
ОКТОМВРИ Е МЕСЕЦ НА БОРБА ПРОТИВ РАКОТ НА ДОЈКА, ПА ПО ТОЈ ПОВОД 
РАЗГОВАРАВМЕ СО НЕКОЛКУ ЖЕНИ НА РАЗЛИЧНА ВОЗРАСТ, КОИ НИ ОТКРИЈА 

ЗОШТО Е ВАЖНО ДА СИ ГИ САКАМЕ ГРАДИТЕ ТОКМУ ОНАКВИ КАКВИ ШТО СЕ, ДА 
ГИ НЕГУВАМЕ И РЕДОВНО ДА ГИ КОНТРОЛИРАМЕ.

ГРАДИ

Здравје тема
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А В О Н  Г И  П ОД Д Р Ж У В А  Д А М И Т Е

Карциномот е дијагноза што секого го 
шокира, па сигурно не е лесно да ѝ се 
соопштат на пациентка лошите вести...
Токму поради пристапот, многу е битна 
едукацијата и на нас, лекарите, и на 
пациентите. Во западните земји на 
поинаков начин им се обрнува внимание 
на пациентите и секако дека тоа е многу 
важно, но како и да е, стресот или шокот 
од првиот момент на соопштување на 
дијагнозата е присутен. Иако, кога доаѓаат 
на Онкологија, пациентките веќе знаат 
отприлика за што станува збор затоа 
што првата вест обично ја дознаваат на 
патологија, од хирургот. Сепак, апсолутно 
е важен односот на лекарот-онколог и она 
што тој ќе им го даде како натамошна 
инструкција, затоа што онкологот е тој 
што поминува најдолго време со своите 
пациенти во текот на лекувањето.
Што ве прашуваат најчесто пациентките 
на кои им е штотуку откриен карцином на 
дојка?
Најважно е пациентките да знаат дека 
денес постојат многу методи за лечење 
на  оваа болест, па токму тоа е и она што 
најмногу ги интересира. Тие во почетокот 
имаат свои десетина прашања, а прво што 
ги интересира не е дали ќе преживеат, 
колку ќе живеат и слично, туку каков 
е туморот, каде е и дали ќе им биде 
отстранет само тој или целата дојка, двете 
дојки, и дали ќе им се повтори болеста. 
Јас секогаш им кажувам дека смртноста 
од рак на дојки се намалува со напредокот 
на модерната наука и онкологијата 
базирана на докази, дека денес 
располагаме со нови методи за лекување 
и слично. Сепак, секоја пациентка тешко ја 
прима веста.

Дали статистичките податоци дејствуваат 
охрабрувачки во поглед на процентот на 
излекувани пациентки?
Статистички, ако карциномот е откриен 
навреме, односно, додека е сè уште со 
големина до сантиметар, сантиметар и 
пол, процентот на излекување е висок. 
Сепак, големо влијание има и видот 
на карциномот, неговата агресивност, 
неговата реакција на терапијата, како 
и внатрешните фактори од страна на 
туморот, рецепторите и слично, но и 
позитивниот став на пациентката. Факт 
е дека колку порано се открие ракот 
на дојка, толку се поголеми шансите 
да се излекува. Денес, морталитетот 
се намалува затоа што има многу нови 
терапии, и поради фактот што има 
подостапни информации за навремено 
откривање на оваа болест, за лекување и 
слично.
Жените често одат од една во друга 
крајност - или воопшто не се грижат за 
своето здравје или го прават тоа пречесто. 
Која е вистинската мера?
Треба да се знае едно - не постои 
превенција од рак на дојка. Најбитна е 
едукацијата и самопрегледот, како и раното 
откривање. Секако, не е доволно само 
самопрегледувањето, туку и да се јават на 
лекар доколку напипаат нешто што ќе им 
се види сомнително, бидејќи ракот може 
да тропне на сечија врата. Би било добро 
и кај нас да се применува онаа практика 
што ја има во Америка, гинеколозите да 
прегледуваат дојки, со што би се зголемила 
можноста за рано откривање, но за жал, 
тука не е така. Затоа, останува по 40-та 
задолжително да се прави мамографија, а 
до 40-та е доволен и преглед на ехо.

