет
одну или обе груди, частично или
полностью, чтобы удалить оптимально раковые клетки. Естественно, дополнительно может приписываться лучевая и химиотерапия.
Мнения современных онкологов-практиков помогут вам принять
окончательное решение для вашей
ситуации.
2. Задавайте побольше вопросов.
Очень много мыслей приходит в голову в этот период, но человек просто не в состоянии мыслить ясно и
сконцентрироваться для того, чтобы задать внятно вопрос. Врачи это
понимают. Вы не должны стесняться задавать любые вопросы относительно вашей проблемы. Запишите
их заранее, возьмите с собой на сле-

дующий прием к врачу кого-нибудь
чтобы вступить в обсуждение также
и просто для моральной поддержки.
3. Подготовьте себя. Помните, что нервничать сейчас это
нормально(но в то же время контролируйте свои эмоции), в особенности перед операцией. На протяжении всего лечения вас будет наблюдать лечащий врач, вы можете
поговорить с ним о ваших страхах.
Обращайтесь к медсестрам за поддержкой, также можно запросить
консультацию психолога-консультанта. Есть много групп поддержки, которые будут держать вас в
контакте с такими же, как вы людьми, и с теми, кто успешно прошел
путь лечения. Это безусловно даст
вам поддержку морально, прибавит
силы и уверенности в положительном завершении лечения. Найдите
таких людей, спрашивайте у социальных служб, через интернет часто
можно найти подобные небольшие
группы в вашем городе, ведущие
свои сайты.
4. Сохраняйте себя в рассудительности, мыслите здраво. Делайте физические упражнения и соблюдайте
здоровую диету на протяжении
всего лечения. Неоднократно было
показано, что такое отношение к
себе значительно снижает такие побочные эффекты: депрессию, слабость, усталость, увеличение веса.
Кроме того, чем больше вы остаетесь в форме во время лечения, тем
быстрее сможете вернуться к нормальной жизни. Упражнения также
важны и после лечения. Женщины,
перенесшие рак молочной железы, которые занимались аэробикой
средней интенсивности (не менее
129 минут в неделю) наблюдали
снижение веса (процент жировых
отложений) и увеличение мышечной массы, а еще наличие стабильности минеральной плотности
костной ткани.

Пять лет
В сентябре 2013 году Международная сеть фитнес-клубов празднует 5-летие своей успешной работы в Украине. Примите наши
поздравления .Желаем много радости , тепла и удачи.Пусть Ваша энергия и оптимизм помогут в достижении новых высот. Чтобы всегда и
во всем у Вас были победы, чтобы
наша дружба не прекращалась.
В 2012 году в сети ФитКервс появилась еще одна социальная инициатива для женщин перенесших
рак молочной железы. Мы благодарны Фиткервс за сотрудничество.
Наши женщины с огромным желание посещают тренировки. После
занятий появляется чувство бодрости, улучшается общее состояние и
настроение. Меняется отношение к
питанию и получается, что ты над
собой работаешь не только на тренировках, но и дома. Спасибо ФитКервсу за внимание, понимание и
теплое отношение.
С благодарностью. От имени женщин ВОООИ «Разом проти
раку» Л.Лопата.
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После операции рака молочной железы
Поле радикального лечения по
поводу рака молочной железы у
пациенток закономерно возникают
вопросы: “Что со мной будет?”, “Я
здорова или нет?”, “К чему готовиться ?”, “Как себя вести?”, “Что
мне можно и чего нельзя?”, “Слушаться врачей, или соседку, или
экстрасенса?”. Но давайте сначала
обсудим более простые темы: как
быстрее восстановить трудоспособность и нормальное самочувствие.

При операциях на молочной железе обычно удаляют подмышечные
лимфатические узлы, через которые
оттекает лимфа. Теперь она не имеет
нормального оттока и скапливается
в полости раны. Это не опасно. При
наличии большого количества лимфы ее удаляют во время перевязок.
Через 1-3 месяца лимфа находит новые пути оттока, и необходимость в
ее удалении отпадает.
Одно из последствий хирургического вмешательства - небольшое
увеличение объема руки ( со стороны операции) вследствие нарушения оттока лимфы. Излишняя физическая нагрузка, воспаление кожи
руки могут спровоцировать увеличение отека. Вечером, если вам пришлось физически потрудиться, измерьте окружность плеча, предплечья, запястья, сравните эти показатели с параметрами здоровой руки.
Разница в 3 см - обычное явление.
Разница превышает 3 см - сигнал о
том, что лимфатическая система не
справляется с нагрузкой и ее нужно
уменьшить.
Старайтесь избегать любых, даже
самых незначительных повреждений кожи руки. Царапины, неаккуратно выполненный маникюр, ожо-

