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Зверніться до лікаря за консультацією, якщо Ви переживаєте з приводу будь-яких симптомів (або ліків) 

Інформаційне повідомлення щодо COVID-19, яке спеціаліст охорони здоров’я 

може надати пацієнткам з раком молочної залози 

Рак молочної залози — найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Під час 

пандемії COVID-19 пацієнтки дуже хвилюються, що вірус може вплинути на стан здоров’я та 

процес лікування. Нижче наведені найчастіші запитання та відповіді з цього приводу. 

 У мене були вилучені лімфатичні вузли з пахви. Чи впливає це на мій імунітет? 

Видалення лімфатичних вузлів не впливає на здатність Вашого організму боротися з 

інфекціями, такими як COVID-19. Як правило, видалення лімфатичних вузлів під пахвою є 

частиною операції при раку молочної залози. Незважаючи на те, що видалення лімфатичних 

вузлів збільшує ризик захворювання, званого лімфедемою, видалення вузлів або лімфедема 

не впливає на загальну здатність імунної системи боротися з інфекцією. 

 Я приймаю гормональну терапію. Чи підвищує це ризик захворіти на COVID-19? 

Прийом гормональної терапії з приводу раку молочної залози не збільшує ризик захворіти на 

COVID-19. Гормональна терапія не впливає на імунну систему. Продовжуйте приймати 

гормональну терапію, призначену Вашим лікарем та дотримуйтесь рекомендацій з 

профілактичних  заходів щодо COVID-19. 

 Чому я повинна залишитися вдома на карантині? 

Пацієнти з онкологічними захворюваннями по можливості повинні максимально ізолюватися 

від зовнішніх контактів, так як через ослаблений імунітет вони знаходяться в групі ризику по 

новій коронавірусній інфекції. Для запобігання інфікуванню COVID-19, Ви маєте залишатися 

вдома. Якщо Ви закінчили лікування деякий час тому, зверніться до Вашого лікаря- онколога 

за рекомендаціями по подальшому лікуванню по телефону. 

 Я хвилююсь, що лікування може затягнутися, чи може бути відкладеним 

 Природно відчувати себе занепокоєним, якщо лікування було відкладено або 

відтерміноване.  

Оскільки  спеціалісти охорони здоров'я коректують свою діяльність відповідно до 

Національних та Міжнародних  рекомендацій з профілактики COVID-19, лікарям, можливо, 

потрібно буде змінити час наступних відвідувань пацієнта для  проведення лікування. 

Проводиться оцінка співвідношення ризика захворіти на COVID-19 з ризиками, які можуть 

виникнути при відтермінуванні візиту до лікаря. 

Порадьтеся з лікарем про заплановані методи лікування.  

 Мені сказали, що запланована променева терапія може бути скорочена. Це безпечно? 

Деяким пацієнтам, яким була призначена раніше променева терапія, зараз може бути 

відтермінована чи призначена на коротший термін. 

На основі наукових досліджень по методикам проведення променевої терапії, спеціалісти 

вважають, що скорочення  термінів променевої терапії деяким пацієнтам є прийнятним. У 

випадках вимушеного припинення проведення променевої терапії розглядаються інші 

варіанти лікування. 
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 Зараз я лікуюсь. Чи збільшений в мене ризик захворіти на COVID-19? 

Якщо Вам проводиться хіміотерапія чи таргетна терапія щодо лікування раку молочної 

залози, то Ви знаходитесь в групі високого ризику і якщо Ви захворієте на COVID-19, то 

перебіг інфекційного захворювання COVID-19 може бути серйозно ускладнений.  

Краще звернутися до Вашого лікаря, щоб перевірити індивідуальний ризик. 

 Що робити, якщо я лікуюсь і живу з тим, хто має симптоми COVID-19? 

Вам необхідно тримати дистанцію не менше 2 метрів від людей, які мають симптоми COVID-

19, рекомендовано знаходитись в різних кімнатах,  регулярно мити руки з милом і теплою 

водою не менше 20 секунд, термічно обробляти продукти, такі як м’ясо, яйця, 

використовувати медичні маски для захисту, проводити дезінфекційні заходи в приміщенні.  

За більш детальною інформацією, звертайтесь за наступними посиланнями:  

 https://breastcancernow.org/about-us/news-personal-stories/i%E2%80%99ve-had-breast-cancer-

i%E2%80%99m-worried-about-coronavirus-what-should-i-do   

 https://covid19.com.ua/ 

 https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov 

 https://phc.org.ua/news/socializaciya-pid-chas-karantinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://breastcancernow.org/about-us/news-personal-stories/i%E2%80%99ve-had-breast-cancer-i%E2%80%99m-worried-about-coronavirus-what-should-i-do
https://breastcancernow.org/about-us/news-personal-stories/i%E2%80%99ve-had-breast-cancer-i%E2%80%99m-worried-about-coronavirus-what-should-i-do
https://covid19.com.ua/
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
https://phc.org.ua/news/socializaciya-pid-chas-karantinu

