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ПІДТРИМКА БЛИЗЬКОЇ ВАМ ЛЮДИНИ,

У ЯКОЇ ВИЯВЛЕНО РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

ВСТУП

Якщо у жінки, яку Ви кохаєте, виявлено рак молочної залози, саме Ви
та інші рідні можуть відіграти вирішальну роль у її лікуванні та одужанні. У
жінок з раком молочної залози та у їх рідних виникає відчуття остраху,
тривоги, розладу, що є новими для них. Дуже важливо знати, що рак це –
незаразна хвороба; вона не може виникнути у людей, які близько спілкуються
з жінкою. Щоб допомогти близькій  Вам людині, будьте терпеливі,
прислухайтеся до її почуттів та острахів, старайтеся більше брати участь у
процесі лікування та догляду. Дуже важко вирішити  “проблему” раку
молочної залози як захворювання або захистити від нього близьку Вам
людину, але Ви можете надати їй емоційну підтримку, коли стикаєтеся з цією
хворобою.

Рак молочної залози – серйозне захворювання, та важливо пам’ятати,
що воно не обов’язково є смертельним. Багатьох жінок можна успішно
вилікувати, і вони житимуть до глибокої старості; інші живуть багато років
після того, як їм був поставлений діагноз. Після операції та лікування рак
молочної залози стає для багатьох жінок хронічним захворюванням, таким
як діабет або проблеми з серцем. Періодичні обстеження повинні стати
нормою протягом всього життя. Жінки, що мають досвід онкозахворювання,
стають дуже чутливими та вразливими до найменших ознак та проявів хвороби
чи болю.

МОМЕНТ УСВІДОМЛЕННЯ

Для багатьох жінок найбільш тяжким випробуванням є період від того
моменту, коли вони дізнаються, що у них не все гаразд з молочною залозою,
до того часу, коли їм кажуть, що потрібно робити операцію, а також проходити
курс хіміо- та/або променевої терапії. Дуже часто жінка просто впадає у
шоковий стан, її охоплюють почуття відчаю, страху, самотності, зневіри,
розгубленості, тривоги, провини,  а також відчуття, що її зрадили. На цьому
етапі різним  жінкам потрібен різний час, щоб усвідомити факт існування
серйозної хвороби.
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ЧИ ТРЕБА КАЗАТИ ПРАВДУ

Якщо Вам треба вирішити, казати близькій Вам людині чи ні, що у неї
рак молочної залози, то Вам належить прийняти дуже важке рішення. Деякі
жінки не хочуть про це знати, водночас більшість жінок, у яких виявлено це
захворювання, говорять, що хотіли б бути поінформовані. “Я вважаю, що
жінка з раком молочної залози має знати правду – час такий цінний, треба
прийняти стільки важливих рішень, стільки питань необхідно вирішити з
членами родини”, сказала одна з жінок. Солідарні з нею хворі вважають, що
їм легше спланувати щось на майбутнє, коли вони знають, що термін їх життя
обмежений. Хворі жінки можуть жити довго і пережити інших членів сім’ї,
але багато з них вважають, що мають право знати, що вони хворі на рак, для
того, щоб можна було спланувати і вирішити, як прожити той період життя,
що їм залишився.

Ті чоловіки, які вирішують не казати своїм жінкам, що у них рак молочної
залози, часто переживають велике емоційне навантаження під час
діагностування. Адже у них є потреба поділитися своїми почуттями з друзями
та коханими. Також дуже складно повідомити інших членів родини і
запропонувати їм свою підтримку, якщо діагноз близької людини тримається
в таємниці. Жінка може припустити, що ніхто не хоче бути з нею чесним та
відвертим, тому що діагноз – рак молочної залози – є остаточним. В такому
разі вона має менше надій на вилікування, ніж якби їй сказали про все відверто.
До того ж жінка та її чоловік, який чинить так, як вважає найкращим для
своєї дружини, страждатимуть наодинці з власними думками.