Најважен е односот 
НА ЛЕКАРОТ
Нино Васев, шеф на Одделот за рак на дојка на 
Универзитетската клиника за радиотерапија и 
онкологија вели дека секоја жена тешко ја прима 
веста, но ниедна не прашува дали ќе преживее

ОД КОГО НАСЛЕДИВ 
ТОЛКАВИ ГРАДИ?
„Иако сите ми велат дека е нормално, 
јас знам дека не е и не се чувствувам 
добро во сопствената кожа. Не е 
лесно да имаш најголеми гради во 
одделението“, вели 14-годишната Маја. 
„Знам дека сите поминуваме низ 
пубертет, но мене ова ми е премногу. 
Мама вели дека не знае од кого сум 
наследила олкави гради...А не знам 
ни јас. Огромни се и ми пречат. Не 
можам да трчам. Почнав да спијам 
на грб бидејќи поинаку не можам. 
Ги виткав со завои, но повторно се 
гледаат. Не можам да носам маици без 
ракави, на прерамки. Бевме на море, 
а мене ми беше срам да се соблечам 
во бикини. Целата плажа зјапаше 
во мене. До крајот на одморот не ја 
соблеков маицата под изговор дека 
сум алергична на сонце. Мама мисли 
дека премногу сум оптоварена со 
изгледот и дека сè ќе се среди кога ќе 
пораснам и ќе бидам горда на своите 
гради, но јас не се согласувам. Не ми 
донесоа нешто добро, на училиште 
стрчам поради нив, се повлекувам 
во себе. Не сакам да се разликувам, 
сакам да бидам како моите другарки. 
О Боже, зошто ми се олкави?!“

Огромни се. 
Ми пречат. 
Не можам 
да трчам. 

Почнав да 
спијам на 
грб, бидејќи 
не можам 
поинаку. Ги 
виткав со 
завои, но пак 
се гледаат
завои, но пак 
се гледаат

А В О Н  Г И  П ОД Д Р Ж У В А  Д А М И Т Е
Мариам 

ѓердан со 
розова 
врвка

Паричник за 
ситни пари

Сет 
пенкала

Со купување 
Авон-производи 
со розова врвка 
придонесувате 
во борбата 
против канцер 
на дојка бидејќи 
сиот приход ѝ 
е наменет на 
поддршката на 
болните жени

Чорапи со 
розова врвка
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ДА за доењето!
„Доењето е неверојатно искуство во 
животот на секоја жена, речиси целиот 
живот како да се дели на период пред и 
по доењето“, вели нашата соговорничка 
Наташа (29). „Се сеќавам дека како девојка 
своите груди ги сметав за украс на моето 
тело. По Лука – станаа незаменлива 
и корисна алатка. Пред породувањето 
не знаев ништо за доењето, се плашев 
дали ќе имам млеко, дали ќе умеам да 
дојам, а кога на свет дојде мојот Лука, сè 
се одвиваше природно и спонтано. Пред 
бременоста, градите ми беа мали и цврсти. 
По породувањето, станаа тројно поголеми, 
буквално. Веројатно, тоа е доволен знак 
дека мајката-природа се грижи за сè. 
За жал, сè не беше идеално, особено во 
породилиштето. По два дена заработив 
тешко воспаление на дојки – маститис, 
млекото не сакаше надвор... Лука беше 
мрзливо бебенце, губење на тежина. Од 
измолзување добив рани на брадавиците, 
па секое доење беше вистинска мака. 
Морав да користам силиконски брадавици, 

Иако многу жени се срамат да дојат на јавно место, на 
многу познати личности тоа им е сосема нормално. 

Своите мигови на среќа со децата ги споделуваат и на 
Инстаграм со хаштагот #normalizebreastfeeding

@doutzen

@milano_alyssa

@mirandakerr

@gisele

НЕ Е СÈ ВО 
ГОЛЕМИНАТА
„Цел живот мечтаев за големи гради“, ја 
почнува својата приказна читателката 
Гордана (23). „Кој ги нема, знае за што 
зборувам. Во пубертет бев рамна ко штица, 
а и подоцна не стасав подалеку од слабо 
девојче. На училиште ме задеваа, ми беше 
срам да се соблечам на физичко, бидејќи 
додека другите девојки гордо гледаа 
на своето деколте, јас бутав туфери од 
памук во градникот. Се разбира, тоа не 
беше доволно. Сакав вистински големи 
гради. Кога наполнив 18 години, почнав 
да штедам за пластична операција. 
За среќа, имав одличен хирург, кој ме 
советуваше да вградам средни силикони, 
правопропорционални со градбата на 
моето тело, но јас сакав поголеми. Сакав 
четворка, голема четворка. Хирургот ме 
одби, но јас пронајдов еден што за две 
илјади евра беше подготвен да ми вгради 
и фудбалска топка. Штом се разбудив од 
анестезијата, се покајав. Добив огромни 
гради, кои на моето слабо тело изгледаа 
смешно. И наместо гордо да ги шетам 
своите нови гради, јас повторно ги криев. 
Но тешко беше да не ги забележиш, па 
следуваа прашања, коментари... а по 
неколку месеци, паднав во тешка депресија. 
Наместо хирург, ми требаше психијатар. Ми 
беше потребна една година да се одлучам 
за вадење на силиконите, две да прифатам 
дека веќе ги немам, три да кажам гласно 
дека не ги сакам. Врз личен пример сфатив 
дека не е сè во големината.“

ИНФО-ПЛУС:  по липосукција, 
зголемувањето на градите е втор 
најпопуларен естетски зафат во светот.