ги, инъекции, измерение АД, ношение шерстяной одежды в условиях
замедленного оттока лимфы могут
привести к развитию рожистого
воспаления кожи. После такого воспаления микрорубцы на лимфатических сосудах еще более ухудшают
отток лимфы.
Вокруг рубца в подмышечной
области, по внутренней и задней
поверхности руки выше локтя нарушается кожная чувствительность,
временами появляется умеренная
боль. Из-за боязни такой боли женщина обычно щадит руку и держит
ее прижатой к туловищу. Это неправильно, так как это может привести
к ограничению подвижности в плечевом суставе, нарушению осанки.
Не сутультесь, разверните плечи, отведите их немного назад и опустите
так, чтобы они были на одном уровне,- вот самая физиологичная поза.
Постоянно, многие годы выполняйте тот комплекс гимнастических
упражнений, который вы разучили
еще в больнице с инструктором лечебной физкультуры.
Диета после операции рака молочной железы
После операции всем пациенткам предстоит пройти курс облучения. В конце его возможно появление слабости, тошноты. Облучение
легче перенести, если в пище достаточно белков, витаминов. Постарайтесь включать в свою диету после операции рака молочной железы
нежирное мясо, рыбу, творог, сыр,
черный хлеб, овсяную, гречневую
каши, овощи, фрукты, минеральные
воды, соки.
Такую же диету мы рекомендуем
и на период проведения химиотерапии. При этом виде лечения, как
правило тошнота более выражена,
возможна рвота. Ощущение тошноты можно снять френолом, а рвоту
- церукалом. По 1 таблетке каждого
препарата (3 раза в день) принимайте за 1-2 часа до введения химиопрепаратов. Френол и церукал не
единственные лекарства этой группы. Врач, подбирая их индивидуаль-

но, поможет вам вполне нормально
себя чувствовать.
На дальнейший период никаких
особых требований к диете нет.
Ваше питание, как и питание любого человека, должно быть полноценным. Особенно это касается витаминов и белков. Животные жиры и общую калорийность пищи советуем
ограничивать, чтобы не допускать
избыточного веса.
Что можно, чего нельзя после
операции рака молочной железы?
После выписки из стационара вам
следует придерживаться оптимального режима, чтобы не спровоцировать возврат опухоли. Конечно,
нужно избегать длительного пребывания на солнце, всех физиотерапевтических процедур, включая массаж
и иглорефлексотерапию. Отдыхать
на южных курортах можно только
осенью и зимой.
На состояние женщины часто
влияют эмоциональные факторы.
Не зацикливайтесь на своих переживаниях, не требуйте к себе сверхвнимания. Обговорите с мужем создавшуюся ситуацию. Основной новостью является то, что коренным
образом ничего не меняется: чувства
(если они есть) остаются прежними,
физиология половой жизни не нарушена. Единственное, что необходимо молодым женщинам,- это иметь
полную гарантию предохранения от
беременности, по крайней мере в течении ближайших 5 лет.
Обнаружив покраснение в зоне
операции, или узелок, или любое из
перечисленных неприятных ощущений, в ближайшее время нанесите
визит онкологу. Если все хорошо,
следует приходить для профилактического осмотра через каждые 3-4
месяца; через 3 года после операции
можно показываться врачу с интервалом 6 месяцев, через 5 лет - 1 раз
в год.
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СПОГАД
Мене звуть Богуміла. У мене двоє
чудових синів, четверо онуків і 27
років життя з раком…
Мені було 31. Я була жінкою повною енергії і мрій. Плани на життя
досягали далекого майбутнього.
Моєму маленькому сину було
всього один рік і шість місяців, я
була вагітна, та зразу після родів виконували всі необхідні аналізи.
Одного дня, взимку, я почула по
телевізору, що можна зробити без направлення етіологічні дослідження.
Я була впевнена, що у мене все
добре.
Я думала, що дослідження підтвердять гарний стан мого здоров’я.
Те, що я відчувала при отриманні
результатів, важко описaти словами.
Результатів на руки мені не дають: «будь ласка, почекайте нa лікаря». Сюрприз, жах, неспокійні
думки: РАК – ні! Це неможливо, це
помилка... що далі? Що буде з моїми маленькими дітьми, коли мене
не стане...
Порожній коридор, час тягнеться… Нарешті мене просять зайти
у кабінет. Лікар ретельно пояснює
мені, що потрібно зробити сьогодні,
а що потім. Бере тканину на аналіз,
призначає дату наступного прийому.
На наступному прийомі: «результати погані, необхідно оперувати!»
Я пам’ятаю донині і відчуваю
теплу руку лікаря на моєму плечі і
слова: «будь ласка, дозвольте Вас
прооперувати!»
У той момент я прийняла рішення: операція має проводитись якомога швидше.
Вся моя сім’я була проти операції: «Рак боїться ножа», казали,
«один раз задієш і він все зростатиме і зростатиме... що з маленькими
дітьми?» – це слова, які я чула від
родичів і друзів. Ніякої підтримки,
ніякої поради, але я так хотіла жити!
Страх, невпевненість, намови
близьких відмовитися від операції –
це нерозлучні супутники моїх днів.
З іншого боку, словa лікаря, надія і величезне бажання боротись за
своє здоров’я та життя.

