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Вовед
Оваа брошура ги разгледува промените во однос на животот после рак на дојка.
Особено во поглед на ресоцијализацијата и враќањето на работното место. Ги
разгледуваме потребите во здравствениот сектор и тоа како ќе се однесуваат
вашите доктори, медицински сестри и други здравствени работници, сега кога
заврши вашиот активен третман за рак на дојка. Сметаме дека вашата
здравствена заштита треба да ве згрижи сега и во текот на следните неколку
години, така што ќе знаете што да очекувате и кога треба да побарате помош.
Сакаме да истакнеме дека не треба да се заборават физичките промени што
настануваат по активниот третман на рак на дојка. Некои физички несакани
ефекти настануваат како резултат на стресот а некои се директно поврзани со
болеста. Тука би сакале да ја нагласиме потребата од овозможена физикална
терапија за да се минимализираат или ревенират проблемите на физички план.
Исто така, ги акцентираме емотивните и социјалните потреби во процесот на
ресоцијализација, потребата од психолог и социјален работник, како и потребата
од поткрепа и подршка во справувањето со практични и финансиски
предизвици по третманот со рак на дојка.

Ресоцијализација на жените после рак на дојка
Откако активниот третман за рак на дојка ќе заврши, жената може да се фокусира
и продолжи со совјот живот. Тоа значи, дека оваа жена која поминала низ тежок
период во својот живот треба повторно да го креира и најде своето место во
општеството. Таа жена се соочува чувства на возбуда од една страна, но и
аксиозност и можна депресија од друга. Сите овие чувства се нормални и не
оставаат последици доколку ја имаме подршката на еден добро организиран
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здравствен систем и тим на стручни лица кој ќе се погрижи за нашата
добросостојба и квалитет на живот.
Како што укажува и светската здравствена организација Здравјето претставува
состојба на комплетна физичка, ментална и социјална добросостојба, а не само
отсуство на болест и нестабилност., ако го немаме тоа право, другите права
имаат помалку смисла. Ракот на дојка комплетно го трансформира животот на
жените кои се соочуваат со оваа болест, што потврдуваат и светските
истражувања и нашите анализи. Главниот проблем е ресоцијализацијата на
жените кои ја преживуваат оваа болест - повторно враќање и активно учество во
општеството, тоа го вклучува и враќањето на работното место.
Ресоцијализацијата можеме да ја разгледаме од два аспекта, две главни прашања:
1. ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ ОД ПСИХОЛОШКИ И ФИЗИЧКИ АСПЕКТ.
2. ПОГОЛЕМ УСПЕХ ПРИ ВРАЌАЊЕТО НА
ПАЗАРОТ

НА

ТРУДОТ

ИЛИ

НА

РАБОТНОТО МЕСТО.

Никогаш не знаеш

Што значи психолошката
поддршка?

колку си силна,
додека да бидеш
силна е

Психолошката поддршка ќе допринесе
пациентот подобро да ја разбере
ситуацијата во која се наоѓа, и да
разреши одредени дилеми во однос на

единствениот
избор кој го имаш

изгледот на своето тело. Според многу
светски истражувања и она што го
констатирвме според наше искуство,
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пациентит со канцер се соочуваат со голем психолошки стрес поврзан со
променетиот изглед на телото и со намалената самодоверба. Пациентите кои се
соочуваат со овој вид на стрес имаат поголема веројатност да доживеат
психолошки, физички и функционални проблеми, затоа давателите на
здравствени услуги мора да бидат информирани и свесни за промените и
предизвиците со кои се соочуваат жените со рак на дојка.

Што значи физичка поддршка?
Физичката поддршка помага во надминувањето на физичките ограничувања од
типот на болка, проблеми при движењето на рамото, и функцијата на рамото,
намалената осетливост и заморот.

