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Традиційно впродовж місяця про-
водяться заходи з інформування 
про профілактику, діагностику та 
лікування раку грудей. Наведемо де-
які факти.

Рак молочної залози – найпоширеніше 
онкологічне захворювання серед жінок. 
Щороку понад півмільйона жінок у всьо-
му світі помирає через цю недугу. Однак 
хворіють на рак грудей не лише жінки, а й 
чоловіки.

За даними Національного канцер- 
реєстру, минулого року діагноз «рак мо-
лочної залози» почули 14 514 українців. 
Померли через рак грудей у 2018-му році 
5  823 українці. Це означає, що кожного 
тижня близько 110 наших співвітчизників 
помирають від раку молочної залози.

Найвищі показники захворюваності 
на рак молочної залози  – серед українок 
віком понад 60 років, хоча вже з 30 років 
істотно частішають випадки захворю-
вання. Кожній четвертій жінці рак грудей 

діагностують на ІІІ–ІV стадії, коли ефектив-
ність лікування значно знижується.

Важливо: рак виліковний за умови його 
виявлення на I стадії  – у 95% жінок, на II 
стадії – у 80%, на III стадії – у 50% жінок.

Ви перебуВаєте В групі ризику, 
якщо у Вас є:

	родичі першої лінії (мама, бабуся, се-
стра, тітка), які хворіли на рак грудей;

	відсутність вагітностей та пологів;
	перша вагітність у 30 років і старше;
	вік старше 40 років;
	ранній початок менструацій – у віці до 

12 років;
	пізня менопауза – після 55 років;
	безперервне вживання гормональних 

контрацептивів протягом тривалого 
ча су, а також гормональної замісної те-
рапії у менопаузі;

	цукровий діабет;
	ожиріння;
	куріння;

	зловживання алкоголем;
	нічна робота;
	перенесений раніше рак грудей або 

рак яєчника;
	вплив джерел радіації.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем 
щодо того, як часто вам потрібні профілак-
тичні огляди – це залежить від вашого віку 
та факторів ризику, які можуть вплинути 
на розвиток раку.

Рак молочної залози на ранніх стадіях 
(І-й і ІІ-й) протікає безсимптомно і не завдає 
болю. Привернути увагу мають дуже 
болісні місячні, болі в молочних залозах.

симптоми, що дають  
підстаВи запідозрити  
рак молочної залози:

	прозорі або кров’янисті виділення з 
грудей;

	втягнення соска;
	зміна кольору або структури шкіри гру-

дей (набряк, збільшення або зменшен-
ня розмірів);

	ущільнення або новоутворення у мо-
лочних залозах;

	ерозії, кірочки, лусочки, виразки в зоні 
соска, ареоли;

	збільшення пахвових або надключич-
них лімфовузлів.

профілактика

Для запобігання раку молочної зало-
зи важливо дотримуватися здорового 
способу життя. А саме  – відмовитись від 
куріння, алкоголю, бути фізично активни-
ми та підтримувати нормальну масу тіла, 
спати вночі. Окрім цього раз на рік треба 
проходити огляди лікаря-мамолога, а жін-
кам старше 40 років – здійснювати мамо-
графічні обстеження.

Також усім жінкам старше 20 років 
варто щомісяця самостійно обстежува-
ти молочні залози. У разі будь-яких змін у 
молочних залозах негайно зверніться до 
сімейного лікаря та візьміть направлення 
на обстеження!

ЖОВТЕНЬ – МІСЯЦЬ БОРОТЬБИ З РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

ПОДІЇ ЖОВТНЯ 

акція під кабміном «моз досяг дна». мета – 
домогтися розблокування процедури закупівлі 
ліків для безкоштовного забезпечення хворих.

Конопляний марш свободи. 
Мета Маршу – легалізація 
медичного канабісу для 
підвищення якості життя 
онкохворих.

15-й всеукраїнський марш 
Життя та надії «разом проти 
раку». мета – привернути 
увагу громадськості до 
проблем профілактики 
онкозахворювань, зокрема 
раку молочної залози.

Акція під Верховною Радою «Ліки  – не коштовності». Мета  – домогтися, щоб 
ліки стали дешевшими.

Грандіозну перемогу на етапі Кубка Чемпіонату світу зі сканди-
навської ходьби в Польщі в категорії «50+» здобула Олена Лев-
ченко (РМЗ 3 ст., Харків). Також перше місце в категорії «65+» 
посіла колишня онкопаціентка Етері Жданова (РЩЗ).
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Згідно з результатами опи-
тування, в якому взяли участь 
546 онкопацієнток, тривога  – 
найпоширеніший стан, який су-
проводжує 72% хворих. Що роби-
ти, щоб вона не зруйнувала вам 
життя,  – розповідає психолог 
Антон Покалюхін.

Момент, в який пацієнти дізнаються 
свій діагноз, багато з них називають від-
правною точкою: в їхньому лікуванні, у 
важливому етапі життя і також – у підви-
щеному рівні тривоги. Рівень пошире-
ності тривожних розладів серед онкопа-
цієнтів перевищує загальностатистичний 
у кілька разів. І це цілком зрозуміло, адже 
одна з основних причин тривоги  – не-
визначеність майбутнього, а з діагнозом 
вона стрімко зростає. На додаток існує 
ціла купа факторів, які сприяють погір-
шенню емоційного самопочуття: фізичні 
симптоми від хвороби та лікування; по-
чуття безпорадності та самотності; інші 
сімейні, особисті та фінансові проблеми.

Втім, хороші новини полягають у тому, 
що з тривогою можна впоратись. Вона 
не обов’язково повинна руйнувати ваше 
життя та зменшувати задоволення від 
нього. Існують ефективні способи різної 
інтенсивності, які допомагають долати 
тривогу та страхи.

Але в першу чергу, необхідно зверну-
ти увагу на те, що ви самі думаєте про ці 
емоції. Багато людей вважають, що триво-
га чи страх – це негативні сторони нашо-
го існування та їх необхідно позбуватись. 
У прагненні завжди бути «на позитиві», не 
відчуваючи занепокоєння, є значний не-
долік: на великому відрізку часу це майже 
неможливо. Тривога – це одна з базових 
систем безпеки нашого мозку, за допо-
могою неї ми можемо уникати багатьох 
небезпечних ситуацій. Врешті решт, коли 
ви обираєте обійти темний провулок, 
ідучи додому ввечері, це може врятувати 
вам здоров’я чи гаманець. Отже, триво-
га буває корисною, а буває  – ні. Корисна 

тривога спонукає нас до конкретних дій, 
які покращують наше життя. Некорисна 
ж не приносить нічого, окрім стурбова-
ності і неприємних відчуттів, та виснажує 
нас. Таким чином, розпочати можна зі 
зміни свого ставлення до тривоги: це 
нормальна частина нашого життя і 
не обов’язково прагнути позбутись її 
повністю, достатньо лише зменши-
ти кількість некорисної.

Зазвичай тривога має два важливих 
компоненти: фізичний та когнітивний. 
фізичний компонент включає в себе 
усі неприємні відчуття, які людина може 
мати: прискорене серцебиття, диском-
форт у грудях, ком у горлі, запаморочення 
та ін. Оскільки ці відчуття є наслідком так 
званої реакції «бий або втікай», то кращий 
спосіб вправлятись з ними  – це фізичні 
навантаження та/або релаксація. Щодо 
фізичних навантажень, то не так важ-
ливо, якими саме вони будуть, головне, 
щоб вони відповідали таким критеріям: 
посильні, регулярні та приносять задо-
волення. Релаксація  – це різноманітні 
вправи, що робляться з метою роз-
слаблення м’язів, а найвідомішою з них 
є прогресивна м’язова релаксація:
	Сядьте у зручну позу, прикрийте очі 

та зосередьтесь на своїх відчуттях;
	По черзі напружуйте на 5-10 секунд 

та розслабляйте різні групи м’язів. Поч-
ніть з рук, потім перейдіть на плечі, об-
личчя, шию, тулуб та ноги.
	Фокусуйтесь на відчуттях напру-

ження та розслаблення, яке наступає піс-
ля цього.
	Робіть вправу кожен день по 10 хви-

лин. Ви помітите ефект через 2-3 тижні 
практики.

когнітивний компонент тривоги яв-
ляє собою круговерть неспокійних думок, 
що ніби оселяються в голові. Ці думки мо-
жуть бути досить нав’язливими та прино-
сити чималий дискомфорт, а намагання 
позбутись їх зазвичай виявляється неефек-
тивним. Уся справа в тому, що так працює 
наш мозок: мати думки  – його невід’ємна 
функція. З іншого ж боку, коли ми зосеред-

жуємось на думках, намагаючись викинути 
їх з голови, він починає думати про це ще 
більше. Щоб впоратись з такими думками, 
в першу чергу необхідно зрозуміти, що 
будь-яка думка ще не є доконаним фактом.

Запитайте себе, чому ви так впевнені 
у тому, про що думаєте? Чи є у вас надійні 
докази на користь цієї думки та проти неї; 
чи може бути так, що насправді все зовсім 
не так, як вам здається? Якщо вам важко 
знайти відповіді, ви можете звернутись 
до інших людей, щоб отримати думку зі 
сторони.

також в якості дистанціювання від 
тривожних думок можна використати 
техніку «трамвай»:
	Коли ви відчуваєте, що неспокійні 

думки починають вас захоплювати, сядь-
те зручно та прикрийте очі.
	Уявіть, що ви знаходитись на трам-

вайній зупинці. До неї під’їжджає великий 
червоний трамвай під номером 1. Він зу-
пиняється та відкриває двері, запрошую-
чи вас сісти у нього.
	Цей трамвай – це ваша думка, яка пе-

реймає вас в даний момент. Лише ви вирі-
шуєте, чи сідати у нього, чи ні. Якщо ви обе-
рете залишитись на зупинці, то через якийсь 
час трамвай зачинить двері та поїде. А після 
нього буде інший трамвай – інша думка. І ви 
знову вирішуєте, чи сідати в нього.

	Якщо раптом ви зрозуміли, що пе-
ребуваєте у вирії думок, то уявіть, що 
ви вже знаходитесь у трамваї. Ви мо-
жете обирати: чи продовжувати їхати 
цим трамваєм, чи вийти на найближчій 
зупинці.

Додатково ви можете використо-
вувати будь-які ментальні ігри, які 
переключатимуть вашу увагу з три-
вожних думок на теперішній момент. 
Наприклад, оберіть будь-який колір 
та намагайтесь відшукати навколо усі 
предмети цього кольору. Віднесіться 
до цього як до гри, ніби ви справж-
ній детектив, який вишукує докази. 
Ця проста вправа допоможе зупини-
ти потік думок та переключитись на 
щось більш корисне.