Їду в онкологічний центр до Варшаву.
Розлучення з дітьми – це так боляче. І ці непереборні думки : «що
далі? Чи я зможу це все витримати?»
– супроводжують мене кожну мить.
Коли настав день операції, який в
лікарні називають «Bеликим днем»,
я була спокійна. Операція пройшла
успішно, мене лікували правильно.
Після 42 днів перебування у клініці
я повернулася додому, мій маленький хлопчик мене не впізнав.... Пояснював цій «чужій жінці» : «мама,
пуф-пуф» – це означало, що мама
кудись поїхала на поїзді...
Невимовне горе охопило моє серце. Сім’я дивилась на мене невпевнено, що буде далі?! А я помаленьку
повeрталася до нормального життя.
Минають дні і роки, діти виростають, у мене є хороша робота, я
щаслива. Через 18 років після операції я знов нагадую собі про рак.
Обстеження роблю регулярно,
слідкую за собою, а все таки виявляється, що в мене сантимeтрова
пухлина у лівій груді. Коли я ішла
взяти результати, я була переконана, що це просто формальність. На
жаль, ні! Знов повторюється історія
з вісімдесятих років: біопсія, гістопатологія…тривога, страх, і знову я
питаю: «Чому? Що далі?»
На цей раз було набагато легше
для мене. Мої дорослі сини підтримали моє рішення лікуватись відповідно рекомендацій онкологів. Вони
запевняли: «Ти сильна, все буде добре! Тобі лише 50 років – маєш для
кого жити!»
Операція… лікування… це було
нелегко, aле життя – це злети і падіння, і я вже знаю, як злітати. Перший погляд в дзеркало після мастектомії – немає грудей – так важко
з тим змиритись. Я почала гормональну терапію і реабілітацію. Душевна рівновага поступово поверталась.
Я змирилась з фактом, що я Амазонка. В мене не було чоловіка,
тому я не переймалася, що може
мене таку не сприймати.

Я знайшла клуб «Амазонки» – це
асоціація для жінок з захворюванням раком молочної залози. Я там
зустріла друзів – жінок, які знаходилися в такому положенні, як
я. Жінки підтримують одна одну у
боротьбі проти раку. Це було вісім
років тому, але я розумію, що не
можу сказати, що саме Я виграла
боротьбу – я просто не знаю! Можливо я виграла боротьбу проти раку,
дякуючи скринінгу, який дозволяє
виявити рак якомога раніше, дякуючи лікарям, які правильним шляхом
мене лікували, та дякуючи собі, за
те, що не піддалась вмовлянням, що
«рак боїться ножа».
Шлях до здоров’я був дуже довгим і важким. Я плакала багато
ночей, але все таки варто було боротись.
Життя прекрасне і я розумію, що
в мене багато чого ще по переду.
Проблеми, що у мене немає грудей, я просто не беру до уваги. Ми
маємо все кращі протези і гарні корсети – я почуваюсь жінкою.
Сьогодні я живу спокійно, але насторожено. Іноді, коли в мене щось
болить, погані думки не дають спокою. Кожен тестовий контроль прискорює частоту серцевих скорочень.
Може бути, втретє отримаю цю
страшну новину!
Я сподіваюся, що НІ!
Надія, що все буде добре, дає
мені силу жити далі!
Амазонка Богуся