Тим часом більшість жінок однаково дізнаються правди. Якщо жінка
знає або підозрює, що у неї рак молочної залози, хоча рідні та друзі
намагаються уберегти її від цього, вона може змінити своє ставлення до життя,
поведінку, пріоритети, що викличе занепокоєння та збентеження у її оточення.
Вона може віддалитися фізично та емоційно від членів родини, щоб
відгородити їх від можливої втрати. Це цілком зрозуміло, але ситуацію можна
змінити на позитивну і надати підтримку хворій жінці, коли в родині відкрито
обговорюються такі питання, коли панують любов та піклування одне про
одного.

ЩО ВІДЧУВАЄ ЖІНКА, КОЛИ ДІЗНАЄТЬСЯ

Одне з головних почуттів, що охоплює близьку Вам людину, хвору на
рак молочної залози, – відчуття самотності. Його дуже важко переносити
наодинці. Іноді, навіть коли жінка отримує підтримку рідних, у неї може
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виникнути відчуття, що її ніхто не любить і не хоче втішити. Відчуття
безпорадності, безнадійності та відчаю часто посилюються тому, що роль
жінки, яку вона відігравала у родині, змінюється. З особи, що дбає про всіх і
про все, вона стає особою, про яку треба дбати. Деякі жінки побоюються
змін у своїй зовнішності та втрати сексуальної привабливості. Багато хто
намагається зберегти уявлення про себе як про сильну жінку і не хочуть бути
тягарем для чоловіка, дітей, старих батьків та інших членів родини. Деякі
жінки вважають, що вони самі мусять боротися з хворобою, і не хочуть
приймати ніякої підтримки від близьких людей. Незважаючи на це, всім конче
потрібна підтримка друзів та членів родини.

Якщо близька Вам людина знає свій діагноз, це означає, що настав саме
той час, коли Вам треба підтримувати та підбадьорювати одне одного. Уміння
вислухати є особливо важливим саме під час ранньої діагностики.
Прислухайтеся до її почуттів, відігравайте роль камертона при обговоренні
планів на майбутнє відносно виховання дітей, піклування про старих батьків,
роботи та фінансових питань. Ви можете допомогти їй подолати почуття
тривоги чи роздратування, звертаючи увагу на деякі з причин їх виникнення,
а саме: реакція на деякі хіміотерапевтичні препарати, страх відчуження,
неадекватна реакція колег, втрата заробітку і т.і. Це видається таким простим,
але є дуже важливим. Просто слухайте. Реагуйте та відгукуйтесь на її думки
та тривоги, а не старайтеся поділитися своїми власними. Можливо це буде
важко, але це зменшить її почуття відчаю та самотності.

Впродовж усього цього часу пам’ятайте, що завжди є надія на краще.
Кожна хвороба, як і кожна людина, – індивідуальні. Не варто думати про
якісь вигадки щодо раку молочної залози або пов’язані з цим статистичні
дані, краще пам’ятайте, що немає однакових проявів цієї хвороби, що кожна
людина має різні гени, різну імунну систему, волю до життя та бажання
боротися з хворобою. Це не можна визначити науковим способом. Добрі
наслідки залежать від успішного лікування. Успішне лікування та
видужування залежать від емоційної підтримки близьких людей. Навіть
якщо майбутнє досить непевне, ще можуть бути радісні дні та хвилини в
житті. Щоб підбадьорити дорогу Вам людину та запобігти почуттю
безнадійності, Ви можете завірити її у своїй любові та підтримці словами:
“Я – тут, з Тобою”. Деколи навіть незначний жест, вираз співчуття, коли Ви
тримаєте її руку у своїй, можуть заспокоїти жінку. Іноді дотик значить більше,
ніж слова.
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ЩО МОЖЕТЕ ВІДЧУВАТИ ВИ, ЇЇ ЧОЛОВІК