Наостанок варто нагадати про те, що 
інколи вам може знадобитись чиясь до-
помога. Поділитись своїми переживан-
нями також може бути корисним, хай це 
буде близька людина або спеціаліст зі 
сфери охорони психічного здоров’я. За-
раз навіть у багатьох державних лікар-
ських установах працюють психологи, 
тож не соромтесь спитати у свого ліка-
ря, де його шукати.

  Антон Покалюхін,  
психолог TomoClinic

ЯК ПОДОЛАТИ ТРИВОГУ?

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ КІСТКОВОГО МОЗКУ:  
МІФИ І ФАКТИ

Міф 1

трансплантація кісткового 
мозку – це операція.

Правильний термін  – трансплан-
тація гемопоетичних (кровотворних) 
стовбурових клітин. Забір стовбу-
рових клітин у пацієнта або донора 
здійснюється з вени. Переливання 
стовбурових клітин також здійснюєть-
ся виключно у вену (периферичну або 
центральну).

Для цього непотрібен наркоз або 
місцеве знеболення, процедура абсо-
лютно безболісна.

Непотрібно використовувати скаль-
пель або інші інструменти, як під час 
звичайної операції.

Непотрібні стерильні умови. По-
трібно лише поставити центральний 
або периферичний венозний катетер. 
Забір клітин здійснюється за допомо-
гою спеціального приладу – клітинного 
сепаратора. Лікар задає параметри, і 
апарат виконує забір. Процедура три-
ває 4-6 годин. Одразу після процедури 
пацієнт або донор може бути відпуще-
ний додому.

Міф 2 

трансплантацію кісткового 
мозку слід робити, коли інше 
лікування вже не допомагає.

Як і кожна процедура, лікувальний 
метод трансплантація гемопоетичних 
стовбурових клітин має бути проведе-
на своєчасно.

Існує перелік показань та протипо-
казань для проведення як аутологічної 
(пацієнт є донором для самого себе), 
так і алогенної (від не родинного доно-
ра) трансплантації.

Якщо провести процедуру вчасно, 
то ефективність лікування збільшуєть-
ся в 2 рази.

Якщо запізнитися, то у транспланта-
ції буде відмовлено з ряду причин:

1. Було проведено так багато курсів 
терапії, що забір стовбурових клітин 
при аутологічній трансплантації буде 
неможливий (виснаження ресурсів 
кісткового мозку);

2. Було проведено так багато курсів 
терапії, що трансплантація буде пов’я-
зана з дуже високим ризиком усклад-
нень, тобто ризик переважає над пере-
вагами;

3. Пухлина після численних курсів 
терапії просто не буде чутлива до жод-
ного методу лікування. І це найваж-
ливіше.

трансплантацію слід проВе-
сти Вчасно!

  Євген Кущевий
Гематолог НІРу

ЧИ МОЖНА ОНКОПАЦІЄНТАМ ВЖИВАТИ СОЛОДКЕ?
Вуглеводи (в тому числі глю-

коза  – цукор)  – надзвичайно важ-
ливий харчовий компонент. Без 
їхнього надходження неможливий 
обмін речовин у жодній клітині 
нашого організму, а клітини го-
ловного мозку особливо чутливі 
до нестачі цукру.

Клітини пухлини мають відмінний від 
нормальних клітин обмін речовин:

 дуже швидко поділяються,
 потребують більше енергії.
Звідси й міф – якщо пухлинним кліти-

нам потрібно багато цукру, то видаливши 
його з харчового раціону, залишимо пух-
линні клітини без джерела енергії, і вони 
почнуть помирати. Більше того, не лише 
цукром живляться клітини пухлини! Їм 
конче необхідні білки та ліпіди, з яких бу-
дуються нові клітини.

Тому важливо контролювати кількість 
вуглеводів!

Надмірне споживання вуглеводів 
і  ожиріння, як наслідок цього, – давно до-
ведений фактор ризику розвитку пухлин. 

Надмірна вага підвищує ризик ро-
звитку майже усіх злоякісних пухлин у 
2-4 рази.

Жирова тканина  – це “орган”, який 
виділяє багато речовин, що примушу-
ють клітини різних типів поділятися, що і 
призводить до виникнення раку.

Якщо пухлина вже виявлена, припи-
нення споживання цукрів призведе лише 
до втрати власного здоров’я та аж ніяк 
не до поліпшення результатів лікування. 
А  от якщо ви споживаєте надмірну кіль-
кість цукру – на будь-якому етапі знижуй-
те його споживання! Це точно зробить 
вас здоровішими!

  Катерина Філоненко
Гематолог НІРу, к.м.н.
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А потім я думаю: а що я знала про рак 
до 2010-го? Всі мої знання на цю тему 
були уривчастими і складалися з якихось 
епізодів із фільмів, де для трагічності сюжету 
у когось траплявся рак, і йому повідомляли 
одразу, скільки йому залишилося. Тоді я ре-
тельно перебирала свої спогади у пошуках 
реального прикладу з життя, у кого був 
рак, і крім якихось «зірок» ніхто в голову не 
приходив. Я згадала, що був один епізод, 
коли мені сказали, що у клієнтки, з якою я 
працювала, рак. І моя реакція була такою 
ж безглуздою  – я намагалась висловити 
якісь слова співчуття і страшенно здиву-
валася, коли мені сказали, що вона пройде 
лікування і повернеться на роботу. І, 
здається, я тоді не дуже в це повірила, 
оскільки ділилася зі своїм колегою цим 
фактом, і ми обговорювали, що ми ж знаємо, 
що навряд чи вона повернеться.

1 квітня 2010 року я прочитала сло-
во «рак» у своїй медкарті. І першим 
відчуттям, що охопило мене, був не страх, 
а найсильніша розгубленість від того, що я 
не уявляла, що буде далі. До того дня я була 
молодою та здоровою, лише пару разів 
потрапляла в лікарню з якимись абсолютно 
банальними і звичайними проблемами, 
а того, що мені казали лікарі зараз, я не 
розуміла. Вони особливо  і не казали 
нічого, що могло б мені якось допомогти 
розібратись із тим шквалом нових знань, 
який на мене звалився.

У мене рак, тобто, я помру? Але ж я 
почуваюсь добре, у мене нічого не болить. 
Мені призначають купу обстежень, і я 
починаю в турборежимі вчитися тому, 
що означають абревіатури і терміни, як 
робляться ті чи інші аналізи та процедури, 
роз шифровувати результати і читати по-
черк лікарів, а також законодавство щодо 
оформлення лікарняних та інвалідності. 

Я шукаю лікарів і замість роботи ходжу 
кожен день на консультації, оскільки у мене 
в медкарті написана передостання стадія – 
3Б. У той же час за аналізами і обстежен-
ням я абсолютно здорова: КТ, рентген, УЗД, 
літр зданої крові, гастроскопія, операція і 
чотири висновки гістологів  – два «за», два 
«проти».

Я доходжу до Національного інституту 
раку, і ще два висновки патанатомів 
підтверджують, що у мене рак. Мене всі 
намагаються перенаправити до когось 
іншого, поки я не потрапляю до хіміотера-
певтів. Виявляється, не зроблено основно-
го аналізу – імуногістохімії клітин пухлини, 
за якою обирають протокол лікування. Я 
дізнаюся, що у мене тричі негативний рак 
грудей, але ще не розумію, що це. Інтернет 
повідомляє, що цей тип має найгірший 
прогноз. Це погана новина. Хороша новина 
в тому, що нарешті є план лікування, і у мене 
молоді й прекрасні лікарі, до яких можна 
чіплятись із будь-якими питаннями.

Паралельно я відчайдушно шукаю тих, 
хто через це вже пройшов або хоча б тих, 
хто може знати і розповісти, як проходить 
лікування, до чого готуватися. Перша 
«блага вістка» була від мого знайомого 
лікаря, який на моє трагічне «у мене рак 
грудей» не зойкнув і не почав похапцем 
придумувати якісь слова, як це робили 
всі інші, а сказав, не змінивши ні голосу, 
ні інтонації: «Ой, це така звичайна шту-
ка, у моєї сестри був. Це зараз дуже до-
бре лікується».

У пошуках тих, хто вижив, я перерила 
весь інтернет. Це була епоха до смартфонів 
і фейсбуку, я вела блог у Живому Журналі 
(сайт інтернет-щоденників), і там же я поча-
ла шукати тих, хто пройшов лікування. 
Я   натрапила на художницю-ілюстратора 
Яну Франк. У своєму блозі вона описувала 

своє онкологічне лікування в 2003  – 2005 
роках. І мене дуже вразило і надихнуло те, 
що вже в 2010-му вона описувала своє жит-
тя, як абсолютно звичайне  – отже, життя 
після раку таки є? Потім я знайшла блог 
Юлі Проніної, яка трохи раніше за мене 
почала лікування такого ж, як у мене, тричі 
негативного РМЗ. Я знайшла ще кілька 
блогів людей, котрі лікували онкологічні 
захворювання.

У якийсь момент я помітила, що у всіх 
приблизно однакові переживання і якісь 
однобокі коментарі від звичайних людей 
накшталт «тримайся», «ти молодець». І тоді 
мені спало на думку, що було б добре, якби 
було таке спеціальне місце, де будуть ті, хто 
зіткнувся з онкологічним захворюванням. 
Де можна буде розповісти про себе і 
отримати зворотній зв›язок від таких 
самих, почитати історії тих, хто пройшов 
або проходить лікування, де можна запи-
тати і розказати, як робиться те чи інше 
обстеження та інші нюанси, які кожен па-
цієнт проходить поодинці. Так народилася 
спільнота «Онкобудні», а я познайомилася 
з цілим новим світом, де слова «у мене 
рак» звучать щодня по сотні разів, де рак 
різний, де є різні протоколи обстежень і 
лікування, де є ті, що вижили.

9 років щоденного модерування 
спільноти онкопацієнтів змінили моє 
сприйняття раку як невиліковної смер-
тельної хвороби. Я познайомилася і 
подружилася з величезною кількістю людей, 
котрі пройшли лікування або проходять 
його. Тепер статистика і прогнози для 
мене – не абстрактні цифри, а живі люди з 
їхніми історіями. І зараз я дуже часто роблю 
те ж саме, що і мій приятель колись: коли 
мені кажуть «у мене рак», я не зойкаю, не 
змінююсь у голосі, а кажу: «не переживай так 
сильно, це зараз добре лікується».

