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1. Що таке хіміотерапія і як вона
працює?
Під терміном хіміотерапія найчастіше мають на
увазі метод медикаментозного лікування
онкологічних захворювань шляхом
внутрішньовенного ведення протипухлинних
препаратів. В незалежності від виду раку, ці
лікарські засоби націлені на клітини організму що
активно діляться. Пухлинні клітини, в силу своєї
біології, є такими. Перевага цього виду лікування в
її системності. Діючи на організм в цілому,
препарати здатні не тільки діяти на первинний
осередок, а й на вторинні осередки (метастази).

2. Скільки курсів хіміотерапії
необхідно пацієнту?
Хіміотерапія відбувається циклічно і
повторюється через певну кількість днів.
Кількість циклів лікування прописані
міжнародними організаціями на підставі
статистичних даних багаторічних клінічних
досліджень. Найчастіше проводять 6 курсів
хіміотерапії. Але процес одужання - строго
індивідуальний. Кількість циклів залежить від
особистої ефективності і токсичності
лікування, які визначаються за даними аналізу
крові, КТ, МРТ, ЕКГ і багатьма іншими
параметрами.

3. Який інтервал між лікуванням?

Найбільш поширеною схемою є
повторення лікування з інтервалом в
21день. Іноді інтервал можуть
збільшити, з причини поганого
самопочуття хворого або за даними
клінічних методів дослідження.
4. Що таке супровідна терапія?

Медицина не стоїть на місці. Існує таке
поняття як супровідна терапія. Вона
призначена для усунення негативних
ефектів від хіміотерапії. Наприклад,
схеми лікування які містять Цисплатин,
Доксорубіцин, Епірубіцін - мають
високий блювотний ризик. Для його
запобігання використовують різні
препарати, такі як: Апрепітант,
ондансетрон, дексаметозон і багато
інших. При адекватної, індивідуально
підібраною фахівцем супровідній
терапією під час лікування, якість
життя зберігається на високому
рівні.

5. Які бувають види хіміотерапії і
навіщо її проводять?
Призначення хіміотерапії залежить від
лікувальної тактики лікаря і від планування
оперативного втручання. Виходячи з
цього, виділяють 4 види хіміотерапії:
1. Неоад'ювантна хіміотерапія
(передопераційна) націлена на зменшення
розмірів пухлини перед операцією. Це
необхідно для того, щоб хірург зміг
максимально повністю видалити
онкологічний вогнище.
2. Ад'ювантна хіміотерапія
(післяопераційна) це лікування яке
проводиться після операції, націлене на
придушення залишившихся в організмі
злоякісних клітин не видимих очима
хірурга, а так само для профілактики
розвитку рецидивів.
3. Хіміотерапія при рецидивах спрямована на стабілізацію, зменшення
пухлинного процесу, збільшення
тривалості та якості життя під час рецидиву
захворювання після початкового
лікування.
4. Паліативна хіміотерапія - застосовується
у пацієнтів з термінальними стадіями
пухлинного процесу, для усунення
симптомів які згіршують якість життя
(больовий синдром і ін.)

6. Що повинен призначити лікар після
проходження хіміотерапії?

Після проведення хіміотерапії, Ваш лікар
повинен розповісти про засоби терапії
супроводу, що Ви повинні приймати за
схемою. Найчастіше це препарати
глюкокортикостероїдів і протиблювотні
препарати. Також, він повинен призначити
додаткові обстеження наприклад
лабороторне дослідження крові, УЗД, ЕКГ
та інше. Необхідно зауважити, що кожен
пацієнт індивідуальний і подальше
ведення пацієнтів після хіміотерапії
підбирається індивідуально.

7. В яких умовах проходить лікування в
клініці «Oncolife»
Комфортні умови є частиною лікування. Відомий факт, що
кількість побічних ефектів після проведеної тереапіі залежить
від емоційного стану пацієнта. На базі клініки «Oncolife» до
Ваших послуг надається зручні палати, з можливістю провести
час хіміотерапії з рідною людиною, випити кави, подивитися
фільм на великому екрані або послухати музику. За Вами буде
доглядати особиста медсестра, яку можна викликати
натисканням кнопки, анестезіолог і хірург-онколог, готові
надати Вам будь-яку допомогу. Наш медичний персонал
навчений працювати з будь-якими порт-системами. Кожна
палата оснащенна хасобами контролюванного дозування
лікарських препаратів, які проведуть терапію саме з тією
швидкістю, яка необхідна у Вашій ситуації. Ми розуміємо
труднощі і проблеми, з якими Ви зіткнулися, і будемо раді
допомогти. Ви можете звернутися до професійного психолога
щоб вирішити будь-які питання або переживання, які не
дають Вам спокою.
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