Коли Ви, її чоловік, почули першим, що у дорогої Вам людини рак
молочної залози, слова “рак”, “пухлина” можуть видатися жахливими.
Спочатку це навіть важко усвідомити. Коли Ви нарешті зрозумієте, який
поставлено діагноз та що за цим криється, Вами може оволодіти почуття
страху, відчаю, гніву або відчуття зради та провини. Якщо Ваша дружина
хвора на рак молочної залози, Ви можете думати, що як чоловік Ви маєте
бути сильним і не виявляти своїх почуттів в присутності інших людей або не
заглиблюватися у свої власні почуття. Найбільшу занепокоєність у Вас
викликають майбутнє та можлива смерть коханої людини. Така занепокоєність
часто призводить до виникнення страху за власне життя, а також почуття
провини. Деякі чоловіки відчувають провину, тому що їх більше турбує
власний біль, ніж підтримка своєї дружини. Дуже важливо зрозуміти, що у
багатьох чоловіків такі відчуття виникають тимчасово і що вони абсолютно
природні.

Особливо важким для членів родини є період після визначення діагнозу.
Ви маєте опанувати не тільки свої власні негативні почуття, але й допомогти
коханій жінці подолати їх. Іноді її гнів або розпач з приводу захворювання
можуть передаватися Вам. У Вас виникають такі самі відчуття, тому що Вас
теж непокоїть майбутнє. Якщо це можливо, старайтеся бути терпеливим та
співчутливим. Спроба ігнорувати проблему, або навпаки, удавана веселість
можуть призвести до того, що людина не захоче бути щирою у вираженні
своїх почуттів, стане відлюдною, у неї виникає почуття, що її всі кинули, і
вона сама має вирішувати свої проблеми.

ЯКИМ ЧИНОМ РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ВПЛИВАЄ НА
ВЗАЄМИНИ

Рак молочної залози завдає удару будь-яким взаєминам. Як Ви зможете
цьому протистояти, залежить від Ваших попередніх стосунків з коханою
жінкою. Ваша здатність до спілкування, Ваша звичайна манера поведінки –
залежна або незалежна, – Ваша здатність співчувати – усе це має пройти певні
випробування і може змінитися. Ті пари, що звикли ділитися своїми
почуттями, в змозі говорити про захворювання та його наслідки. І навпаки,
подружжя, де кожен сам вирішує свої проблеми, або хтось один приймає
рішення за обох, можуть мати більше проблем при спілкуванні. Більшість
людей знаходять шляхи сприймання та подолання стресів у своїх взаєминах.
Вони знаходять сили та підтримку одне у одному і намагаються разом
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виробити новий і зручний для обох спосіб життя. Такий обмін почуттями є
тим першим кроком, що роблять пари для пошуку ефективного вирішення
проблеми. Як і будь-яка інша криза в цілому, так і ця зокрема, виявляє
проблеми та недоліки ваших стосунків, але також дає можливість їх подолати.

Відкриті та чесні дискусії є дуже важливими для вас обох. Старайтеся з
самого початку уникати непорозумінь. Як добрий друг, усвідомте стан
людини, яку Ви кохаєте, та поступово, але наполегливо старайтеся запевнити
близьку Вам людину, що рак не може зруйнувати кохання. Уникайте
припущень, що відчуває близька Вам людина, краще запитайте її самі.

Дуже важливо нести відповідальність за слова, що ви говорите одне
одному, щоб інша людина не відчувала себе “винною”. Так, наприклад, замість
того, щоб казати: “Ти бентежиш мене змінами свого настрою”, скажіть: “Я
збентежений змінами у Твоєму настрої. Ми можемо про це поговорити?” Якщо
кохана жінка щось Вам говорить, прислухайтеся до її слів, не відгороджуйтеся
від них. Якщо Ви не зовсім зрозуміли, що вона каже, попросіть її пояснити.
Дайте жінці зрозуміти, що існує зворотній зв’язок між тим, що вона говорить
і що ви відчуваєте. Висловте  свою точку зору на її зауваження, щоб вона
знала про Ваші почуття та думки відносно сказаного нею. Не чекайте
якогось іншого моменту, щоб висловити свої почуття.