Ранняя диагностика
спасает жизнь

Мамочка,
береги себя...
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Мы “Амазонки”
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Лімфодема – 18 кроків профілактики
18 кроків профілактики для хворих на рак молочної залози, що
складають групу ризику щодо розвитку лімфедеми або вже мають
лімфедему
Хто входить до групи ризику?
До групи ризику входять всі, хто
був прооперований з приводу раку
молочної залози з вилученням лімфатичних вузлів підпахви та часто
ті, хто пройшов курс променевої
терапії. Лімфедема може виникнути відразу після операції, протягом декількох місяців, років
або, навіть, через 20 і більше років після лікування. При володінні певними знаннями та належному догляді лімфедемі можна
запобігти або у випадку її виникнення тримати під контролем.
Наступні рекомендації треба
уважно розглянути перед операцією і обговорити з Вашим лікарем:
1. Не ігноруйте будь-яке незначне набрякання руки, долоні,
пальців або грудної клітки. Негайно звертайтеся до свого лікаря.
2. Ніколи не дозволяйте робити ін’єкції або брати кров з ураженої руки.
3. Міряйте кров’яний тиск на
неушкодженій руці.
4. Тримайте руку, що набрякла
або “знаходиться в групі ризику”, в чистоті. Порадьтеся з лікарем, яким лосьйоном користуватися після прийняття ванни. Обережно і дуже ретельно витирайте
його залишки. Переконайтесь, що в
зморшках та між пальцями сухо.
5. Уникайте енергійних повторних рухів, що потребують надмірних зусиль (штовхання, тягнення).
6. Уникайте піднімання ураженою рукою. Ніколи не носіть важкі
сумки через плече.
7. Не носіть прикраси або еластичні бінти, що щільно прилягають,
на уражених пальцях або руках.
8. Уникайте значного перебігу
температур при купанні або митті

посуду. Захищайте руки від сонячних променів.
9. Не одягайте на голе тіло шерстяні речі, так як чиста шерсть може
подразнювати шкіру, сприяючи виникненню інфекції.
10. Уникайте будь-яких травм
(порізи, сонячні або інші опіки,
спортивні травми, укуси комах, подряпання котом).

11. Надягайте рукавички під час
прибирання квартири, роботи в
саду, а також при виконанні будьякої іншої роботи, що може призвести до ушкоджень, навіть незначних.
12. Роблячи манікюр, бережіться
порізів.
13. Дуже важливо виконувати
фізичні вправи, але після консультації з лікарем. Не перевантажуйте
ушкоджену руку; в разі виникнення
болю в руці ляжте і підніміть її.
Рекомендовані вправи: ходіння

пішки, плавання, легка аеробіка, велосипедні прогулянки. Не слід піднімати більше 6-7 кг.
14. При користуванні повітряним
транспортом пацієнту слід одягати компресійний рукав (здавлюючий рукав для зменшення набряку
руки). Додаткові пов’язки можуть
бути необхідні при тривалих перельотах.
15. Пацієнти з великими молочними залозами мають носити легкі протези (важкі протези
можуть надмірно тиснути на
лімфатичні вузли вище ключиці). Під лямки ліфчика можна
підкладати м’які підкладки. Носіть ретельно підібраний ліфчик:
не дуже тісний і без металевого
каркасу.
16. Пацієнти з лімфедемою
мають носити добре підібраний
компресійний рукав протягом
всього дня. Не менше одного разу
на 4-6 місяців відвідуйте свого
лікаря для обстеження. Якщо рукав дуже просторий, може статися, що окружність руки зменшилася або рукав вийшов з ладу.
17. Попередження: якщо Ви
помітили висип, почервоніння,
утворення пухирів, підвищення температури або лихоманку,
звертайтеся до лікаря. Запалення
або інфекція в ушкодженій руці
може бути початком лімфедеми
або може привести до погіршення її стану.
18. Підтримуйте свою оптимальну вагу шляхом збалансованого харчування з низьким вмістом
натрію і високим вмістом клітчатки.
Харчування повинно містити білок,
який легко засвоюється (наприклад,
куряче м’ясо або рибу).

«Наш Ангел Хранитель – это наша
любовь к себе, и только от нас самих
зависит, на сколько широко Он будет
раскрывать над нами свои крылья»
Агния Зуокене
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Как принять химиотерапию
ПОЧЕМУ ПРЕДЛАГАЮТ ХИМИОТЕРАПИЮ?
Вам предлагают химиотерапию в
тех случаях, когда она Вам необходима.
Онколог берёт во внимание следующую информацию:
• Тип рака.
• Локализация и стадия развития
рака.
• Возраст пациента.
• Состояние здоровья пациента и
его медицинская и хирургическая
предистория.
• Побочные эффекты лечения.
• Согласие пациента на предложенное лечение.
Врач предлагает химиотерапию:
• Чтобы лечить опухоль, и (если
есть) метастазы в другие органы и
ткани.
• Перед хирургическим вмешательством для уменьшения размера
опухоли, чтобы затем эффективнее
прооперировать (неоадъювантная химиотерапия).
• После полного удаления опухоли
для снижения вероятности возможного рецидива (адъювантная химиотерапия).
Химиотерапия может быть предложена, как единственное лечение или в
комплексе с другими методами лечения. Химиотерапия никоим образом
не является знаком того, что хирургия
и лучевая терапия являются неэффективными, также она не всегда является «последним шансом». С помощью
химиотерапии можно уничтожить
максимум раковых клеток, даже не
выявленных доступными методами
исследования, а также уменьшить размеры опухоли перед хирургической
операцией.
КАКОВА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ХИМИОТЕРАПИИ?
Химиотерапия позволяет блокировать рост значительного числа опухолей и метастазов или заметно уменьшать их размер и количество. Есть
опухоли, которые можно даже полностью излечить с помощью химиотерапии. Существуют опухоли более и менее чувствительные к химиотерапии.
В подавляющем большинстве случаев химиотерапия является эффективной. Но для каждого пациента