Што се однесува до враќањето
на работната позиција или пазарот на трудот
Жените што преживуваат рак на дојка се соочуваат со следниве предизвици:
ЕМОТИВНИ ПРОБЛЕМИ:
анксиозност, страв, депресија
КОГНИТИВНИ ПРОБЛЕМИ,
поврзани со функцијата на
мозокот - намалена
концентрација, меморија,
проблеми со задржување на
вниманието, како и ментален
замор.
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Дали жената ќе може постепено да се врати на работното место или ќе мора да
се врати и работи со полно работно време има особено влијание врз нејзината
вкупна состојба.
ТИПОТ НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ исто така, дали станува збор за работни задачи
кои се приспособени на работничката која се соочува со оваа болест - како
последица може да се видат случаи на понижувања на работното место,
намалени шанси за унапредување, преместувања од едно на друго работно
место без согласност на работничката, како и непријателско однесување кон
жената. Ваквите видови на дискриминација тешко можат да се докажат.
Во нашата земја ние ги согледавме следниве проблеми:
НАМАЛЕНИОТ КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ НА ЖЕНИТЕ ШТО ПРЕЖИВУВААТ РАК НА ДОЈКА
• една од причините е што нашиот здравствен систем не нуди координирано
следење од тип на психолошка и физичка рехабилитација
друг проблем е ПРОБЛЕМОТ СО ВРАЌАЊЕ НА РАБОТА ИЛИ ВРАЌАЊЕТО НА
ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ
• причината е недостаток од ПРОГРАМИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА РАБОТА,
• КЛИНИКИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА СО ФИЗИОТЕРАПЕВТ, ПСИХОЛОГ И СТРУЧНО
ЛИЦЕ ИЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ЌЕ НЕ ПОДГОТОВИ ЗА ПРЕДИЗВИЦИТЕ СО
РАБОТНОТО МЕСТО.
• РАБОТОДАВЦИТЕ СЕ МАЛКУ ИЛИ ВООПШТО НЕ СЕ ЗАПОЗНАЕНИ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ ЖЕНИТЕ ШТО
ПРЕЖИВЕАЛЕ РАК НА ДОЈКА
• ШТО НЕ ДОВЕДУВА ДО ФАКТОТ ДЕКА ИНФОРМИРАНОСТА ЗА ОВАА БОЛЕСТ И
ПРЕДИЗВИЦИТЕ ОД НЕА ВО НАШЕТО ОПШТЕСТВО СЕ ЗНАЧИТЕЛНО МАЛИ,
ОСОБЕНО ПОРАДИ МАЛ БРОЈ НА ИСТРАЖУВАЊА НА ОВАА ТЕМА.
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Важноста на медицинскиот тим и тимот за подршка
Медицинската сестра е вашата најголема подршка во рамките на здравствениот
системсистем. Медицинската сестра може да ви помогне во вашите физички,
емоционални и практични потреби. Денес, во Македонија се неопходни
медицински сестри кои се специјализирани и обучени во онкологија (третман на
рак). Медицинската сестра може да ги овозможи сите информации потребни на
пациентот и да биде главна подршка во процесот на ресоцијализација. Вашиот
онколог исто така може да продолжи во подршката за време на третманот и
после него во однос на различните фази од вашето лекување и следење.
Од другите луѓе во групата за поддршка по третманот за рак на дојка е и
социјалниот работник кој треба да биде достапен за пацинетките за да помогне
со емоционална и психолошка поддршка како за вас, така и за вашето семејство
да продолжи со вашите активности од секојдневниот живот. Периодот во кој
пациентката се враќа во нормала социјалниот работик може да и даде
значитлена поддршка и совети за практични прашања како што се придобивките
од здравствено осигурување, инвалидско осигурување, социјални и можности за
поддршка на заедницата и опции за финансиска поддршка. Од особена важност
во групата и тимот за поддршка што пациентките што преживуваат рак треба да
го имаат покрај себе е и физиотерапевтот и професионалниот терапевт: Ако
имате потешкотии во движењето и користењето на вашата рака како резултат на
хирургија или терапија со зрачење, вашиот матичен лекар, хирург или
радиоонколог може да ви препорача да се видите со физиотерапевт или
професионален терапевт. Физиотерапевтот или професионалниот терапевт
може да ви обезбеди со информации за тоа како најдобро да се вратите во
нормала и како најбрзо да бидете способни да ги извршувате секојдневните
работи.
Забелешка: Ако вашата заедница нема физиотерапевт или професионален
терапевт, кој е специјализиран за нега на жени кои имаат искусни рак на дојка,
разговарајте со вашиот матичен лекар за консултација и препорака.
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Нутриционистот, исто така е од особено значење за ресоцијализација на жените што
преживуваат рак на дојка. За секоја пациентка се препорачува едукативна сесија или
консултации со нутриционист кој може да помогне да се здобиете со разбирање за
здрава исхрана и исхрана, од кои и двете се важни за долгорочно здравје.
Во процесот на ресоцијализација од особена важност се и групите за поддршка, во
кои ќе можете да споделите искуства со други жени кои поминале низ истиот
процес а лекување и ресоцијализација.

Физичките ефекти по завршувањето на третманот
Пациентките по третманот на рак на дојка може да чувствуваат серија на физички
болки и непријатности како резултат на борбата со сериозна болест и на:
• Физичките ефекти од третманот
• Промените во вашите хормони
• Инфекција или друга болест
• Анемија (кога немате доволно
црвени крвни клетки)
• Одредени лекови

Не се предавај!
Утре е нов ден!

• Болка
• Да се биде помалку активни
• Лошата исхрана
• Прекини на спиењето
• Да се биде под стрес емотивно и физички
• Загриженост или тага
• Справување со конфликт
• Чувство на тензии меѓу вашето семејство, пријатели и/или соработници.
Затоа е неопходно и по третманот да се консултира тимот за поддршка за
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справување со сите непријатности и промена на животниот стил кон подобро.
Овие прилагодувања може да помогнат да се намали вашиот замор.
Можете да зборувате отворено за вашиот замор со вашето семејство, вашиот
пријатели и соработници, ако се чувствуваат удобно. Исто така
• Јадете добро. Јадете разновидна исхрана и здрава храна
• Планирајте оброци
• Чувајте добро хидрирани, особено кога вежбате.
• Ако имате проблеми со спиењето, ограничете ги пијалоците кои содржат
кофеин пијалаци до четири чаши на ден или помалку. Ова ги вклучува редовни
кафе, чај, ладен чај и многу безалкохолни пијалоци (проверете етикети). Немојте
да пиете кофеин четири часа пред спиење.
• Легнете си порано
• Дајте си време за обврските
• Бидете физички поактивни
• Побарајте поддршка од вашите пријатели и семејството.