Іноді дуже добре просто поплакати разом. Завдяки тому, що ви нічого
не приховуєте одне від одного, ви закладаєте фундамент взаєморозуміння,
довіри та любові, що допоможе вам підтримати один одного у цей дуже
важкий період під час операції та впродовж всього лікування. Не бійтеся
показувати своє хвилювання та тривогу, свою любов та радість, свою вдячність
один одному. Поводьтеся природньо та будьте самі собою; нехай Ваша
інтуіція керує Вами. Робіть те, що Ви можете, та не старайтеся бути кимось
іншим, не таким, яким Ви є в дійсності.

Пам’ятайте, що рак – незаразна хвороба і що фізична близкість не
погіршить стан хвороби. Ви не можете “підхопити” рак завдяки будь-яким
контактам – обіймам, поцілункам чи навіть статевим відносинам.

ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ

Обговорюйте відкрито усі проблеми в родині, щоб створити ще більшу
“групу підтримки” з близьких людей, які можливо почувають себе недобре
від того, що їх відлучили від спільної справи. Дуже часто діти відчувають,
що діється, і знають правду. Іноді батьки, що старалися відгородити своїх
дітей від того, що відбувається в родині, потім дуже жалкували, що не сказали
дітям усієї правди. Діти, які за своєю природою є дуже життєрадісними, гостро
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реагують, коли помічають, що у звичному повсякденному житті щось коїться,
що за зачиненими дверима пошепки ведуться якісь розмови, і в їхній уяві
ситуація видається навіть гіршою, ніж вона є у дійсності. Діти починають
багато думати про якісь жахливі речі, що вони могли скоїти чи сказати,
вважають що у той чи інший спосіб несуть відповідальність за критичну
ситуацію, що склалася у родині. Особливо це трапляється, коли діти проходять
період перевірки батьківської влади або якщо вони у конфліктних стосунках
з членами родини. Діти, особливо малі, відчувають себе центром всесвіту і
розуміють тільки ті обставини, що мають відношення до них самих.

Вік дітей та їх емоційна зрілість мають визначити, яку інформацію та в
якому обсязі можна їм відкривати. Залучаючи дітей до обговорення сімейних
справ, заспокойте їх та запевніть, що хоча і не все гаразд зараз у родині, але
не вони є причиною тих негараздів.

Мати, хвора на рак молочної залози, може вважати за краще сказати
своїм дітям відкрито: “Останнім часом я досить погано себе почувала, ви,
мабуть, помітили. Це тому, що я хвора. Лікарі роблять все можливе, щоб
вилікувати мене. Я зараз не можу проводити з вами стільки часу, скільки
мені б хотілося, тому що іноді я відчуваю втому і потребую відпочинку. Це
дуже важко усім нам, але я люблю вас так само, як раніше”. Одним словом,
діти потребують особливої уваги. Їм необхідно відчути підтримку, увагу,
любов до себе. Вони мають бачити, що про них дбають, що заведений у домі
порядок лишається незмінним, незважаючи на проблеми, що виникли у їх
повсякденному житті.

ЕМОЦІЙНІ ЗМІНИ ВПРОДОВЖ ПЕРІОДУ ЛІКУВАННЯ

Дуже добре, коли подружжя проходять разом, як партнери, усі етапи
процесу лікування раку молочної залози - діагностику, операцію, лікування,
одужання. У період одужання дружини деякі чоловіки почувають себе
самотніми, їх усе дратує. Щоб уникнути цього, можливо, для Вас було б
корисним поговорити з лікарем і дізнатися якомога більше про рак молочної
залози та етапи одужання. Для того, щоб володіти ситуацією, також корисно
координувати дії інших членів родини, друзів, щоб підтримати близьку
людину; варто поговорити з адміністрацією підприємства, де працює Ваша
дружина, або ходити з нею разом до поліклініки.

Лікування раку носить завжди агресивний характер. Хірургічна операція
не є естетичною, тому що проводиться часткове або повне видалення однієї
або обох молочних залоз. Якщо ви будете обмінюватися думками та
висловлювати співчуття з приводу втрати коханою жінкою молочної залози
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(залоз), це допоможе створити таку атмосферу, яка сприятиме емоційному
лікуванню. Процес загоювання є дуже індивідуальним. Деякі жінки можуть
уникати дзеркала і стараються залишатися прикритими навіть від власних
очей. У такому випадку час – найкращий лікар. Будьте терпеливим. Будьте
люблячим. Дайте жінці можливість вірішити, що для неї краще. Не
примушуйте її і не дорікайте. Якщо вона вирішить ніколи не показувати Вам
місце розрізу, дайте їй зрозуміти, що Ви однаково любите її.