кои не му се допаѓаа, па дополнително се 
отежнуваше целата ситуација. Сестрите во 
болницата не ми дозволуваа да го дојам во 
седечка положба, а јас никако не успевав 
да се наместам. Кога ќе заспиеше Лука, 
млекото наидуваше, па во дојките ми се 
создаваа јазли со големина на тениско 
топче. Ме болеше многу, ставав облози, 
но ништо не ми помагаше освен редовно 
молзење. Ни беше потребен еден месец 
за да фатиме добар ритам на доење и 
положба што и на двајцата ни одговараше, 
а штом се навикнавме – хранењето стана 
песна. Го доев цела година, од кои Лука 
пет месеци не пиеше дури ни вода. Секоја 
мајка ја советувам да дои колку што може 
и никогаш да не се откажува. Дури и кога се 
нема доволно млеко – мајката мора да биде 
упорна. Дури за време на доењето сфаќаме 
колку е драгоцена секоја капка млеко што ја 
пие бебето. Денес моите гради не се толку 
убави и цврсти, но не се каам. И покрај сите 
тешкотии што ги имавме, секогаш гласно 
велам ДА за доењето.

Здравје тема
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Дијагнозата дека имате рак доаѓа 
со многу други неизвесности, 
цел багаж на проблеми и 
предизвици што го тестираат 

вашиот карактер. Ракот не е крајот на 
вашиот живот, туку почеток на една долга 
борба со непознат непријател.
Ракот не е болест на индивидуата, тоа е 
болест на целата фамилија. Тоа е болест на 
општеството, иако сè уште не сме свесни 
за тоа. Што ќе се случи со мене? Ќе ме боли 
ли многу? Уште колку време ми останува? 
Ќе можам ли да се излекувам? Што ќе се 
случи со моите најмили ако не сум покрај 
нив? Што ако болеста ми се врати? И едно 
од најтешките прашања: зошто токму јас, 
каде згрешив, Боже? Но ракот е закана за 
многу животи. Речиси 12 милиони луѓе во 
светот годишно се дијагностицираат со 
некој вид на карцином и речиси 12 милиони 
луѓе си ги поставуваат овие прашања. 
Јас сум борец! Изгубив драги луѓе токму 
поради оваа болест, но сè додека постои и 
малку надеж за борба и за продолжување 
на животот, јас ќе го правам тоа. Успехот 
на „Борка“ покажува една сериозно 
зголемена свест кај македонските граѓани, 
кои сфатија дека борбата против ракот не 
треба да му ја препуштиме никому. Оваа 
борба е наша, заедничка. Ние во „Борка“ 
се трудиме да им помогнеме на луѓето 
да ги споделат своите стравови, кои се 
неминовни во такви состојби, да знаат дека 
не се сами и дека има луѓе што биле на 
нивното место. Полесно е кога знаеш дека 
не си сам, кога знаеш дека има со кој да 
ги споделиш своите стравови. Заболените 
често не сакаат да зборуваат за проблемите 
со своето семејство. Дури од сопственото 
искуство можам да кажам дека најчесто 
луѓето не зборуваат на таа тема. Не сакаат 
да ги заморуваат детето, сопругот, па 
дури и пријателите. На овие луѓе не им 
е потребно сожалување, туку надеж. На 
граѓаните им е потребна едукација за 
превентива од заболувањата, организиран 
скрининг, функционално здравство, рана 
дијагноза, која е предуслов за успешно 
лекување. На граѓаните им требаат 
современи лекови, соодветна и навремена 

Во очекување на    
  секој нов ден...

Биба Додева, претседателка на македонското 
здружение за борба против ракот „БОРКА“, порачува: 
на болните не им е потребно сожалување, туку надеж 
и поддршка.

Breast test е ISO и 
андроид-апликација за 

самопреглед на дојките, 
кој би требало да се прави 
7-10 дена по почетокот на 

менструалниот циклус.

терапија. Ракот е излечива болест. И како 
што кажал Ниче, она што нема да те убие, 
ќе те направи посилен.
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