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Про те, як живуть жінки, яким 
видалили органи жіночої стате-
вої системи, ми дізнаємося лише, 
коли хтось зі знайомих потрапляє 
в подібну ситуацію. На жаль, з 
наближенням до 40-річного віку, 
кількість звісток про подруг та 
знайомих, що зазнали подібних 
хірургічних втручань, зростає. 
Серед причин, які викликають 
важкі онкологічні захворюван-
ня жіночої сфери, медики нази-
вають різні фактори — від вірусу 
до несприятливої екологічної си-
туації. А надією на продовження 
нормального щасливого життя 
стають сучасні операції, які до-
зволяють не лише побороти хво-
робу, а й зберегти цілими органи 
жіночої репродуктивної систе-
ми, без яких організм жінки пра-
цювати злагоджено вже не може. 
Наразі тепер і в Черкасах лікарі-
онкогінекологи проводять сучас-
ні органозберігаючі операції.

Серед пацієнток к.м.н. Ольги 
Палійчук, гінеколога-онколога 
Черкаського обласного онкодис-
пансеру, є багато жінок, які пе-
ренесли подібні органозберігаю-
чі хірургічні втручання. Усі вони 
ефективно пройшли післяопера-
ційну реабілітацію, живуть зі свої-
ми родинами і почуваються добре. 
Головне — виявити онкозахво-
рювання на ранній стадії, що дає 
можливість проведення органо-
зберігаючої операції, впевнена лі-
кар, що розповіла нам кілька істо-
рій черкащанок.

Ось Ірина, яка вперше потрапи-
ла до онкодиспансеру, коли її ди-

тині виповнилось лише 7 місяців. 
Молода мама прийшла на прийом 
до гінеколога і отримала тривож-
ну звістку: підозру на рак ший-
ки матки (РШМ). Тоді ж перене-
сла ампутацію шийки матки. Але 
операція була органозберігаюча, 
тож після реабілітації жінка через 
кілька років змогла народити дру-
гу дитину. 

А черкащанка Світлана в обл-
онкодиспансер потрапила вже 
вдруге. Перший раз, у 2012 році, їй 
було проведено органозберігаючу 
операцію через РШМ початкової 
форми. Тоді все завершилось бла-
гополучно, але за 1,5 роки вини-
кли підозри, що раковий процес 
повертається, та за допомогою ен-
доскопічного обладнання вдалося 
ще раз вдатися до органозберігаю-
чої операції. Ще кілька років тому 
така ситуація могла б завершитися 
видаленням усіх органів жіночої 
репродуктивноі сфери, що озна-
чало, що жінка не змогла б більше 
стати матір’ю, мала б проблеми з 
передчасним клімаксом, гармо-
нійним статевим життям та пси-
хологічну травму. До речі, знайомі 
та родичі рекомендували Світлані 
„вирізати все, що тільки можна“.

— Тільки-но ми дізналися про 
мою хворобу, вся родина пережи-
ла шок, — згадує жінка. — Така 
інформація збиває з ніг. Я почала 
спілкуватися з іншими жінками, 
і виявилося, що в моєму оточен-
ні чимало з такими ж проблема-
ми. І багатьом з них „усе“ видали-
ли. Як, наприклад, моїй свекрусі. 
Вона радила мені: проси в ліка-

ря, щоб вирізали все. І як добре, 
що моя лікар розповіла, що я над-
то молода для такої радикальної 
операції, не варто ставити на собі 
хрест як на жінці. Якщо лікар хоче 
боротися за тебе, такому лікарю 
довіряєш…

За допомогою гістероскопічної 
техніки Ольга Палійчук провела 
пацієнтці ендоскопічну операцію, 
під час якої виявилося: те, що на 
УЗД лікарям здавалося раковим 
процесом, не пов’язано з онколо-
гією. Отже, видаляти здорові жі-
ночі органи не потрібно.

Диво-інструмент — ендоскоп, 
який дозволяє зазирнути за допо-
могою відеокамери всередину ба-
гатьох органів людини з діагнос-
тичною, або навіть хірургічною 
метою, на озброєнні у черкась-
ких онкологів вже кілька років. В 
останній час він поповнився на-
бором інструментів, які дозволя-
ють проводити операції під конт-
ролем зору, коли хірург прони-
кає в органи, де зачаїлася ракова 
пухлина — на відстані. Ця хірур-
гічна методика використовуєть-
ся при багатьох специфічних ді-
агнозах і дозволяє жінці не лише 
зберегти життєво важливі орга-
ни, а й зменшити медикаментоз-
не та гормональне навантажен-
ня, зробити більш коротким та 
безболісним період реабілітації. 
А як допомагають вони у випад-
ках, коли пацієнтка має купу су-
путніх патологій, як, наприклад, 
жінка, яку прооперували зовсім 
недавно! Інвалід 1 групи після ві-
русного енцефаліту, вона в свої 53 

роки пережила два інсульти і саме 
їй органозберігаюча операція до-
помогла уникнути ще багатьох 
додаткових, дуже серйозних про-
блем зі здоров’ям.