Інші жінки є відкритими і потребують Вашої підтримки. Якщо ви разом
будете розглядати шрам на її тілі, ви обоє швидше звикнете до фізичних змін.
Чим скоріше подружжя зможе разом подивитися на шрам, тим швидше воно
визнає втрату молочної залози. Дуже важливо пам’ятати, що шрами спочатку
мають червоний колір, але впродовж часу вони бліднуть і стають менш
виразними.

ХІРУРГІЧНЕ ВТРУЧАННЯ

Існують два головних типи операцій, що їх роблять жінкам:
мастектомія – під час якої одна або обидві молочні залози, а також частково
грудний м’яз, підлягають видаленню; лампектомія, коли видаляється тільки
сегмент молочної залози або ущільнення чи пухлина, а сама молочна залоза
лишається незайманою.

Багато жінок так само, як і близькі їм люди, дуже хвилюються, втрачають
апетит і сон, особливо перед операцією та після неї. Цілком зрозуміло, що
після операції багато хто почуває себе ніяково або невпевнено. Жінка може
віддалитися, тому що вона виснажена фізично та емоційно і не в змозі
спілкуватися з іншими людьми, навіть з близькими друзями та родичами.
Ви, близька людина, можете виступити у ролі “охоронця” і пояснити іншим,
що людина, яку Ви кохаєте, дуже вдячна всім за співчуття, але занадто
втомлена, щоб спілкуватися з ними. Для жінки є дуже важливим, якщо Ви
будете проводити якомога більше часу в лікарні одразу після операції та під
час видужання. Навіть якщо Ваші візити до лікарні викликають роздратування
та збентеження, постарайтеся запевнити кохану людину, що Ви зробите для
неї все можливе і що завжди є надія на краще. Такий позитивний підхід
допоможе її емоційному та фізичному зціленню. Скажіть жінці, що Ви
зможете відвідувати її кожного дня після роботи, але якщо з якихось причин
Ви не зможете прийти, то попередьте і поясніть причину. Це допоможе
уникнути нереальних сподівань та розчарування.

Під час операції та після неї Вас можуть охопити численні почуття. Деякі
чоловіки занадто охоплені своїми власними переживаннями, щоб надати
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підтримку коханій жінці, яка перенесла операцію. Дуже важко бути сильним
і водночас ніжним та люблячим, коли Ви, можливо, почуваєте себе самотнім,
покинутим або винним у чомусь. У Вас також можуть виникнути почуття
страху або відрази; ці емоції цілком природні. Страх втратити кохану людину
може стати причиною віддалення та припинення сексуальних стосунків, що
також може вплинути на болісний процес відчуження. Вас може обтяжувати
велика відповідальність за дітей, турбота про батьків, хатня робота або зміни
у повсякденному розкладі. Вас може охопити почуття болю від того, що кохана
людина втратила молочну залозу.

РАДІАЦІЙНА ТЕРАПІЯ

Радіаційна (променева) терапія призначається перед або після операції
для припинення росту ракових клітин, запобігання поширенню їх на інші
ділянки тіла і може тривати кілька тижнів. При лікуванні раку молочної залози
за допомогою радіотерапії використовуються  високоенергетичні промені,
спрямовані на ракові клітини та на здорову тканину навколо них. Радіаційна
терапія вбиває ракові клітини, а також утримує їх від росту та поділу. Хоча
деякі здорові клітини теж вражаються радіацією, більшість з них після дії
радіації відновлюється. Іноді лікарі застосовують радіаційну терапію перед
операцією, щоб зменшити розмір пухлини. Часто жінка почуває себе гірше,
ніж до початку лікування.