Я розповідаю про себе, що у мене в 
2010-му був тричі негативний рак грудей 
стадії 3Б, у 2012-му був рецидив, я і мої лі-
карі зробили купу помилок, але я жива. У 
моєї подруги була метастатична меланома 
(прогноз виживання 5%) з трьома рециди-
вами, два з яких в головний мозок, але вона 
в ремісії. В іншої у 2010-му була рідкісна 
форма лейкозу, на момент постановки ді-
агнозу її кров на 80 відсотків складалася з 
ракових клітин, її прогноз теж був 5%, але 
вона вижила, і у неї все добре. Моя близька 
подруга захворіла в тому ж році, що і я, у неї 
на сьогодні 9 років ремісії, а її бабусі більше 
90 років, і рак грудей вона лікувала років 50 
назад, точніше вона сказати не може. Я таки 
познайомилася з Юлею Проніною, блог якої 
я читала: вона 10 років у ремісії, 4 роки тому 
народила чудову доньку Василісу. Ще я знаю 
Лару, у якої в молодості, в 1985 році була 
лімфома, а в 2010-му  – триплнегатив РМЗ: 
9 років ремісії! Рак був у тітки моєї подруги, 
я возила її на обстеження і лікування, вона 
трусилась, як осиковий листочок, – це було 
7 років тому, ми до сих пір зідзвонюємося і 
регочемо над її пригодами. І я знаю багато-
багато інших дивовижних історій.

Безумовно, рак  – це дуже серйозне і 
складне захворювання. Але жоден лікар 
і жоден статистичний прогноз не зможе 
точно сказати, в які відсотки потрапиш  – 
до тих, хто вижив чи помер. Жовтень  – 
місяць, присвячений раку грудей, і ЗМІ 
розповідають про страшну хворобу, 
профілактику і про те, що рак виліковується 
на ранніх стадіях. Коли людині тільки 
діагностували рак, дуже часто вона впадає 
у відчай, що пізно діагностували, що якийсь 
не такий підтип раку, або коли трапляється 
рецидив. У такі моменти може здатися, 
що ти один з такою бідою і шансів немає. 
Хочеться відмовитися від лікування або 
звернутися до нетрадиційних методів, які 
підсовують численні «доброзичливці». Але 
я сьогодні хочу сказати дуже важливе: 
шанси є завжди, медицина постійно 
розвивається і знаходять нові ліки 
і методи лікування. Шукайте тих, 
що вижили,  – вони допоможуть вам 
розібратися з усіма премудростями і 
підтримають в складні хвилини.

Для цього вам вже не потрібно 
перекопувати весь інтернет у пошуках, 
ви можете знайти їх в групі «Афіна. Жінки 
проти раку» або забивши у пошуковику 
«Онкобудні».

  Людмила Пухляк

У ПОШУКАХ ТИХ, ХТО ВИЖИВ
Коли я починаю дивитись сюжет будь-якого медіа про рак, 

я подумки починаю відлік, на якій секунді почую словосполу-
чення «страшна хвороба». І зазвичай воно одразу й промов-
ляється. Ще часто це «важке випробування», «смертельний 
діагноз» і «вирок». З усього цього я зараз трохи згодна тіль-
ки з «важким випробуванням», проти решти всередині мене 
все бунтує, – розповідає засновниця спільноти «Онкобудні» 
Людмила Пухляк. 

Серед пацієнтів і навіть серед лікарів можна 
почути прямо протилежні думки, чи є онкоза-
хворювання причиною не робити щеплення, 
наприклад, від грипу. Про те, що з цього приводу 
каже наука, розповіла хірург Ксенія Михайлюк. 

Питання профілактики інфекційних хвороб для осіб зі 
скомпрометованою імунною системою не бажано ігно-
рувати. У онкохворих передбачається тяжчий перебіг 
інфекцій, вищий рівень ускладнень, нижча ефективність 
антибактеріальної терапії. Тому жодного радикального 
«відводу» для усіх хворих на рак бути не може. Але є маса 
нюансів, які спробуємо розкласти по пунктах.

	Варто уникати щеплень у період явної імуносупресії, 
тобто під час проведення хіміо – променевої та імунотера-
пії. Це пов’язано з тим, що імунна система не зможе сфор-
мувати антитіла у відповідь на введення вакцини, а при 
введенні живих вакцин існує ризик вакцин-асоційованих 
захворювань.

	При наявності інактивованих та живих аналогів вак-
цин, для онкохворих завжди треба обирати інактивовані 
варіанти.

	До старту хіміо – чи променевої терапії, а також пе-
ред запланованою спленектомією (операція з видалення 
селезінки) потрібно ввести дорослому пацієнту усі ще-
плення згідно календаря. Інактивовані вакцини – за 2 тиж-
ні до старту, а живі вірусні – щонайменше за 4 тижні.

	У випадку потреби провести щеплення інактивова-
ною вакциною під час проведення хіміотерапії – обов̀ яз-
ково слід контролювати рівень антитіл у відповідь на 
щеплення. Звичайної дози може бути не достатньо для 
адекватної відповіді.

	Пацієнти з лейкозами, лімфомами, чи іншими злоя-
кісними новоутвореннями в стадії ремісії, які не отриму-
вали антиВ-клітинних антитіл (ритуксимаб, алемтузумаб) 
можуть робити рекомендовані за віком щеплення через 
3 місяці після завершення лікування – як інактивованими, 
так і живими вакцинами. Ті, що отримували антиВ-клітинні 
антитіла – через 6 місяців.

	Слід пам’ятати, і повторити за потреби, вакцинацію 
проти дифтерії та правцю. Якщо дорослі пацієнти також не 
вакциновані проти кашлюку, то дану вакцинацію слід про-
вести комбінованою АКДП вакциною з ацелюлярним каш-
люковим компонентом. В ідеалі – одна бустерна доза перед 
початком хіміо – чи променевого лікування.

	До початку лікування слід ввести протипневмоко-
кову вакцину усім дорослим пацієнтам. Для раніше неще-
плених рекомендують 13-валентні вакцини. Або першу 
дозу робити 13-валентною, а через 8 тижнів другу 23-ва-
лентною.

	Вакцинація проти Hib інфекції не є обов’язковою і 
показана лише пацієнтам, що підлягатимуть ТГК (транс-
плантація гемопоетичних клітин).

	Менінгоковові вакцини рекомендовані лише он-
кохворим з груп ризику підхопити менінгокок  – напри-
клад, дітям у віці 11-18 років. Режим вакцинації залежить 
від захворювання, супутньої патології та попередньої 
історії імунізації.

	Усі пацієнти зі злоякісними новоутвореннями по-
винні щорічно отримувати сезонне щеплення проти гри-
пу! Крім тих, що отримують терапію антиВ-клітинними 
антитілами, – такі хворі лише через 6 місяців по завершен-
ню лікування. Також суворо рекомендована вакцинація 
проти грипу членам родини та персоналу, що працює з 
онкохворими.

	Для пацієнтів, що не можуть отримати вакцинацію 
проти грипу, потрібно пам’ятати про можливість прове-

дення антивірусної профілактики. Наприклад, у випадку 
контакту з хворим на грип.

	Варто пам’ятати, що онкохворі є групою ризику щодо 
гепатиту В. Тож бажано усім провести вакцинацію та Ig кон-
троль відповіді. При неадекватній відповіді можливі додат-
кові режими вакцинації. За потреби, можна додати у схему 
комбіновані «анти гепатит В+анти гепатит А» вакцини.

	Кір, паротит, краснуха – повторюють до старту ліку-
вання за 4 тижні, або визначають рівень захисних антитіл. 
У будь-якому випадку, при контакті з хворим на кір усім 
онкохворим показано введення імуноглобуліну з розра-
хунку 400мг/кг в/в.

	Спленектомія, незалежно від показань до її вико-
нання, вимагає проведення вакцинації проти пневмоко-
ку, менінгококу та Hib інфекції усім пацієнтам.

  Ксенія Михайлюк, хірург
За матеріалами UpToDate

ЩЕПЛЕННЯ – ТРЕБА ЧИ НІ? 
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Хіміотерапія (ХТ) – це метод лікування 
в онкології, при якому в організм людини 
вводиться протипухлинний засіб, який 
діє руйнівним чином на ракові клітини.

ХТ діє згубно на клітини, що пере-
бувають у стані поділу, і це, перш за все, 
ракові клітини. Ріст волосся, оновлення 
клітин крові, слизової шлунково-кишко-
вого тракту відбувається теж за рахунок 
поділу здорових клітин.

Хіміопрепарати не можуть відрізнити 
здорові клітини від ракових, що і пояснює 
побічні ефекти хіміотерапії. Призначення 
ХТ – це пошук балансу між знищенням ра-
кових і виживанням нормальних клітин.

Механізм дії хіміопрепаратів відріз-
няється, тому може використовуватись 
не один препарат, а також їх комбінація 
для більш руйнівної дії на пухлину.

Низка високочутливих до хіміотерапії 
пухлин можуть бути повністю виліку-
вані за допомогою ХТ навіть на пізніх 
стадіях. Також хіміотерапія використо-
вується при ранніх стадіях раку разом 
із операцією та променевою терапією 
в програмах радикального лікування, 
спрямованих на повне одужання.

Слід зазначити, що про повне одужан-
ня можна говорити тільки через не менш 
ніж 5 років після закінчення лікування, 
оскільки одна з основних проблем в он-
кології – це повернення раку після закін-
чення лікування.

Нерідко позбутись пухлинного за-
хворювання неможливо. У цих випадках 
хіміотерапія використовується для при-
пинення росту і поширення раку. Захво-

рювання не зникає, а перетворюється на 
хронічне, яке вимагає постійного спосте-
реження і періодичного лікування, як, на-
приклад, це відбувається при цукровому 
діабеті чи ішемічній хворобі серця. Така 
хіміотерапія називається паліативною та 
може продовжити життя пацієнта на кіль-
ка років і значно поліпшити його якість.

Хіміотерапія – це, як правило, тривале 
лікування. Для загибелі всіх пухлинних 
клітин необхідно, щоб організм людини 
перебував під дією ХТ кілька місяців (заз-
вичай, 3–6 місяців). Для досягнення цієї 
мети хіміотерапія проводиться цикліч-
но. Циклом може бути доза одного або 
декількох препаратів, за якою йдуть кіль-
ка тижнів без лікування. Це дає здоровим 
клітинам час, щоб оговтатися від шкідли-
вої дії ХТ.