химиотерапия подбирается индивидуально.
В Украине онколог работает согласно протоколам, которые базируются на
мировом опыте лечения рака, и на том,
как пациент переносит побочные эффекты с учётом осложнений лечения.
Остерегайтесь той или иной статистики, которую Вы получаете из статей
журналов, а также информации в Интернете и из телевизионных программ.
Когда сообщают об открытии нового
лечения надо понимать, что, возможно, оно ещё не прошло тестирования
на человеке и его эффективность и безопасность еще не были доказаны.
Медикаменты, назначенные врачом
по другим проблемам (против диабета, гипертонии, гипперхолестеринемии) могут приниматься одновременно с химиотерапией.
Но лучше обговаривать это с онкологом в момент, когда он будет назначать Вам лечение.
ПРЕДПИСАНИЯ ВРАЧА-ОНКОЛОГА
Ваш врач подберет оптимальный
метод введения препаратов.
Лечение назначается врачом, который определяет, какой препарат использовать и в какой дозировке. Он
также назначает список медикаментов, которые позволят снизить побочные эффекты. Применяемая доза
будет строго индивидуальной. Она
учитывает вес и рост пациента, а также пути выведения химиопрепаратов
из организма, что очень зависит от
функционального состояния органов
пациента.
Врач-онколог задаёт пациенту ритм
лечения, который может длиться от 3
до 6 месяцев в зависимости от протоколов. Вы можете использовать персональный дневник лечения для того,
чтобы знать, понимать и отслеживать
лечение.
Почему химиотерапия проводится
в несколько этапов?
Химиотерапия оказывает действие,
позволяющее уничтожить аномальные клетки и избежать рецидива. Но
также она действует и на нормальные
клетки, которым нужно дать время
для обновления. К счастью, нормальные клетки имеют большую способность к возобновлению. Вот почему

курсы лечения проходят каждые 2, 3
или 4 недели, таким образом, оставляя организму время для отдыха.
Период между каждым курсом называют периодом отдыха.
МЕНОПАУЗА
У трети женщин до наступления
менопаузы химиотерапия может быть
причиной гормонального нарушения
из-за остановки выработки женских
гормонов в яичниках. Менопауза,
спровоцированная
химиотерапией,
может проявляться приливами жара,
перепадами настроения, набиранием
веса, проблемами в сексуальной жизни
и нарушением менструального цикла.
В зависимости от типа химиотерапии и близости естественной менопаузы, остановка выработки женских
гормонов яичниками может быть временной или постоянной. В некоторых
видах рака (например, рак груди) снижение этих гормонов может способствовать предотвращению рецидива.
Чтобы справиться с другими трудностями, вызванными отсутствием и
нехваткой гормонов, нужен курс лечения, который составляется онкологом
совместно с гинекологом.
Гормон, который требует особого
наблюдения: АМГ
Женщины, у которых до начала лечения был высокий уровень гормона
антимюллера (АМГ) независимо от
возраста имеют большую вероятность
сохранения функции яичников и через
два года после химиотерапии. АМГ является наиболее чувствительным, ранним и на сегодняшний день единственным индикатором, предсказывающим
наступление менопаузы. Женщины, у
которых уровень АМГ превышает 0,92
мг / мл имеют примерно в 5 раз больше
шансов, чем другие, сохранить активность яичников после лечения. Врач
может назначить Вам этот анализ до
начала лечения, чтобы при необходимости контролировать уровень этого
гормона. Пациентка, со своей стороны,
должна сообщить онкологу о своем
желании забеременеть в будущем.
(Из информационной брошюры для
всех, кто столкнулся с онкозаболеванием «Как понять и принять химиотерапию» AICM междунаародный
благотворительный фонд)