РАДІАЦІЙНА ТЕРАПІЯ НЕ РОБИТЬ ПАЦІЄНТА
РАДІОАКТИВНИМ

Найпоширеніший наслідок радіотерапії – це втома, тому що організм
використав дуже багато енергії для свого лікування. Але відчуття стомлення
та виснаження зникають протягом кількох тижнів після закінчення лікування.
Курс радіаційного лікування проходить значно легше, ніж хіміотерапія, тому
що побічні дії, що виникають під час лікування є м’якшими, але багато жінок
можуть мати подразнення шкіри, таку саму реакцію, як і від сильного загару.
Це може призвести до набрякання молочної залози, відчуття тяжкості, вона
може бути болючою на дотик.

ХІМІОТЕРАПІЯ

Хіміотерапія – це використання лікарських засобів для лікування раку.
Частота та тривалість курсу хіміотерапії залежить від типу раку та реакції
організму жінки на ліки. Курс хіміотерапії може тривати кілька тижнів або
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кілька місяців; деяким жінкам хіміопрепарати вводяться щоденно, кожного
тижня або кожного місяця. Курс хіміотерапії часто проводиться циклічно, з
перервами на відпочинок, щоб організм мав змогу створити нові здорові
клітини та відновити їх силу.

Хіміотерапія – дуже важкий етап лікування для багатьох жінок. Це
лікування має вплив на багато аспектів життя. Завдяки тому, що лікування
проводиться циклічно, у жінок можуть виникнути циклічні побічні дії на
лікування, більшість з яких є тимчасовими, тривають кілька годин або днів.
До побічних дій відносяться: нудота, підвищення температури, втрата ваги
або зміна ваги та інші. Деякі жінки взагалі не мають побічних дій; деякі мають
досить багато. Побічні дії не є результатом важкого протікання хвороби, а є
результатом толерантності жінки на дію медичних препаратів. Під час курсу
хіміотерапії багатьох жінок охоплює почуття втоми та безвиході. І хоча дуже
важливо, щоб жінка продовжувала вести нормальний спосіб життя, але також
дуже важливо, щоб у неї було вдосталь часу на відпочинок. Дуже добре, якщо
в той час, коли вона страждає від побічних дій, Ви будете робити всю хатню
та важку фізичну роботу за неї. Під час хіміотерапії  у жінки може випадати
волосся, це може стати для неї тяжким ударом, адже вона і так переживає
наявність дефекту свого тіла – відсутність молочної залози. Як  чоловік,
заспокойте свою дружину, повторюйте їй, що Ви її кохаєте.

Дуже важливо, щоб людина, яку Ви кохаєте, продовжувала курс
хіміотерапії, призначений лікарем, інакше протиракові ліки не будуть
ефективними. Їй буде потрібна підтримка Ваша та інших близьких людей,
зокрема, щоб переконати її, як важливо продовжувати курс хіміотерапії.

У деяких жінок хіміотерапія може стати причиною менопауз і викликати
такі симптоми, як припинення менструального циклу, “приливи”, сухість
вагінальних тканин, потоншення вагінальної стінки. Це може спричинити
дискомфорт і біль під час статевих відносин. “Приливи” впливають на сон і
викликають ще більшу втому. Дуже важливо виявляти чуйність до цих змін,
щоб жінка не подумала, що втрачає жіночність, бо це може створити додаткові
стресові ситуації і відчуття втрати.

ВПЛИВ ПРОМЕНЕВОЇ ТА ХІМІОТЕРАПІЇ НА ЕМОЦІЙНИЙ
СТАН ЖІНКИ

Більшість жінок має різну емоційну реакцію на лікування та побічні дії.
Як хіміотерапія, так і променева (радіаційна) терапія змушують жінку
почувати себе дискомфортно щодо її зовнішності та сексуальної
привабливості. Жінці дуже важко повірити в те, що вона видужує, тому що
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під час лікування вона почуває себе значно гірше, ніж тоді, коли діагноз був
тільки поставлений. А це не додає оптимізму; іноді курс лікування
радіотерапією чи хіміотерапією здається нескінченним. Деякі жінки вважають
наявність побічних дій ознаками погіршення їх стану або рецидиву хвороби,
тобто вважають, що рак повернувся. Хоча таке трапляється дуже рідко, жінка
постійно про це думає. Сам факт відвідування лікарні для проведення
амбулаторного лікування викликає у декого почуття тривоги, тому що лікарня
в їх уяві викликає асоціації з страшним захворюванням.