Важливим у призначенні хіміотерапії 
є вибір доз, кратність введення, три-
валість проведення лікування. Всі ці 
ключові рішення приймає клінічний 
онколог (хіміотерапевт) на підставі ін-
формації про тип пухлини, поширеність 
процесу, стан здоров’я пацієнта, зважу-
ючи всі ризики і користь.

Важливо, коли це можливо, провести 
повний курс хіміотерапії. Це дозволяє лю-
дині отримати максимальну користь від 
лікування. Однак можуть бути ситуації, 
коли серйозні побічні ефекти вимагають ко-
рекції дози чи графіку проведення хіміоте-
рапії, або призначення супровідної терапії.

Більшість схем хіміотерапії проводять 
в умовах денних стаціонарів або кабінетів 
амбулаторної хіміотерапії (прийшов – від-
капався – отримав рекомендації – пішов). 
У разі використання високотоксичних 
схем, тривалих інфузій чи якщо ХТ погано 
переноситься, може знадобитися перебу-
вання в стаціонарі кілька діб.

передопераціЙна  
Хіміотерапія при рмз

В яких випадках проводиться?
1. Неоперабельна пухлина (наприклад, 

набряково-інфільтративна форма РМЗ, 
вростання пухлини до грудного м’язу).

2. Великі розміри пухлини молочної 
залози і/або великі розміри підпахвових 
лімфовузлів (N2).

3. Високочутливі до до ХТ типи РМЗ:
 тричі негативний РМЗ;
 РМЗ із гіперекспресією Her2/neu за 

умови лікування трастузумабом.
4. Інші потенційно високочутливі до 

хіміотерапії типи РМЗ (напр., luminal B із 
високим Ki67, G3-4).

ВАЖЛИВО. При I стадії РМЗ передопе-
раційна хіміотерапія не показана.

принципи передопераційної хіміо-
терапії
 Всі цикли хіміотерапії треба проводити до 

операції. Якщо з якихось причин така ХТ 
проведена не в повному обсязі, то реш-
ту циклів проводять після оперативного 
втручання.

 Повинні застосовуватися найбільш ефек-

тивні схеми (dose-dense режими, трастуз-
умаб при Her2/neu 3+).

 Антрацикліни і таксани повинні застосо-
вуватися послідовно, а не одночасно.

 Необхідна регулярна оцінка відповіді пух-
лини на тлі проведеної хіміотерапії.

 У разі прогресування (збільшення) пухли-
ни на тлі передопераційної ХТ, що буває 
досить рідко, показано невідкладне опе-
ративне втручання.

 У деяких випадках може бути рекомендо-
вана передопераційна гормонотерапія 
тривалістю не менше 3–4 місяців.

Наприклад, жінці в постменопаузі з 
високим ризиком ускладнень хіміоте-
рапії, якщо в неї діагностовано рак мо-
лочної залози Luminal A типу з високою 
експресією рецепторів до естрогену і 
прогестерону, можуть бути призначені 
інгібітори ароматази.

післяопераціЙна (ад’ювантна) 
Хіміотерапія при рмз

Одна з головних проблем онкології  – 
повернення онкологічного захворювання 
після видалення пухлини. Це відбувається 
за рахунок того, що у частини пацієнтів 
ракові клітини ще до операції проникають 
у кровоносні судини і током крові розно-
сяться по всьому організму. Визначити 
мікрометастази розміром 0,5–1 мм до опе-
рації неможливо, оскільки роздільна здат-
ність навіть найсучасніших методів діагно-
стики (СКТ, ПЕТ-КТ) цього не дозволяє.

Основне завдання ад’ювантної хіміо-
терапії – зниження ризику рецидиву/про-
гресії за рахунок знищення ймовірних 
мікрометастазів.

Отже, ад’ювантна хіміотерапія прово-
диться «всліпу» і тим жінкам, у яких є мі-
крометастази, і тим, у яких вони відсутні.

Післяопераційна хіміотерапія змен-
шує 10-річний ризик рецидиву на 35% і 
ризик смерті на 27%.

В яких випадках потрібна ад’ю-
вантна хіміотерапія та за якою схемою

Рішення, яким буде післяопераційне 
лікування, приймається на консультації 
хіміотерапевта.

Корисними можуть бути онлайн-кальку-
лятори, які прораховують ризики рецидиву 
і на скільки відсотків хіміотерапія і /або гор-

монотерапія зменшують цей ризик: 
www.predict.nhs.uk/tool   
www.lifemath.net/cancer/breastcancer/  
therapy.

Ці калькулятори можуть бути викори-
стані як лікарем, так і пацієнтом в непро-
стому процесі прийняття рішення про 
проведення ад’ювантної хіміотерапії.

у яких Випадках  
хіміотерапія точно  
не показана?

 При пухлинах невеликих розмірів 
(<0,5 см) в поєднанні з відсутністю мета-
стазів у підпахвові л/в хіміотерапія має 
мінімальну ефективність і не рекомендо-
вана незалежно від типу пухлини.

 При I стадії Luminal A типу РМЗ.

про що треба забути  
при плануВанні  
ад’юВантної хт?

1. Про схеми FAC/FEC (5-фторурацил, 
доксорубіцин/епірубіцин, циклофосфан) 
без подальших таксанів.

Ці схеми виключено з рекомендацій 
NCCN як самостійні протоколи лікування. 
Доведено, що протокол АС (доксорубі-
цин/циклофосфан) менш токсичний і од-
наково ефективний порівняно із FAC/FEC.

2. Про використання паклітакселу 1 
раз у 3 тижні після 4АС.

Зазначену схему виключено з реко-
мендацій NCCN. Доведено, що викори-
стання паклітакселу 1 раз в 3 тижні менш 
ефективно, ніж його щотижневі введен-
ня або використання доцетакселу 1 раз 
в 3 тижні (NCCN Guidelines, Breastcancer, 
version 3.2018, page MS-42).

3. Про одночасне використання ан-
трациклінів і таксанів (режим АТ).

Показники загального та безрецидив-
ного виживання при послідовному їх ви-
користанні вище, ніж при одночасному.

4. Про меншу кардіотоксичність 
епірубіцину.

При використанні епірубіцину в рів-
ноефектівній доксорубіцину дозі (співвід-
ношення 2:1) їх кардіотоксичність є 
порівнянною.

  Антон Аскольський,  
хіміотерапевт 

ХІМІОТЕРАПІЯ ПРИ РМЗ – ДО ЧИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ?

Цей препарат часто викори-
стовують для зміцнення кісток 
при ризику появи в них метас-
тазів (або вже після їх виявлення). 
Не злічити торгових марок, під 
якими продається цей препарат: 
золедронат, акласта, зомета і 
багато інших.

За минулі роки (а золедронова кис-
лота була схвалена в 2001 році) лікарі 
встигли добре ознайомитися з побічни-
ми ефектами цих ліків. Варто зазначити, 
що даний препарат  – один з представ-

ників бісфосфонатів, використовуваних 
проти проблем з кістками ось уже 40 
років. І їх гепатотоксичність, в цілому, 
схожа.

Застосування золедронової кислоти 
досить рідко супроводжується стриб-
ками печінкових аналізів крові. Проте в 
деяких випадках за більш ніж п’ятикрат-
ним підйомом аналізу ALT (при порівня-
но невеликому підйомі ALP) слідують ну-
дота і дискомфорт у животі. Такий набір 
симптомів вже свідчить про ураження 
печінки. Зазвичай, симптоми з’являють-
ся після 2-6 місяців прийому золедро-
нату, ураження досягає лише слабкого 

або помірного рівня і проходить (хоча і 
не завжди безслідно) після припинення 
прийому препарату.

Ще однією реакцією печінки на золе-
дронову кислоту є гіперчутливість. Вона 
зазвичай проявляється при першому ж 
введенні препарату в формі шкірного 
висипу і підвищеної температури. У де-
яких випадках досвідчений фахівець 
може спробувати продовжити лікуван-
ня, використовуючи для премедикації 
глюкокортикоїди або антигістамінні 
засоби. Згодом симптоми ослабнуть і 
зовсім зникнуть.

Ну і наостанок про хороше: жодного 

доведеного випадку гострої печінкової 
недостатності або хронічного захворю-
вання печінки, викликаних золедрона-
том, не зафіксовано.

Підіб’ємо підсумок. Золедронова 
кислота зрідка може бути причиною 
ураження печінки слабкого або помір-
ного рівня, що вирішується припинен-
ням прийому препарату. Також відомі 
випадки гіперчутливості до цих ліків. 
Золедронат, однак, жодного разу не 
привів до гострої печінкової недостат-
ності або хронічного захворювання 
печінки.

  Джерело: iOncolog
[За даними Livertox від NIH: МОЗ США]

ЯК ВПлИВАє нА ПечінКУ зОледрОнОВА КИслОТА

Про те, що таке  хіміо-
терапія, коли при раку мо-
лочної залози її проводять 
перед операцією, а коли піс-
ля, розповідає онколог На-
ціонального інституту раку  
Антон Аскольський.
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Якщо вам призначили хіміоте-
рапію, треба розуміти, чого від 
неї очікувати. Про гематологічні 
ускладнення лікування проти-
пухлинними препаратами розпо-
відає лікар-гематолог Катерина 
Філоненко.

1 Серед побічних ефектів хіміотерапії 
виділяють анемію, слабкість, задиш-

ку, погану переносимість холоду і болі в 
грудях.

Такий стан визивається порушен-
ням поділу еритроцитів, або в наслідок 
недостатності різних елементів (заліза, 
вітаміну В12, фолієвої кислоти).

Якщо зниження суттєве та потребує 
лікування, лікар має визначити, чи є дефі-
цит певних речовин, та відкоригувати 
його. Також частині пацієнтів признача-
ють препарати (еритропоетини), які сти-

мулюють поділ клітин-попередників ери-
троцитів, збільшуючи їх кількість.

Гарна новина – кількість еритроцитів піс-
ля хіміотерапії поступово нормалі зується!

2 При хіміотерапії може порушуватися 
процес утворення тромбоцитів (кліти-

ни, які відповідають за згортання крові).
Серед симптомів тромбоцитопенії є 

тривала кровотеча при порізі, кровото-
чивість ясен після їжі або під час чищення 
зубів.

Дуже частою ознакою тромбоцито-
пенії є дрібні точкові синці на шкірі або 
слизовій оболонці рота.

Для запобігання кровотечі з порож-
нини рота рекомендують чистити зуби 
м’якою щіткою. Тим, хто використовує для 
очищення зубів спеціальну нитку, треба 
утриматися від неї до відновлення кіль-
кості тромбоцитів. Зубні протези повинні 
бути добре підібрані і не натирати ясна. 
Після зняття протеза полоскати ротову 

порожнину антисептичним безспирто-
вим ополіскувачем (бо спирт сприяє ви-
сиханню слизової, що підвищує кровото-
чивість).