12

Я люблю тебя жизнь!
Искусство Любви
Для обретения истинной Силы духа человеку нужно
научиться искусству любви. Потому, что любовь это и
средство достижения силы... и ее конечная цель. Просто,
Сильный духом живет в любви и постоянно излучает
любовь.
Как научиться любить ближнего? Что необходимо
для этого? Разумеется, надо начинать с себя. Научиться
любить сначала хотя бы одного человека, т.е. себя.
Можно ли любить все человечество, если нет умения
любить одного человека? Уметь себя любить... Это
искусство. Это означает не позволять никому измазывать
Вашу душу грязью. Это значит жалеть и лелеять свое
тело... помогать ему быть здоровым. Это значит не слушать
тех, кто сомневается в Вас... в Ваших возможностях и
удаче. Даже самых близких не слушать. Любовь к себе,
это понимание своей исключительности. Никогда более
не появится человек с точно такими чертами характера,
душевными качествами и воспоминаниями. Любите этого
человека... себя. Кто его сможет так полюбить как Вы? И
если Вы не научитесь любить себя.... разве сможете Вы
дать любовь другому человеку?
Любить ближнего... Это трудная и ответственная
работа. Можно питаться чужой любовью... принимать
дары другого сердца. Труднее научиться дарить свою
любовь, научиться радоваться, когда другой человек
стал счастливее, благодаря Вам. Зачем вести отсчет, кто
подарил более? Дарите любви много и празднуйте свою
жизнь. Каждый день. Это искусство любви.
Бог есть любовь? Да. Но его любовь приходит в мир
только через человеческое сердце... Ваше сердце. И
нужно очень бережно распорядиться этой божественным
подарком, ни капли не пролить, отдавая ее другим людям.
И, столь же бережно, принимать любовь другого...
Многие избегают любви.
Вам страшно изменить себя? Но любовь меняет Вас в
лучшую сторону!
Вы опасаетесь зависимости, потери свободы? Но
любовь освобождает Вас от одиночества!
Вы боитесь .... просто чего то боитесь? Но любовь
делает Вас бесстрашным!
Вы убеждены, что любовь бывает не всегда долгая, а
часто и не взаимная? Но даже такая любовь это лучшее
что может иметь человек в жизни своей!
Как любить того, кто считает себя врагом вашим?
Прощайте его и желайте ему только хорошего. Если он в
ответ... злится... гадости делает... Есть Тот кто видит все.
Искусство подставлять вторую щеку не означает
разрешение ударить по ней. Просто защищайтесь без
злобы и ненависти. Наказывая и нанося ответный удар...
сожалейте об этом. Плачьте о враге своем, ибо его участь
плачевна. Кто пожалеет его кроме Вас?
Если любить...то любить всех. Любить себя , ближних...
и даже врагов. Вам никто не может запретить этого.
Александр Лобков

Я устала сопротивляться ,
У болезней быть на виду,
И зубами за жизнь цепляться,
И идти по тонкому льду.
Иногда все хочется бросить,
По течению только плыть,
Но взгляну я на небо просинь
И воскликну «Не стыдно ныть?»
Посмотри, как прекрасно утро!
Ясен день и красив закат.
Поступали предки так мудро
Даже тысячу лет назад.
Принимай все как есть на светеЭту истину ты усвой.
Один раз живешь на планете,
Каждый день это праздник твой!
Нина Корсунская (г.Смела)
Жизнь коротка!!!
Нарушай правила!!!
Прощай быстро!!!
Смейся неудержимо!!!
Целуй медленно!!!
Танцуй, будто никто не смотрит!!!
Пой, будто никто не слышит!!!
Люби, будто никто не причинял тебе боль!!!
Ведь жизнь даётся человеку один раз!!!
И прожить её нужно так, чтобы ТАМ наверху
Одурели и сказали...
НУ-КА, ПОВТОРИ!!!

Улыбнись, наступило новое утро и новый день! Пусть этот день принесет
тебе радость, удачу, счастье и хорошее
настроение! (Слова жизни)
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Збережи кохану,
сходи з нею до мамолога
регулярного обстеження у лікарів..
Участь у проекті бере Національна
збірна України з футболу. Найвідоміші футболісти країни взяли участь
у фотосесії і зйомці соціального відео ролика (Віталій Мандзюк, Євген коноплянко,Артем Федецький,
В’ячеслав Шевчук, Андрій Пятов.
Жінки ВГООІ «Разом проти
раку» висловлюють щиру вдячність
футболістам Національної збірної
за розуміння важливості і актуальності проблеми РМЗ.
Своєю участю ,футболісти звернули увагу громадськості ,що проблема РМЗ нікого не може залишити байдужим.Адже саме підтримка
близьких людей так важлива жінкам

Ранняя диагностика
спасает жизнь
Бусины этого ожерелья представляют собой
размер опухоли, которая
может быть обнаружена,
если:

Женщина обследует грудь
крайне редко.