— Дякуючи активності нашого 
головного лікаря, тому, що він сво-
го часу спромігся вибити це сучас-
не обладнання фірми Karl Storz, 
ми тепер можемо робити ці опера-
ції, — розповідає Ольга Палійчук, 
яка перше ендоскопічне хірургічне 

втручання провела 2010 року, а не-
щодавно зробила унікальну тран-
сабдоминальну трахеоктомию — 
операцію, яку лише 1,5 роки тому 
почали виконувати в Україні.

— У листопаді 2013-го ми зро-
били першу таку операцію в на-
шому онкодиспансері, — розпові-
дає пані Ольга. — Асистував мені 
мій вчитель Павло Павлович Ко-
ломієць, який колись навчив мене 
оперувати. Це операція унікальна. 
Подібні органозберігаючі операції 
можна проводити у випадку, на-
приклад, коли пацієнтка з РШМ 
пухлиною до 2 см в діаметрі, бажає 
зберегти репродуктивну функцію. 
Увесь видалений під час операції 
матеріал відправляється на гісто-
логічне дослідження (паралель-
но працює лабораторія). Якщо ми 
отримуємо результат аналізу, де 
говориться, що метастазів та роз-
повсюдження раку немає, прово-
диться пластична операція. Завдя-
ки такій реконструкції у пацієнт-
ки жіноча функція зберігається в 
повному об’ємі…

Звичайно, все це дуже важливо 
для жінок, що захворіли на РШМ 
і які мріють про народження ди-
тини…

Олена Буєвич

Коли операція — шлях до повноцінного життя
У Черкаському онкодиспансері 
роблять сучасні органозберігаючі операції

Володимир Парамонов, 
головний лікар ЧООД:

— Сьогодні філософія онкохірургії зміню-
ється в усьому світі. І Черкаси теж підхопили 
цю світову тенденцію. Якщо раніше головним і 

єдиним принципом у роботі будь-якого хірурга-
онколога було видалити пухлину в радикальних 
об’ємах, то сьогодні онкохірургія йде паралельно 
з реконструктивно-відновлюючими пластичними 
операціями. Важливим моментом стає мініміза-
ція травматичності операції. В нашому закладі 
все частіше проводяться гістероскопічні та 
лапарскопічні хірургічні втручання, коли вида-
лення відбувається за допомогою дистанційного 
управління інструментами під контролем зору та 
відеокамери, не травмуючи оточуючі тканини. 
Плюси таких операцій: скорочується кількість 
і тривалість наркозу, зменшується термін пере-
бування пацієнтки в медзакладі, прискорюється 
період заживлення тощо. А мінус лише один: 
лікарям треба вдосконалюватися, пройти відпо-
відні курси, а головне — мати бажання робити 
сучасні операції. Ольга Володимирівна в нас 

саме такий лікар: техніці подібних хірургічних 
втручань вона вчилася і в Україні, і за ії ме-
жами, брала майстер-класи у провідних хірургів. 
Робить ендоскопічні операції в нашій онкогіне-
кології також Володимир Бондар, нещодавно 
пройшов курси Олександр Майданюк. Тому таким 
лікарям-першопроходцям і від адміністрації за-
кладу — максимальна підтримка.

Хочу також згадати наших хірургів-онкологів 
Олега Тюрина, Олега Кравця та Ігоря Плахотнього, 
які проводять хірургічні, в т.ч.органозберігаючі, 
операціі у жінок при раку молочної залози з 
одночасною пластикою та встановленням імп-
лантів.

Я впевнений, що органозберігаючі операції 
— це сучасний світовий шлях онкохірургії, за 
ними — велике майбутнє. Сьогодні вони нові, 
та вже скоро стануть рутинними…

 К  оментар спеціаліста

1. Картофельная кашка. Взять сырой 
картофель, потереть его на терке, от-
жать сок и добавить немного керосина. 
Получится картофельная масса конси-
стенции густой сметаны (только не пе-
реусердствуйте с керосином, т.к. кожу 
можно сжечь, будьте бдительны). Эту 
смесь наложите на поясницу, предва-
рительно смажьте ее подсолнечным 
маслом, чтоб избежать ожога.

2. Компресс из хрена и картошки. На 
мясорубке необходимо смолоть све-
жий маленький корень хрена, где-то с 

полстакана, добавить столько же сырой 
тертой картошки и 1 столовую ложку 
меда. Сперва поясницу, так же как и в 
первом случае, намазать подсолнеч-
ным маслом, после чего приложить че-
рез марлю эту смесь слоем в 1-1,5 см, 
накрыть полиэтиленовым мешком, 
сверху — одеялом. Лежать так час.

3. Успокаивающий апельсиновый 
чай. Одну чайную ложку травы ме-
лиссы перемешать с одной чaйной 
лoжкой aпельсиновых кoрок, залить 
cтаканом кипятка и плoтно закрыть. 
Дать нaстояться 10 минут, прoцедить. 
Дoбавить 1 чайную лoжку настойки 
вaлерианы. Принимaть по 1 стакану 
2-3 раза в день вместе с натуральным 
медом.

 Н  ародная медицина

Как снять боль 
при защемлении нерва
Предлагаем вам три народных метода 
избавления от боли при защемлении 
нерва.