3 Інша ознака тромбоцитопенії  – легке 
утворення синців.
Тож необхідно дотримуватися таких 

профілактичних заходів:
	уникати пошкодження шкіри та сли-

зових оболонок (обережно обходити 
стільці та інші предмети),

	не користуватися бритвою (навіть 
електричною),

	не стригти нігті (користуватися пил-
кою),

	не виймати кірочки з носової порожни-
ни.
SOS! Якщо виникає носова кро-

вотеча, потрібно здавити ніздрі і за-
кинути голову. При сильній кровотечі 
покладіть на область носа лід або сер-
ветку, змочену крижаною водою. Якщо 

пошкоджена шкіра: все місце кровотечі 
треба щільно притиснути і тримати не 
менше 10 хв., додатково прикладаючи 
лід. Якщо кровотеча не зупиняється 
протягом 30 хв., необхідно викликати 
«Швидку допомогу».

4 Кровотеча може виникнути в сечовому 
міхурі або в кишечнику, проявляючись 

домішкою крові в сечі або стільці.
В цьому випадку потрібно негайно 

звернутися до лікаря.
Важливо стежити, щоб не було закре-

пів. При напруженні може статися ро-
зрив тонкостінних кровоносних судин 
в області прямої кишки, що призведе до 
гемороїдальних кровотечі. Для того, щоб 
стілець був регулярним, лікар може при-
значити проносні або інші препарати, які 
профілактично розм’якшують стілець.

  Катерина Філоненко
Лікар-гематолог НІРу, к.м.н. 

ГемАТОлОГічні УсКлАдненнЯ ХіміОТерАПії

Проявляється полінейропатія 
переважно залученням чутли-
вих і вегетативних нервових во-
локон і є результатом пошкод-
ження периферійних моторних, 
сенсорних і автономних нейронів 
нейротоксичними цитостати-
ками.

Найчастіше периферійну полінейро-
патію викликають Цисплатин, Карбопла-
тин, Оксаліплатин, Вінбластин, Вінкри-
стин, таксани (Паклітаксел, Доцетаксел), 
Трастузумаб (Герцептин), Пертузумаб 
(Пер’єта).

Види полінеЙропатії

1Дистальна  – синдром проявляється 
у симетричних порушеннях чутли-

вості та/або порушеннях рухових функ-
цій у хворого.

2Сенсорна  – проявляється у відчут-
тях оніміння, поколювання, холоду 

або печіння в різних частинах тіла. Також 
може виникати дизестезія  – порушення 
чутливості нервових волокон, внаслідок 
чого при дотику до шкіри хворий відчу-
ває неприємні, а іноді аномальні й викри-
влені відчуття.

клінічна картина

1Моторна – проявляється у зниженні 
сили м’язів, зменшенні їх тонусу і атро-

фії, мимовільних м’язових рухах. Вони 

починають виникати в ділянці стопи, кін-
чиків пальців рук і ніг, кистей рук і посту-
пово поширюються до хребта. Хворі не 
можуть робити простих рухів   – стояти, 
пересуватися на п’ятах, розгинати кисті 
рук; виникають симптоми «звисаючих» 
стоп або кистей.

2Вегетативна  – для неї характерні 
порушення ритму серцевої діяль-

ності, зміна артеріального тиску, поява 
запаморочення, виникнення проносів 
або закрепів, сухість або пітливість 
шкіри, порушення слуху та потенції, не-
тримання сечі.

3 Центральна  – трапляється рідко і 
проявляється в енцефалопатії з судо-

мним синдромом, а також в порушеннях 
свідомості – від появи сонливості до ста-
ну коми (діабетична полінейропатія).

лікуВання

Поки що не існує препаратів для за-
побігання нейропатії, яка виникає в ре-
зультаті хіміотерапії. 

Єдиний препарат, рекомендований 
ASCO для лікування нейропатії після 
хіміотерапії, – це антидепресант Дулок-
сетин (Сімбалта).

Окремим пацієнтам можуть призна-
чатися трициклічні антидепресанти, 
габапентин і гелі, що містять баклофен, 
амітриптилін і кетамін (БАК-гелі).

крім того, завжди призначаються:
1) вітаміни групи В;
2) інгібітори холінестерази (Іпідакрин).

реабілітація 

1Лікувальна фізкультура відіграє одну 
з провідних ролей у лікуванні полі-

нейропатії.
Вправи на тренування балансу більш 

ефек тивні для корекції полінейропатії, ніж 
поєд нання вправ на витривалість і силових 
вправ. Відзначено, що шеститижневий курс 
спортивної ходьби допомагає контролю ва-
ти клінічні прояви полінейропатії.

Крім того, ЛФК дозволяє поліпшити ко-
ординацію, ходу, дрібну моторику і сприт-
ність. Основне завдання ЛФК при цьому – 
зменшити ризики падіння і травмування.

2Для лікування полінейропатії широ-
ко застосовуються і фізіотерапевтич-

ні процедури:
	низькоінтенсивна лазеротерапія;
	низькочастотна магнітотерапія;
	крізьшкірна електростимуляція.
існують загальні рекомендації, 

яких варто дотримуватися пацієнтам 
та їхнім родичам при наявності полі-
нейропатії.

1 Виходячи з того, що чутливість і коор-
динація порушені, необхідно убезпечи-

ти себе від опіків:
	Користуватися грубими гумовими ру-

кавичками для взаємодії з гарячою 
водою. По можливості купити посудо-
мийну машину.

	Встановити в будинку змішувачі та 
крани з автоматизованою системою 
регулювання температури рідини за 
допомогою термостатів.

	Під час приготування їжі завжди вико-
ристовувати ручки, тримачі і прихват-
ки для сковорідок і каструль.

2Також при полінейропатії страждають 
хода і баланс, тому треба оберігати 

себе від падінь:
	Краще прибрати проводку, килими і те, 

що перешкоджає вільному пересуван-
ню, об що можна спіткнутися.

	Мінімізувати самостійне пересування 
по вулицях за межами будинку.

	Купити і користуватися ортопедичним 
взуттям.

	У зимовий період пересуватися тільки 
очищеними від сніжної маси стежками.

	Вночі користуватися освітлювальними 
приладами.

профілактика

На жаль, немає методів, здатних за-
безпечити профілактику полінейропатії 
на тлі ХТ. Але є загальні рекомендації, що 
оберігають нашу периферійну нервову 
систему:
	Потрібно припинити курити.
	Не рекомендується вживати спиртне.
	Пацієнтам із цукровим діабетом слід 

увесь час контролювати кількість цу-
кру в крові.

	Застосовувати з профілактичною ме-
тою нейротропні вітаміни (Нейромуль-
тивіт).

  Олександра Степанова
Онколог, реабілітолог, кмн. 

Спеціаліст з реабілітації  
онкологічних хворих

ПОЛІНЕЙРОПАТІЯ НА ТЛІ ХІМІОТЕРАПІЇ

ЧИ НЕСЕ ЗАГРОЗУ ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ?
Серед пацієнтів існує думка: 

«Під час проведення променевої 
терапії та комп’ютерної томо-
графії не можна перебувати в од-
ному приміщенні з іншими людь-
ми».  Це невірно.

Як під час проведення рентгеноло-
гічних діагностичних обстежень (рентге-
нографія, рентгеноскопія, комп’ютерна 
томографія з або без контрастування), 
так і під час променевої терапії пацієнт 
одержує певне, відповідне до методики, 
променеве навантаження, але сам не стає 
джерелом випромінювання для оточую-
чих.

Крім того, рівень променевого наван-
таження на пацієнта зумовлений видом 
опромінення: рентгенівські промені при 
діагностичних обстеженнях та фотони і 
електрони при променевій терапії.

Після проходження цих процедур па-
цієнт безпечний для оточуючих, в тому 
числі і дітей.

Дещо інша ситуація при застосуванні 
відкритих ізотопів.

Серед таких методів дослідження: ска-
нування кісток, лімфатичних вузлів, щито-
видної залози, печінки, нирок.

При цих методах дослідження та ліку-
вання в організм людини вводиться пев-
на доза радіоактивних речовин, які дея-
кий час перебувають в організмі людини, 
в результаті чого пацієнт протягом пев-
ного періоду стає джерелом іонізуючого 
випромінювання.

Тривалість періоду напіввиведення з 
організму радіоактивних речовин визна-
чається періодом напіврозпаду ізотопу 
(наприклад, при скануванні кісток процес 
триває 6 год.).

В таких випадках пацієнт проходить 
інструктаж і одержує рекомендації, які 
стосуються діагностичних або лікуваль-
них процедур з відкритими ізотопами.

  Професор Солодянникова О.І.
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Так, за останнє десятиліття з›явилось 
багато таргетних препаратів, механізм 
дії яких засновано на нових знаннях про 
генетику і структуру пухлинної клітини. 
Донедавна онкологи використовували 
в своїй практиці здебільшого чотири ос-
новні методи лікування: хірургію, хіміо-
терапію, променеву й гормональну те-
рапію. Зараз, крім таргетної терапії, все 
частіше в онкологічну практику входить 
імунотерапія. У зв’язку з цим поговори-
мо про клінічні дослідження, адже цей 
напрямок нині є найбільш перспектив-
ним в онкології, а при деяких локаліза-
ціях пухлинного процесу і зовсім рево-
люційним.

Багато людей поділяють думку, що 
проведення клінічних досліджень (далі – 
КД) в Україні – це виключно експеримент 
на наших громадянах. І, на жаль, часто 
цей стереотип стає потужним бар›єром 
між лікарем і пацієнтом, який заважає 
прийняти рішення про використання су-
часних схем лікування в умовах КД.

У більшості європейських країн кіль-
кість пацієнтів, які беруть участь в клініч-
них дослідженнях, перевищує кількість 
таких пацієнтів в Україні в десятки разів. 
Зі свого досвіду можу сказати, що, напри-
клад, в Іспанії від 50 до 70 відсотків па-
цієнтів з онкологічними захворюваннями 
отримують лікування в міжнародних про-
токолах дослідження, а Канада взагалі є 
лідером за кількістю пацієнтів, що беруть 
участь в КД.

Прикро, що багато пацієнтів в Україні 
позбавляються можливості такого ліку-
вання через недостатню інформованість. 
Деякі лікарі, які не мають уявлення про 
цей розділ медицини, іноді негативно від-
гукуються про КД. І тоді пацієнтові дово-
диться пояснювати, що участь в КД  – це 
чудовий шанс отримувати надсучасну те-
рапію безкоштовно.