Євген Коноплянка

Медична програма «Здорові історії», яка виходить на 5 каналі, та
Всеукраїнська громадська організація онкоінвалідів «Разом проти раку, яка об’єднує жінок, котрі
подолали рак молочної залози, до
Всесвітнього дня боротьби з раком
ініціюють соціальний інформаційний проект «Чоловіки проти раку
грудей». В Україні щогодини рак
грудей діагностують двом жінкам,
одна жінка щогодини помирає.
Якщо у Європі 5-річний рубіж виживання долають 95 відсотків пацієнток, в Україні цей показник вдвічі
нижчий. Одна з основних причин пізня діагностика.
Сьогодні дуже важко знайти
людину,яка так чи інакше не зіткнулася з онкологічним захворюванням у своїй родині чи колі своїх
знайомих і друзів.
Проект «Чоловіки проти раку
грудей» покликаний звернути увагу жінок на необхідність регулярних
обстежень у лікаря, аби не дати хворобі жодного шансу забрати жінку
від родини та дітей. Слоган проекту
«Збережи кохану! Сходи з нею до лікаря!». Проект передбачає цілу низку
заходів, які пропагують необхідність

Женщина обследует грудь
изредка.

Женщина обследует грудь
ежемесячно.

Доктор или медсестра проводят клиническое обследование груди.
В’ячеслав Шевчук

в будь-якій ситуації. Досить важливо, щоб чоловіки розуміли , що від
здоров’я їхніх коханих жінок залежить добробут і щастя всієї родини.
Акція буде проходити Всього місяць, але маємо надію , що, завдяки
інформованості, наші жінки будуть
більше уваги приділяти своєму
здоров’ю і будуть вчасно відвідувати лікаря.
Голова ВГООІ «Разом проти
раку» Лариса Лопата.

Женщина впервые прошла
маммографию.
Женщина проходит маммографию каждые 1-2 года.

Чем меньше эта бусинка,
тем больше шанс.
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Ортопедичний науково-виробничий
реабілітаційний центр «Ортес»

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.

Лікувальна фізична культура,
спрямована на відновлення максимального об’єму рухів в руці оперованої сторони; лікування та профілактику лімфатичного набряку.
Під впливом фізичних вправ, підвищується тонус лімфатичних судин, покращується кровопостачання
всіх органів і систем.
Лікувальний ручний масаж ефективний при набряках верхньої кінцівки; методика проведення масажу
спрямована на покращення підшкірного відтоку лімфи хворої руки.
Курс реабілітації включає в себе:
Пневмомасаж - є високоефективним засобом лікування хронічного
лімфатичного набряку, а також при-

скорює 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.
За бажанням Ви можете безкоштовно отримати:
– післяопераційний протез з ліфом для його кріплення;
– протез молочної залози нормальної або полегшеної маси в комплекті з ліфами для його кріплення;
– компресійний рукав для профілактики та лікування лімфатичного
набряку.
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»)

Протезы молочной железы из
облегченного силикона

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 затверджується
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).
В нашому Центрі Ви можете
безкоштовно пройти 10-ти денний
курс реабілітації для жінок, які перенесли мастектомію.
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Адреси онкологічних
диспансерів:
Вінниця: Хмельницьке шосе , 84;
Дніпропетровськ:
вул.Космічна,21,
вул.Короленка,22;
вул.Гавриленко,1;
Донецьк: вул.Калініна,11
Житомир:
вул. Фещенка-Чопівського,24;
Запоріжжя: вул. Культурна,177а;
Івано-Франківськ:
вул. Паризької Комуни,1
Кіровоград: вул. К.Лібкнехта,81/1;
Луганськ: вул. Краснодонська,8;
Луцьк: вул. Темерязєва, 1;
Львів: вул. Я.Гашека, 3а;
Миколаїв: вул.Миколаївська, 8;
Одеса: вул.Нежданової, 32;
вул. Академіка Заболотного, 26;
Полтава: вул.Володарського,7а;
Рівне: вул.Ж.Кюрі,19;
Сімферополь: вул.Безпалова,49а;
Суми: вул.Привокзальна,31;
Тернопіль: вул.Р.Купчинського,8;
Ужгород: вул.Бродлоковича,2;
Харків: вул.Померки,27;
Херсон: вул.Белінського,6;
Хмельницький: вул.Пілотська,1;
Черкаси: вул.Менделєєва,7;
Чернігів: вул.Леніна,211;
Чернови:
вул.Червоноармійська,242.