Впродовж усього цього часу дуже важливо, щоб родина не робила
інваліда з жінки, яка хворіє на рак молочної залози, адже вона може мати
достатньо сил, щоб брати активну участь у сімейному житті. Це також важливо
й тому, щоб хвора людина відчувала себе потрібною і невід’ємною часткою
родини. Члени родини мають уникати розмов і “репетицій” на тему, як вони
будуть поводитися і що робити, якщо хвора помре. Багато жінок вважають,
що чим раніше вони повертаються до свого звичного родинного життя та
діяльності після лікування, тим більше це допомагає одужанню.

ЛІМФЕДЕМА

Лімфедема – це набрякання, викликане накопиченням лімфатичної
рідини у руках, ногах та, можливо, інших ділянках тіла. Лімфедема може
виникнути внаслідок хірургічного видалення лімфатичних вузлів або судин
та/або променевої терапії.

У жінок, що хворіють на рак молочної залози, ознаками лімфедеми може
бути набрякання навколо шиї, на руці або у пахвовій ділянці. Набрякання
може бути спричинене накопиченням рідини у лімфатичних залозах, що
знаходяться у молочних залозах, пахвах, верхній ділянці руки, біля ключиці
та шиї. Часто під час операції на молочній залозі лімфовузли видаляються,
щоб визначити, чи поширився рак далі, або щоб запобігти його поширенню
(метастазуванню). Лімфедема може розвинутися відразу після операції або
через кілька місяців після лікування через надмірне фізичне навантаження
кінцівок. Для деяких жінок проблеми з кінцівками можуть викликати багато
переживань. Процес набрякання руки може бути дуже болючим, рука може
так набрякнути, що сукня або рукав стають занадто вузькими. Щоб запобігти
набряканню, порадьте близькій Вам людині робити фізичні вправи, що їх
рекомендував лікар. Допоможіть їй, не давайте підїймати важкі речі, бути
багато на сонці (наприклад, коли вона працює в саду чи городі), проводити
багато часу біля гарячої плити.
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ІНТИМНІ СТОСУНКИ

Проблеми та емоційні стреси, спричинені раком, можуть увійти і до
Вашої спальні. Деякі пари в змозі пристосуватися до багатьох ситуацій,
координують свої фінансові справи, виконують повсякденні обов’язки, але
виявляється, що сексуальні проблеми погрожують їх взаєминам. Ці проблеми
виникають з багатьох причин.

Деякі люди все ще мають помилкове уявлення, що рак – це заразна
хвороба. Факти свідчать: рак молочної залози незаразний і пари можуть
продовжувати свої сексуальні стосунки і не боятися, що хвороба може
передаватися від партнера.

Дискомфорт  та розуміння власного фізичного недоліку можуть вплинути
на сексуальні бажання Вашої дружини. Так, наприклад, іноді вона може
відчувати біль або напругу у руках, плечах і особливо відразу після операції
у пахвовій ділянці. Якщо їй здається, що вона неприваблива, вона може
побоюватись, що Ви їй відмовите у інтимних стосунках і уникатиме фізичних
контактів з Вами. Іноді невіра стає причиною багатьох проблем близької Вам
людини. Дізнайтеся, що є причиною цих побоювань, підтримайте кохану
людину, доведіть свою відданість, щоб усі її сумніви розвіялися. Дуже
важливо, щоб жінка могла говорити про свої почуття та сумніви зі своїм
партнером. Демонструйте свою любов, підтримку, відданість через обійми,
дотик руки, пестощі. Це більше за слова може довести жінці, хворій на рак
молочної залози, що вона кохана та бажана, що у неї не буде проблем з
інтимними стосунками.