Исхрана и физичка активност
Процесот на ресоцијализација и враќање на работното место зависи од повеќе
фактори, меѓу кои мора да се истакне и добрата исхрана и физичката активност.
Еве шест препораки, кои се важни за секого и ќе ви помогнат да направите здрав
избор на храна по лекувањето:
• Контрола на вашите калории
• Јадете повеќе овошје и зеленчук
• Јадете повеќе растителна основа храна
• Јадете повеќе влакна
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• Јадете помалку масти
• Јадете помалку шеќер
Вие треба да знаете дека во овој момент во вашиот живот, физичката активност е
исклучително важна. Физичката активност може да помогне да се намали
ризикот од повторувањето на рак на дојка. Физичка активност, исто така, може да
ги обезбеди овие бенефиции:
• Подобрување на вашиот мускулите и коските сила
• Помош при управување со вашата тежина
• Да ви помогне да ја повратите енергијата
• Да ви помогне да се чувствувате подобро емоционално
• Подобрување на вашата независност
• Намалување на несакани ефекти од третманот
• Подобрување на квалитетот на вашиот живот

Емотивна поддршка
Што се однесува до емотивната
поддршка,

секогаш

е

препорачливо да се разговара
со психолог во периодот на
третманот и по третманот на
рак на дојка. Она што е
специфично е дека не само
пациентката туку и целото
семејство минува низ тежок
период на приспособување на
новата ситуација и справување
со болеста. Како еден од најважните елементи може да бидат и групите за
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поддршка. Еве некои од придобивките од учество во група за поддршка на
пациентки со рак на дојка:
• Да дознаете повеќе за рак на ресурси, вклучувајќи книги,
видеа, веб-сајтови, организации и други тековни информации
• Дознавајќи за нови начини за да може полесно да се справите со вашето
закрепнување и тековните медицински процедури
• Стекнување увид во вашите сопствени искуства со рак на дојка
• повеќе станувате свесни за вашите сопствени потреби
• Чувство на поголема можност или во можност да се направи избор
• Чувство помалку сам
• Чувство повеќе во контрола на вашата ситуација
Друга предност на група за
поддршка е дека ќе го

Сврти го
лицето кон
сонцето и
сенките ќе
паднат позади
тебе

одберете она што го сакаат
да ги споделат за себе и
вашето

искуство.

Често,

жените ќе ги кријат своите
емоции од семејството и
пријатели.

Во

група

за

поддршка, вие не треба да се
заштитите ќе можете да се
отворите на начин на кој не
сте

го

направиле

тоа

претходно.

Враќање на работното место
По третманот на рак на дојка враќањето на работното место е значителен
предизвик, особено во работниот свет со соработниците и претпоставените.
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Важно е пациентката да биде добро информирана за своите права на работното
место. Треба да биде запознаена со сите процедури во однос на политиките на
работното место во случај на болест и отсуство од работа. Може да споделиме
неколку совети за справување со претпоставениот на работното место:
Работете заедно за да се постават цели кои знаете дека можете да ги постигнете.
Ако е можно, побарајте промена во вашите работни обврски, па тие се подобро
се вклопуваат за вашата актуелна способност.
Прашајте дали ќе можат да работите флексибилни часа, така што ќе може да се
земе предноста на времето кога ќе се чувствувате поенергични.
Обезбедување информации за ракот преку писмени или на интернет материјали
или со поставување на некој во вашиот тим за здравствена заштита на зборува со
персоналот на вашето работно место.
Прашајте ги соработниците за помош кога е потребно и соодветно.
Бидете сигурни дека знаете за политиката на вашата компанија за болничко
отсуство, флексибилни часа и опции за преквалификација
Поради честите случаи на дискриминација на работното место, бидете во
контакт со стручно лице, адвокат или социјален работник кој ќе ве упати кон
вашите права и обврски.
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Мисија
Здружението за борба против рак „Борка - за секој нов ден“ - Скопје, од 2007
година е активно вклучено во борбата против ракот. Нашата мисија е со информирање и со едукација да ја подигнеме свеста на граѓаните на Македонија за
претпазливост, сериозен пристап, навремено лекување, социјална и емотивна
поддршка на заболените и перцепирање на ракот како потенцијално излечива
болест. Сметаме дека сите ние треба активно да учествуваме во создавањето
здрава популација свесна за ризиците и предизвиците од оваа болест. Во исто
време, сме фокусирани и на давање психо-социјална помош како на сите заболени од рак така и на нивните блиски во соочувањето со оваа болест и поддршка во
нивната борба при поминувањето низ тој трнлив пат.

На бесплатната телефонска линија

075 22 88 99
можете да стапите во контакт со некоја од нашите волонтерки,
кои се подготвени да ви дадат информација и поддршка.

02 3224 636 • www.borka.org.mk
/borkaorgmk

/borkaorg

/borka---for-each-new-day