Куда нужно обратиться для того, чтобы пройти
клиническое обследование молочных желез?
Перечень медицинских
учреждений в Киеве, где можно
сделать маммографию:
Государственные лечебнопрофилактические учрежденния:
1. Национальный институт рака
ул. Ломоносова 33/43
2. Киевский городской
клинический онкологический центр
ул. Верховинная 69
3. Оболонский район.
Центральная районная
поликлиника вул.Тимошенко,14
4. Печерский район.
ЦРП ул. Подвысоцкого,13
5. Деснянский район.
ЦРП ул. Закревського, 81/1
6. Днипровський район.
ЦРП ул. Луначарского,5
7. Поликлиника №1
ул. П. Запорожця, 26

Частные лечебно-профилактические учреждения Киев:
1. Клиника «Инновация»
Киевская обл., Вышгородский р-н,
с. Лютеж, ул. Витряного, 69 А
2. Лікарня сучасної онкологічної
допомоги «ЛІСОД» Киевская
область, Обуховский район,
с. Плюты , ул.А.Малышко, 27
3. Диагностический центр
АЦМД (Автоматизированный
центр медицинской диагностики)
ул. Петропавловская, 14-Д
4. Универсальная клиника
«Оберіг» ул. Зоологическая, 3,
корпус В
5. + ряд других частных
медицинских центров.

Очень важно понимать, что многое
зависит от тебя. Ни один доктор,
ни какая терапия не поставят тебя
на ноги, если ты не веришь в себя.
Надо заботиться о своем здоровье,
верить в лучшее и не падать духом.

Пишите нам, Ваши знания,
впечатления могут быть полезны и поучительны

Дорогі друзі! “Завжди жінка” – це безкоштовне інформаційне видання. Можливо ця інформація буде корисною для вас або для ваших рідних
і близьких. Ми чекаємо на ваші відгуки, побажання, питання на які будуть відповідати кваліфіковані фахівці. Можливо вам захочеться поділитися наболівшим. Тільки разом ми можемо зробити набагато більше, ніж
нам здається. Один раз на місяць проводяться зустрічі (за адресою: вул.
Ярославів вал 14-д, в центрі “Кінор” о 15 годині 4-й понеділок кожного
місяця). Приходьте, телефонуйте, пишіть.
Президент КМГО “Амазонки”

8. Дарницкий район.
ЦРП ул. Вербицкого, 5
9. Соломенский район.
П-ка №1 ул. Гарматна, 36
10. Голосеевский район.
П-ка №2 ул. Якубовського, 6
11. Шевченковский район.
П-ка №2 ул. Пимоненка, 10

Лариса Лопата

Контактний тел.: (8068) 100-77-48
E-mail: amazonki99@yandex.ua
Київська міська організація “Амазонки”
в Філії “Розрахунковий центр” ПриватБанку,
МФО 320649, р/р 26007289729001,
код 21716889

Якщо у Вас виникне бажання поспілкуватись з іншими
жінками, які перенесли подібну операцію з приводу РМЗ
та лікування, телефонуйте за номерами:
1

Біла Церква

2
4

Дніпропетровськ Орг. “Журавушка”
Єнакієво
Орг. “Грація”
Житомир
Орг. “Шанс”

5

Запоріжжя

3

Ів.-Франківськ
7 Київ
8 Кіровоград
9 Луцьк
10 Львів
11 Луганськ
6

Орг. “Виктория”

(099)

3447958

(050) 6711954
(099) 7410273
(0412) 332356

Орг. “Переможемо рак” (067)

7607923

Орг. “Амазонки”
Орг. “Амазонки”
Орг. “Амазонки”
Орг. “Амазонки”
Орг. “Галатея”
Орг. “Исток”

(097)
(068)
(067)
(0332)
(0322)
(063)

6511144
1007748
3576551
123483
387465
2664842

12

Маріуполь

Орг. “Промінь адії”

(097)

5641278

13

Миколаїв
Ніжин
Полтава
Сімферополь
Ужгород
Хмельницький
Херсон
Чернігів

Центр “Амазонки”
Орг. “Вероника”
Орг. “Надежда”
Орг. “Амазонки”
Орг. “Амазонки”
Орг. “Амазонки”
Орг. “Гармония”
Орг. “Виктория”

(0512)
(097)
(095)
(097)
(063)
(068)
(067)
(097)

346015
5503088
4838935
6670179
5930880
8309116
8666388
3951561

14
15
16
17
18
19
20