Для прикладу, вартість лікування для 
пацієнта за один цикл таргетної або іму-
нотерапії може становити від 2-х до 10 
тисяч доларів, а таких циклів може знадо-
битися і 5, і 10, і 20. Відповідно, кількість 
пацієнтів, що можуть знайти такі гроші, 
сьогодні в Україні в середньому 1 на 30. 
Саме тому результати лікування пацієнтів 
у нашій країні сьогодні, порівняно з роз-
виненими країнами світу, залишаються 
жалюгідними. При цьому в КД пацієнти те 
ж саме лікування можуть отримувати аб-
солютно безкоштовно.

Спробуємо розвіяти туман хибних пе-
реконань щодо КД в цілому, і зокрема, в 
онкології.

отже, що ж таке кд, чому вони 
проводяться, чому в них варто брати 
участь та які існують ризики?

Клінічні дослідження, як і будь-які до-
слідження, – це досить трудомісткий про-
цес, спрямований на отримання інфор-
мації щодо досліджуваного лікарського 
засобу. Виробник майбутнього препара-
ту, проводячи клінічні дослідження, на 
першому етапі з’ясовує, чи препарат вза-
галі працює чи ні. Отримавши ствердну 
відповідь, він переходить до наступного 
етапу. На другому етапі виробнику (він же 
спонсор дослідження) цікаво, наскільки 
безпечним та ефективним є ця лікарська 
речовина для людей. Для цього набира-
ють добровольців і вивчають ці аспекти. 
І нарешті, коли спонсор переконався, що 
два етапи спрацювали, настає третій етап, 
який прийнято називати «ФАЗА КД», коли 
препарат порівнюють із уже наявними на 
ринку лікарськими засобами або вивча-
ють його ефективність у комбінації з ін-
шими лікарськими засобами.

Цей шлях є нормальним процесом 
легалізації препарату на фармацевтич-
ному ринку, тобто будь-який препарат, 
який не пройшов усіх фаз дослідження, 

не може продаватися на міжнародному 
фармацевтичному ринку. Звідси і висока 
вартість всіх сучасних лікарських засобів.

Відповідаючи на запитання пацієнтів: а 
раптом препарат у 3-й фазі дослідження 
шкідливий або він не працює, я завжди 
відповідаю просто: «Уявіть себе на місці 
виробника, чи стали би ви продовжува-
ти вкладати космічні гроші в лікарську 
речовину, яка провалила перші дві фази 
випробувань?» Щонайменше, це не раціо-
нально. Тим більше, що результати дослід-
жень жорстко контролюються міжнарод-
ними організаціями, зокрема FDA.

Чому завжди є сенс брати участь у 
клінічних дослідженнях? По-перше, па-
цієнти отримують терапію за затвердже-
ними в світі стандартами. По-друге, вони 
отримують найбільш інноваційні та ви-
сокоефективні препарати, що дозволяє 
домогтися часом приголомшливих ре-
зультатів (за винятком досліджень, де 
порівнюється просто досліджуваний 
препарат і плацебо, чого в онкологічних 
протоколах не буває). Ну і по-третє, всі об-
стеження і лікування в межах протоколу 
надаються пацієнтам безкоштовно. Але ж 
ми всі прекрасно знаємо, що онкологічні 
препарати коштують недешево. Також за-
уважу, що за пацієнтами, які отримують 
лікування в умовах протоколів КД, ве-
деться максимальний контроль не тільки 
з боку дослідника, але і з боку спонсора, 
що робить процес лікування для пацієнта 
більш контрольованим.

Іноді пацієнт стикається з ситуацією, 
коли на етапі обстеження, щоб з›ясувати, 
чи підходить він в дане КД чи ні, потрібен 
ряд дообстежень, які спонсор не оплачує. 
Тому під час консультації необхідно чіт-
ко розмежувати процедури, які оплачує 
спонсор і які оплачує сам пацієнт, щоб 
не зіткнутися з конфліктною ситуацією. 
Справа в тому, що всі процедури до під-
писання інформованої згоди (за фактом 
старт участь в КД) не оплачуються спон-
сором, і пацієнт може їх виконувати де 
завгодно. Головне, щоб ці дообстеження 
відповідали тим критеріям, про які про-
сить спонсор на етапі включення в прото-
кол. На жаль, немає єдиного переліку об-
стежень, які повинен мати пацієнт перед 
візитом до лікаря, і перелік необхідних 
обстежень в залежності від кожного кон-
кретного протоколу дуже варіативний.

У нас в Київському міжнародному 
центрі клінічних досліджень Verum, який 
створено на базі однойменної клініки 
https://verum.ua/, наприклад, для цього 
виділяється безкоштовна консультація. 
Впродовж неї пацієнт, який потенційно 
підходить до протоколу КД, може спокій-
но поспілкуватися з лікарем і задати всі 
питання, що його цікавлять. Також для 

попереднього ознайомлення з умовами 
включення в конкретний протокол ми 
відкрили свій сайт: http://clinicalresearch.
com.ua, де пацієнти можуть попередньо 
ознайомитися з необхідними обстежен-
нями та ключовими критеріями включен-
ня в протокол. Також ми можемо консуль-
тувати пацієнтів по телефону до візиту в 
клініку, пояснюючи, що їм потрібно мати 
при собі, щоб зустріч в клініці була макси-
мально ефективною.

Хочеться відзначити, що з цією ж ме-
тою в Україні з’являються інформаційні 
портали, де пацієнти можуть ознайоми-
тися з інформацією про КД: де і як вони 
проводяться, яка команда їх проводить і 
т.д. Ця інформація важлива для того, щоб 
пацієнт міг визначитися, де йому краще 
брати участь у КД.

Іноді ми стикаємося з ситуаціями, коли 
пацієнтка вже підписала інформовану зго-
ду, наприклад, в Дніпрі чи Харкові, хоча є 
мешканкою Києва, і потім за назвою про-
токолу дослідження на сайті «Державного 
експертного центру України» дізнається, 
що такий самий протокол КД проводить-
ся на базі клініки по сусідству з її будин-
ком. І в такій ситуації треба відкликати 
згоду в першому центрі, підписати знову 
у нас і т.д. Тому, плануючи участь в КД, па-
цієнту варто подивитися інформацію про 
актуальні КД на державних або інформа-
ційних сайтах і вибрати місце, де він хоче 
лікуватися, виходячи з локації, професіо-
налізму команди дослідників, особистих 
відгуків пацієнтів, і навіть фото клініки, де 
проходять ці КД.

Також відзначу, що багато дорогих 
досліджень, потрібних пацієнтам у тому 
числі для участі в протоколах дослід-
ження, проводяться зараз безкоштовно. 
Так, наприклад, лабораторія CSD вико-
нує безкоштовний аналіз PDL у пацієнтів 
з підтвердженим недрібноклітинним ра-
ком легень для подальшого вирішення 
питання про ефективність проведення 
імунотерапії. Але про це мало хто знає із 
пацієнтів  і, на жаль, і лікарів.

Підбиваючи підсумки, ще раз наголошу, 
що клінічні дослідження в онкології – це не 
щось із класу дослідів і «диких експери-
ментів». Це сучасне перспективне, висо-
коефективне, дороге лікування в умовах 
лікувальних закладів, яке дозволяє онко-
логам усього світу домагатися все кращих 
і кращих результатів у лікуванні злоякісних 
пухлин різних локалізацій.

  Денис ПОМІНЧУК
старший наукови й співробітник  

ІПАГ НАМН України,
керівник мамологічного  

експертного центру Verum,
лікар-хірург-онколог, к.м.н. 

Чи є сенс брати участь у клініч-
них дослідженнях, та як стереоти-
пи можуть заважати отримувати 
найсучасніше лікування, розповідає 
хірург-мамолог Денис Помінчук.

Кількість онкологічних захворю-
вань у світі щорічно збільшуєть-
ся. Не зважаючи на це, смертність 
від цих хвороб зменшується. Чому? 
Звичайно ж, завдяки появі сучасних 
методів діагностики і раннього ви-
явлення онкологічних процесів, але 
водночас і завдяки розвитку сучас-
них методик лікування злоякісних 
пухлин.

ОсОБлИВОсТі УчАсТі У КлінічнИХ дОслідЖеннЯХ

В Україні щорічно діагносту-
ють 7000 нових випадків раку 
простати. Кожен п'ятий діагноз 
ставлять на четвертій стадії. 
Для порівняння, в США четверта 
стадія раку зустрічається всьо-
го у 5% хворих. На запитання про 
це захворювання відповідає онко-
лог-уролог Національного інсти-
туту раку, к.м.н. Олександр Ста-
ховський.

— Як на розвиток раку простати 
впливає генетика?

— Рак передміхурової залози у батька 
означає, що у сина високий ризик захво-
рюваності. Але якщо у матері були мутації 
генів BRCA1 і BRCA2, які викликали рак гру-
дей, син буде схильний до розвитку раку 
простати. У чоловічій онкології важлива не 
тільки батьківська, а й материнська лінія.

— Наскільки добре піддається ліку-
ванню рак простати при ранньому вияв-
ленні?

— При локальних стадіях Т1, Т2 за до-
помогою оперативного лікування або 
променевої терапії можна прогнозувати 
понад 90% виживання через 10 років піс-
ля початку лікування. Тобто, дуже велика 
ймовірність повного одужання. З огля-
ду на, що вік хворих часто перевищує 60 
років, летальний результат може наступи-
ти через інше захворювання.

— Які методи лікування зараз є най-
більш актуальними?

— У віддаленій онкологічної пер-
спективі променева терапія і хірургія де-
монструють однакові результати. Після 
консультації я завжди рекомендую па-
цієнтові зустрітися з променевим тера-
певтом. Тільки пацієнт вибирає, буде він 
працювати з хірургом або променевим 
терапевтом.

Останнім часом спостерігається тен-
денція до поширення проведення опера-
тивного втручання малоінвазійними ме-
тодами. Але справа в тому, що провести 
відриту операцію на високому рівні у нас 
можуть не всі фахівці. А людей, які в нашій 
країні можуть лікувати рак простати ма-
лоінвазивно,  – дуже мало. Для проведен-
ня малоінвазивних операцій, наприклад, 
з використанням роботів, пацієнти часто 
їдуть за кордон. Малоінвазивна технологія 
у віддаленій перспективі не показала пе-
реваг перед відкритою хірургією, але люди 
помилково пов'язують якість операції з ви-
користанням робота. Насправді, все зале-
жить від досвіду хірурга. І довіряти треба 
не технологіям, а фахівцям.