ГУМОР ДОПОМАГАЄ

В залежності від ситуації в сім’ї після того, як Ви відчуєте полегшення
і почуття смутку та гніву вгамуються, легкий та стриманий гумор може бути
цілющим у Вашій ситуації,  підтримає Вашу душевну рівновагу та “полегшить
тягар”.

РЕЗЮМЕ

Ви, як чоловік жінки, що мала рак молочної залози, видіграєте велику
роль у її одужанні. Дуже важливо, щоб Ви не сподівалися, що вона зможе
виконувати той самий обсяг робіт і нести таке саме фізичне навантаження, як
і перед лікуванням хвороби. Її фізичні можливості у веденні домашнього
господарства та виконанні інших обов’язків змінилися, і дуже важливо, щоб
Ви це визнали. Це і буде одним з кроків надання підтримки коханій жінці.
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Ваша підтримка, яку вона відчуватиме впродовж всього часу, надасть
їй емоційних та духовних сил, яких вона так потребує, щоб досягти успіхів у
лікуванні та одужати. Як подружжя, ви теж зазнаєте змін у ставленні до цієї
хвороби, у ваших взаєминах та у повсякденному житті. Можливо для деяких
подружніх пар хвороба завдасть ще більшого стресу їх хистким стосункам,
але у більшості випадків хвороба ще більше зближує пари та зміцнює їх
відносини.

ДЕЯКІ РЕЧІ, ЩО ВАМ НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО РАК
МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

У зв’язку з новими досягненнями у лікуванні раку молочної залози зараз
у світі живе значно більше, ніж будь-коли, людей, які хворіли на рак.

Якщо у людини рак, це не означає, що вона помре.
Рак – незаразна хвороба. Ви не можете заразитися самі або когось

заразити.
Не думайте, що поява раку у Вашої коханої жінки, спричинена якимись

Вашими словами чи вчинками.
Якщо у близької Вам людини рак, це не означає, що Ви або хтось із

Вашої родини захворіє.
Дуже важливо продовжувати якнайбільше займатися повсякденною

діяльністю.
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СЛОВНИК

Ад’ювантна терапія: метод лікування, що використовується додатково
до первинної терапії. Радіаційна терапія та/або хіміотерапія часто
використовуються як додаток до оперативного втручання.

Біопсія: видалення зразка тканини з підозрілої ділянки, щоб розглянути
його під мікроскопом для того, щоб визначити чи клітини є
нормальними (доброякісними) чи раковими (злоякісними). Біопсія
може дати відповідь, щодо типу раку.

Гематологія: дослідження крові, ділянок організму, де формується
кров та захворювань крові.

Діагноз: визначає хворобу. Діагноз залежить від аналізів, а також
обізнаності та досвіду лікаря.

Доброякісна пухлина: не ракова.

Злоякісна пухлина: рак.

Імунні клітини: клітини в організмі людини, що захищають її від
інфекцій та хвороб.

Лімфатична система: особливі тканини та органи організму, що
виробляють та накопичують клітини, які борються проти інфекцій та
хвороб (імунні клітини). Ці клітини несе через весь організм безбарвна
рідина, яка називається лімфою. Лімфа та судини, що несуть
лімфатичну рідину, також є частиною цієї системи.

Лімфедема: набрякання, викликане накопиченням лімфатичної рідини
у руках, ногах та інших ділянках тіла.

Метастази: розповсюдження раку з однієї частини тіла до іншої.
Метастази – слово, що використовується для позначення пухлини,
спричиненої поширенням ракових клітин.

Онкологія: дослідження та лікування раку.

Прогноз: майбутній стан здоров’я  людини, яка хворіє на рак.
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Рак: термін, що об’єднує понад 100 хвороб, в основі яких лежить
абнормальний (злоякісний) не контрольований поділ клітин. Вони
витискують і руйнують нормальні клітини, потрібні організму. Рак
також може поширюватися (метастазувати) у інші частини тіла.

Ремісія: зникнення ракових клітин та симптомів раку. Коли це
трапляється, то кажуть, що захворювання знаходиться у стадії “ремісії”.

Рецидив: повернення ракових клітин та симптомів раку після ремісії.
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