— З вашої точки зору, яка технологія 
краще?

— Я прихильник малоінвазивної хірур-
гії. У 90% випадків сьогодні використовую 
лапароскопію  – сучасний метод хірургії, 
при якому операцію виконують через 
кілька невеликих (0,5-1,5 см) проколів, тоді 
як при традиційній хірургії роблять великі 

надрізи. Для пацієнта ця методика має низ-
ку переваг: мінімальна крововтрата (200 
мл), можливість покинути стаціонар через 
3-4 дні, відсутність великих післяоперацій-
них рубців.

Однак найбільш важливий критерій 
успішного лікування для онколога  – це 
результат через 10 років. Так ось, через 10 
років не має ніякого значення, проведена 
операція відкритим способом, малоін-
вазивно або за допомогою робота. У разі 
малоінвазивного лікування людина виграє 
тільки в короткому терміні відновлення 
після операції.

— Як операція впливає на сексуальну 
функцію чоловіків?

— Це один з важливих показників 
якості лікування. Сексуальна функція піс-
ля операції ніколи не буде краще, ніж до 
операції. У молодих, сексуально активних 
чоловіків з локальними стадіями в 60-70% 
випадків можливо провести операцію зі 
збереженням нервово-судинного пучка, 
який буде сприяти сексуальної активності 
після операції.

ЗАПИТАННЯ ПРО РАК ПРОСТАТИ
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МІФИ ПРО МОРФІН
Багато пацієнтів і лікарів мають деякі побою-

вання щодо використання опіоїдних анальгетиків, 
а саме морфіну та фентанілу. Давайте розглянемо 
найпопулярніші із них.

Морфін спричиняє зупинку дихання

насправді найпоширенішими побічними реакціями за-
стосування опіоїдів є закреп, нудота та блювання, сонливість. 
Пригнічення дихання є нечастим побічним ефектом в онколо-
гічних хворих у випадку, якщо доза опіоїду підібрана відповідно 
до інтенсивності больового синдрому. Наявність побічних ре-
акцій, пов’язаних із лікуванням опіоїдами, вимагає обізнаності 
щодо них лікарів, моніторингу стану пацієнта з метою корекції 
дозування в кожному індивідуальному випадку та застосуванні 
відповідних лікарських засобів для їх зняття або послаблення.

Морфін пришвидшує сМерть

У деяких хворих застосування опіоїдів асоціюється з дум-
кою, що «смерть вже близько» і що опіоїди її пришвидшують.  
насправді дослідження показують, що адекватне знеболен-
ня, навпаки, покращує якість життя та сприяє виживанню па-
цієнтів. ВООЗ наголошує, що лікарські засоби, які містять нар-
котичні речовини, є безпечними у випадку їх раціонального 
застосування для медичних цілей.

Морфін викликає залежність

Страх щодо виникнення залежності від опіоїдів  – це най-
більш поширений фактор, який перешкоджає застосуванню 
опіоїдних анальгетиків у медичній практиці. насправді сучас-
ні підходи до розуміння біопсихологічних механізмів синдро-
му залежності визнають, що він базується на характеристиках 
нав’язливої поведінки, яка має більший пріоритет для особи, 
ніж будь-яка інша діяльність. Тобто коли пацієнт продовжує ви-
користання речовин, незважаючи на шкоду, яку вони завдають, 
незалежно від того, чи є в нього синдром відміни або толерант-
ність до анальгетика. Встановлено, що синдром залежності не 
є наслідком належного застосування опіоїдів для полегшення 
болю. Особливо у тому випадку, коли пацієнт не має захворю-
вання, пов’язаного зі звиканням, досвіду зловживання речо-
винами і у нього немає соціально-психологічних стресів. Си-
стематичний огляд наукових джерел показав, що лише 0,43% 
пацієнтів, які отримували лікування опіоїдами для знеболення 
та не мали досвіду зловживання речовинами у минулому, злов-
живали цими ліками та лише у 0,05% пацієнтів виникав син-
дром залежності.

Морфін Можна використовувати лише у стаціонарі

Серед медичних працівників, пацієнтів, їхніх родичів існує 
переконання, що опіодні аналгетики можуть бути застосовані 
тільки в стаціонарних  умовах, або для іх застосування в до-
машніх умовах необхідна присутність медичного працівника.

Це хибне уявлення. насправді усім пацієнтам, які потерпа-
ють від хронічного болю, державою законодавчо урегульова-
но можливість безперешкодно отримувати лікарські засоби із 
закладу охорони здоров’я або рецепти на опіоїдні анальгетики 
для застосування цих лікарських засобів вдома згідно листка 
призначень, виданого лікуючим лікарем. При цьому пацієнт 
або ті, хто за ним доглядає, самостійно, без медичного праців-
ника, здійснюють ін’єкції лікарського засобу зі вмістом нарко-
тичної речовини.

нормативні акти, які регулюють виписку та 
безоплатне отримання препаратів:

	Постанова Кабінету Міністрів від 17.08.1998  № 1303 «Про 
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарсь-
ких засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікуван-
ня окремих груп  населення та за певними категоріями  захво-
рювань».

	Постанова Кабінету Міністрів від 13.05.2013 № 333 «Про 
затвердження порядку придбання, перевезення, зберіган-
ня, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здо-
ров’я».

	Наказ МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затверджен-
ня Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські 
засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікар-
ських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх струк-
турних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та 
знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» зі змінами.

	Наказ МОЗ України від  07.08.2015  № 494 «Про деякі пи-
тання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, викори-
стання та знищення наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я».

	Наказ МОЗ від 19.03.18 р. № 504 «Про затвердження Поряд-
ку надання первинної медичної допомоги» у Переліку медичних 
послуг з надання первинної медичної допомоги» (Додаток 1) 
п.п.12 , 13.

  Зоя Максимова  
Лікар паліативної допомоги

Щоб після операції на молочній за-
лозі у жінки не виникало проблем із хреб-
том, рекомендовано носити протез та 
спеціальну білизну. 

Для жінок після мастектомії дуже важливо пра-
вильно підібрати протез молочної залози. Справа 
у необхідності рівномірного розподілу ваги по 
грудній клітині. Це сприятиме правильній поставі 
та допоможе уникнути болю у спині та викривлен-
ню хребта. 

Післяопераційний протез, що захищає чутливу 
післяопераційну ділянку тіла, забезпечує симе-
трію, є першим кроком до відновлення силуету 
фігури. Його рекомендовано носити лише перші 
4-6 тижнів після операції та променевої терапії, 
а далі слід переходити на протез для постійного 
носіння.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України 
№ 321 від 5 квітня 2012 року «Про затверджен-
ня Порядку забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей 
з інвалідністю та інших окремих категорій насе-
лення, переліку таких засобів» (зі змінами), дер-
жава гарантує безкоштовну видачу протезно-ор-
топедичної продукції жінкам після мастектомії. 
Візьміть до уваги, що цей документ регламентує 
ваші права!

звертаємо вашу увагу на кілька 
важливиХ моментів:

	У разі односторонньої мастектомії протез 
молочної залози та три ліфи для кріплення молоч-
ної залози видаються один раз на півтора року (18 
місяців).

	Якщо операцію робили на обох молочних 
залозах, то ця протезно-ортопедична продукція 
видається кожні 12 місяців (1 раз на рік).

	Компресійний рукав при лімфодемі ви маєте 
право отримувати теж щороку.

	На безкоштовне забезпечення можуть пре-
тендувати жінки після радикальної мастектомії, 
секторальної резекції молочної залози, квадрантек-
томії та з порушенням розвитку молочних залоз. 

	Для отримання набору протезно-ортопе-
дичних виробів не обов’язково оформлювати ін-
валідність.

	Замість одного із ліфів для кріплення про-
тезів молочної залози ви можете взяти спеціаль-
ний ліф для занять фізичною культурою та плаван-
ням (купальник).

	Протез молочної залози та ліфи для його 
кріплення – це неподільний комплект. Ви не може-
те взяти протез на одному підприємстві, а ліфи на 
іншому! У той час як рукав – окремий ортопедич-
ний виріб, який можна отримати без прив’язки до 
інших виробів.

	Направлення на наступне забезпечення ви 
маєте право взяти в Управлінні соціального захи-
сту населення за два місяці до закінчення строку 
експлуатації попереднього набору продукції.

	Якщо у вас відбулася зміна антропометрич-
них даних – проведено чергову операцію або від-
булася різка зміна ваги, в наслідок чого отримана 
продукція не може далі використовуватися,  – то 
ви можете претендувати на дострокову видачу 
протезно-ортопедичних виробів, попередньо 
оформивши довідку ЛКК.

	Отримати протез молочної залози, ліфи 
для його кріплення та компресійний рукав ви 
можете лише на підприємствах, що пройшли пе-
ревірку на відповідність кваліфікаційним вимо-
гам і довели, що їх продукція відповідає держав-
ним стандартам.

Одним із таких підприємств є ТОВ “Науко-
во-виробничий центр “Альма”  – ексклюзивний 
представник німецької фірми Amoena Medizin-
Orthopadie-Technik GmbH в Україні. 

Понад 40 років німецька компанія Amoena 
спеціалізується на виробництві спеціальної про-
дукції для жінок, які перенесли операцію на мо-
лочній залозі, – протези молочної залози, білизна 
після мастектомії. Завдяки новітнім технологіям 
компанія пропонує жінкам максимально ком-
фортні рішення як для реабілітації, так і для про-
філактики захворювань грудей. 

В салонах «Амоєна» можна безкоштовно отри-
мати протези і ліфи не тільки українського вироб-
ника, а також продукцію відмінної європейської 
якості: німецький протез Amoena Essential (або 
часткову накладку Balance) та білизну і компресій-
ний рукав виробництва Tonus Elast (Латвія).

На сьогодні працює два салони “Амоєна”: у 
м.Києві (вул. Богатирська, буд.6-А, оф. 514) та у м. 
Харкові (вул. Валентинівська (Блюхера), буд.15). В 
них можна отримати безкоштовне забезпечення 
протезно-ортопедичними виробами та професій-
ну консультацію спеціалістів. 

Крім того, в салонах можна купити вироби 
німецького виробника Amoena, що допоможуть 
забезпечити повноту життя. Асортимент продук-
ції дуже різноманітний: протези молочної зало-
зи різного призначення (для сну та відпочинку, 
для плавання, для активного способу життя, для 
кріплення безпосередньо на тіло, тощо), витон-
чену білизну (у тому числі комплекти), розмаїт-
тя купальників із найновіших колекцій (суцільні, 
роздільні, танкіні), одяг для занять спортом, нічні 
сорочки, головні убори та багато іншого. 

ЯК ОТРИМАТИ ПРОТЕЗИ І ЛІФИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИРОБНИКА 

БЕЗКОшТОВНО?

більш детальну інформацію 
 можна отримати  

за телефонами у києві 
(067) 323-74-74,  
(044) 290-54-04 

та у харкові 

(099) 385-78-46.
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ГУМОР ІЗ ЖИТТЯ

В операційній я не втрачала гумо-
ру – жартувала, анекдоти слухала 
і розповідала. Хірурга просила по-
обіцяти, що я всю цю компашку ще 
побачу. А ось в реанімації... Я дуже 
швидко прийшла до тями. І стало 
мені нудно. Хочу встати, а вся ж 
в дротах! Ну, я їх потихеньку всі 
від’єднала, встала і пішла в туалет... 
Звичайно, там же, в реанімаціі. 
Забігає чергова медсестра – мене 
немає, дроти лежать. Двері в 
туалет відчинені, світло вимкнено, 
їй і в голову не прийшло мене там 
шукати. Вона вибігла за двері, кри-
чить: «У нас пацієнтка зникла!»  – 
та побігла мене шукати. Я лягла, 
якось наліпила на серце гумові 
дроти та задрімала. Через деякий 
час прибігає ціла компанія на чолі 
з завідувачкою реанімацією, а я 
лежу на місці. Медсестри стоять 
у шоці. Завідувачка їм: «Так! Ви 
що, п’яні?!» А з мене що візьмеш?! 
Лежу, посміхаюся. Наркоз-то ще не 
відійшов... 

ГУМОР ІЗ ЖИТТЯ

Головному лікарю
____________________________________

____________________________________

Від _________________________________

ЗАЯВА
«_____» ___________ 2019 р. я звернулась до________________________________________________
                                                                                                                         (посада,ПІБ,назва закладу)

_________________________________________________________________________________________

за безоплатним рецептом на лікарський засіб «____________________», який призначено мені лікуючим ліка-
рем-онкологом. Зазначений лікарській засіб в установленому Законом порядку зареєстрований в Україні та 
включений до Національного переліку основних лікарських засобів та підлягає закупівлі закладами і установами 
охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів. 

Мені було відмовлено особисто _____________________________________________________________ 
                                                                                                            (ПІБ, посада)

_________________________________________________________________________________________ 

з посиланням на те, що_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Право на безкоштовне отримання лікарського засобу «__________________________________________» 
я маю відповідно до положень ст. 49 Конституції України, ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я, 
положень Постанови Кабінету Міністрів України № 1303 від 17.08.1998 р. «Про впорядкування безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп насе-
лення та за певними категоріями захворювань».

Несвоечасне  отримання  лікарського засобу «________________________________» обмежує моє гаран-
товане право на лікування, унеможливлює надання своєчасної, якісної та кваліфікованої  медичної допомоги, 
загрожує моєму здоров’ю та може призвести до погіршення мого стану,  а також є такими що порушують та супе-
речать положенням ст. 6, п. в. ч. 1.ст. 7, ст. 54 Основ законодавства України про охорону здоров’я,  

Виходячи з викладеного вище  ПРОШУ:
1. Забезпечити мене лікарським  засобом «__________________________________________________» 

відповідно до до призначень лікуючого лікаря.
2. В разі неможливості забезпечення прошу надати письмову відповідь щодо обставин, які унеможливлюють 

виконання вищезазначених законодавчих актів.
3. Відповідь прошу надіслати за адресою мого проживання: ______________________________________

________________________________________________________________________________________  
у строки та у порядку, обумовлених  ст.1, ст.4, ст.7, ст.11, ст.16 Закону України «Про звернення громадян».

Дата____________________________

________________________________ (___________________________)

 Підпис ПІБ

ВИмАГАйТе БезКОШТОВні ліКИ!
Багато пацієнтів досі не зна-

ють про можливість отримува-
ти ліки безкоштовно. Але навіть 
серед обізнаних онкохворих більш 
ніж третина жодного разу не ро-
били цього. 

Як дізнатися про наявність ліків у ме-
дичному закладі? 

лікарні

1 Відповідно до наказу МОЗ №509, лікарні 
мають щотижнево розміщувати інфор-

мацію про залишки ліків та медвиробів на 
власних сайтах або сайтах обласних депар-
таментів охорони здоров’я, а також на ін-
формаційних стендах. Отже, щоб дізнатися 
про наявність ліків, які ви можете отрима-
ти безкоштовно, потрібно знайти інформа-
цію на інформаційному стенді або на сайті 
онкодиспансеру, де ви стоїте на обліку. 

Також можна використовувати 
інтернет -ресурси «Є ліки»  www.eliky.in.ua    
та  «Liky UA» www.liky.ua, на яких розмі-
щується зведена інформація про всі ліки, 
медвироби і витратні матеріали, що заку-
плені за кошти державного та місцевого 
бюджетів, а також надані в рамках бла-
годійної діяльності і гуманітарної допом-
оги. 

На випадок відсутності інформації на 
вищезазначених ресурсах, або її неак-
туальності через давність розміщення, 
пацієнт може зробити запит про доступ 
до публічної інформації на ім`я головного 
лікаря щодо наявності певного медично-
го препарату.

2 Повідомте лікарю, що ви знаєте про на-
явність в медзакладі призначених вам 

ліків і хочете отримати їх безкоштовно. 

3 Якщо лікар відмовляється безкоштов-
но надати вам ліки, які є в наявності, − 

напишіть скаргу на ім’я головного лікаря, 
а також в обласний департамент охорони 
здоров’я. 

4 Не добилися справедливості − пишіть 
скаргу в Міністерство охорони здо-

ров’я України. 

сімеЙні лікарі

Також дуже мало пацієнтів знають, що 
мають право отримати ліки і при амбу-
латорному лікуванні.  Наприклад, гормо-
нальну терапію при раку молочної залози 
(тамоксифен або інгібітори ароматази). 

алгоритм діЙ  
для отримання  

безкоштоВних лікіВ:

1 Отримайте виписку в свого онколога, 
в якій має бути вказано про призначені 

вам ліки, які потрібно приймати амбула-
торно. 

2 З цією випискою зверніться до свого 
сімейного лікаря або терапевта. 

3 Обов’язково  повідомте  лікарю, що  ви 
маєте право на безкоштовні ліки, поси-

лаючись на постанову Кабінету Міністрів 
України  №1303  «Про впорядкування без-
оплатного та пільгового відпуску лікар-
ських засобів за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями за-
хворювань». 

4 Крім того, запитайте в лікаря адресу 
аптеки, де ви можете отримати безко-

штовні ліки. 

5 При отриманні рецепту необхідно 
проконтролювати, щоб рецепт був 

оформлений  особистим підписом  ліка-
ря та його  печаткою, інакше він не ма-
тиме сили.

6 У разі відмови пишіть скаргу на керів-
ника закладу, в якому вам відмовили у 

наданні рецепту на безкоштовне отриман-
ня, та керівнику місцевого управління охо-
рони здоров’я. 

7 Не добилися справедливості − зателе-
фонуйте на гарячу лінію МОЗ 0-800-

801-333 та пишіть скаргу в Міністерство 
охорони здоров’я України.

Правова допомога громадянам є пріо-
ритетом держави. Щоб захист прав був 
доступним нам із вами, держава розвиває 
спеціальні інструменти.

На території України в допомогу тим, 
хто має намір відстоювати свої права, 
працюють центри з надання безоплатної 
правової допомоги. Що ж це за центри, і 
які послуги в них можна отримати?

Розділяють два види безоплатної пра-
вової допомоги: первинна і вторинна.

Первинна правова допомога – це вид 
державної гарантії, що полягає в інформу-
ванні особи про її права і свободи, поря-
док їх реалізації, відновлення у випадку їх 
порушення, а також порядок оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності органів дер-
жавної влади, органів місцевого самовря-
дування, посадових і службових осіб.

первинна правова допомога, 
яку можна отримати в центрі:
	надання правової інформації;
	надання консультацій і роз’яснень з 

правових питань;
	складання заяв, скарг та інших доку-

ментів правового характеру (крім про-
цесуальних);

	підтримка в забезпеченні доступу гро-
мадян до безоплатної вторинної пра-
вової допомоги.

безоплатна вторинна правова 
допомога полягатиме у наданні 
наступниХ правовиХ послуг: 

	захист від обвинувачення; 
	здійснення представництва інтересів 

осіб, які мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу, в судах, 
інших державних органах, органах міс-
цевого самоврядування, перед іншими 
особами; 

	складання процесуальних документів.
Отримати безоплатні послуги у цен-

трі може кожен. Звернутися за наданням 
зазначеної допомоги мають право не 
тільки громадяни України, а й іноземні 
громадяни, особи без громадянства, бі-
женці, тобто всі особи, що перебувають 
під юрисдикцією України.

Якщо, наприклад, лікар відмовляється 

безкоштовно надати вам ліки, які є в на-
явності, або відмовляє в праві отримати 
рецепт на безкоштовні ліки згідно поста-
нові Кабінету Міністрів України №1303 
«Про впорядкування безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів 
за рецептами лікарів у разі амбулаторно-
го лікування окремих груп населення та 
за певними категоріями захворювань », і 
ви не знаєте, як захистити свої права, то 
звертайтеся до Координаційного Центру 
з надання правової допомоги.

контакти: координаційний 
центр з надання правової допомоги: 
04053, україна, м київ, вул. січових 
стрільців, 73, офіс 312

телефон: (044) 486-71-06
телефон / факс: (044) 486-77-45
сайт: http://www.legalaid.gov.ua/
E-mail: info@legalaid.gov.ua
єдиний цілодобовий 
контакт-центр: 0-800-213-103

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО

Газета видається за рахунок благодійних внесків. Підтримати ї ї випуск 
ви можете, переказавши будь-яку суму або встановивши регулярний 

щомісячний платіж на рахунок ГО «Афіна. Жінки проти раку».  
Р/р 26004056233433 у Приватбанку,  

МФО 380269, EDRPOU 41591842
Якщо ви бажаєте бачити «Голос Афіни» в своєму онкодиспансері, 

 напишіть нам листа або зателефонуйте.

ДЛЯ НАС ДУЖЕ ВАЖЛИВА ВАшА ПІДТРИМКА! 


