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УВОД

Тази брошура е предназначена за всяка жена с рак на гърдата, ко-
ято би искала да получи повече информация за това как ракът 
може да повлияе на нейната сексуалност и сексуалното й щастие.

Диагнозата и терапиите за лечение на рака на гърдата може да 
повлияят на жената по много и различни начини. Тези последствия 
може да бъдат както соматични, така и емоционални. Около по-
ловината от общия брой на жените с рак на гърдата ще преживе-
ят някакви промени свързани с това как се чувстват от сексуална 
гледна точка или по отношение на сексуалния си живот.

Проблемите може да се появят през първите седмици и месеци 
след лечението или години след края на лечението. Въпреки това 
е важно да помним, че не всички жени ще се сблъскат с такива 
проблеми. Наистина, някои жени установяват, че сексуалният 
им живот се е подобрил докато са били изправени пред ситуация, 
която ги е накарала наистина да се замислят за живота си, за 
сексуалността си.
 
Да се говори за секса и сексуалността може би е трудно. Може би 
смятате, че  тази тема е твърде деликатна за обсъждане. Също 
така, това е тема, която може да не се повдигне от екипа, кой-
то провежда вашето лечение. Поради това, ако имате някакви 
притеснения може да ви е трудно да ги изразите. Ако това важи 
във вашия случай, тази брошура може да ви помогне да сподели-
те тревогите си, не само пред екипа, който следи състоянието 
ви, но и пред ваши близки.
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СЕКС И СЕКСУАЛНОСТ

Сексуалността ви е нещо 
индивидуално. Свързана е с 
това как се чувствате телесно и 
емоционално. Можете да опре-
делите сексуалността си чрез 
външния си вид, връзката си с 
другите или ролята ви в живо-
та. Как гледате на себе си от 
сексуална гледна точка може 
да бъде определено от мина-
лото ви, както и от културните 
и религиозните ви убеждения. 

Сексуалността може да се 
отнася и до сексуалните ви 
предпочитания (напр. дали се 
смятате за хетеро- или хомо-
сексуални). Свързана е също с 
това как се чувствате по отно-
шение на еротичен контакт 
като целувката, прегръдките, 
докосването и сексуалния акт. 
За повечето хора сексуалнос-
тта е съчетание на част или на 
всички от изброените фактори.

Терминът „секс“ може да озна-
чава различни неща за всеки. 
В тази брошура терминът се 
използва за всеки аспект на сек-
суалния и еротичния контакт. 

Сексуалният живот на жената 
се променя през различните 
периоди в живота й, неза-
висимо дали й е поставена 
диагноза рак на гърдата или 
не. Може да се повлияе от 
месечния й цикъл или от ва-
жни събития в живота й като 
бременност или менопауза. С 
годините начинът, по който се 
изразяваме сексуално, може 
да се измени поради здраво-
словни причини или други 
фактори. Тревогата и стресът 
също играят роля.

Всички от гореизброените 
фактори могат да окажат вли-
яние върху желанието ви за 
секс и любовни контакти. 

Да разберем как тялото ни 
реагира по време на сексуал-
ния контакт е важен фактор 
в сексуалността на жената. В 
медицинската терминология 
това се нарича женска сексу-
ална реакция. Да познавате 
как реагира тялото ви сек-
суално ще ви даде възмож-
ност да разберете по-добре 
своето лично състояние и 
проблемите, които вероятно 
преживявате. 

• Сексуалната реакция на жената

„Гърдите ми са епицентърът
на сексуалността ми.
Бях наистина много горда
с размера 75Б на сутиена си, 
особено като се има предвид,
че съпругът ми винаги е имал 
предпочитания към жените 
с голям бюст. Без едната си 
гърда не се чувствам толкова 
привлекателна сексуално,
както преди”
                                                Мария
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Сексуалният интерес на же-
ната или желанието са много 
важни и представляват 
първата стъпка от процеса. 
Когато почувствате това 
желание, половите органи за-
почват да се изпълват с кръв. 
Това може да се случи просто 
докато сте с някой, който ви 

привлича или по-директно при 
докосването или възбужда-
нето на ерогенните ви зони 
(зоните, които ви носят сек-
суално удоволствие). Артери-
алното ви налягане и пулсът 
ви се увеличават и дишането 
се учестява. Също така, вла-
галището се овлажнява.

Когато това дразнене и въз-
буда се увеличат в половите 
органи, се наблюдават и други 
промени. Големите и малки-
те срамни устни увеличават 
размера си. Докато областта 
продължава да се изпълва с 
кръв, входът на влагалището 
се отваря като по този начин 

улеснява достъпа до влагали-
щето и клитора. Ако дразне-
нето и възбудата продължат, 
тогава следва фазата на 
оргазъм. Става дума за осво-
бождаването на сексуалното 
напрежение. Включва спазми 
на тазовите мускули, поняко-
га и в други части на тялото.

Женската сексуална реакция се състои от три стадия, които оказ-
ват влияние върху цялото тяло и областта на половите органи.

ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

• Сексуално желание

• Сексуална възбуда и оргазъм

Тялото възвръща нормалното 
си състояние. Много жени не 
стигат до оргазъм при всеки 
сексуален контакт. За някои 
удоволствието на сетивата, 
което се предизвиква от въз-
будата, им дава сексуалното 
удовлетворение, от което 
имат нужда.

Както беше споменато, жела-
нието (или либидото) играят 
съществена роля в сексуална-
та реакция. Много жени, кои-
то са подложени на терапия 
за рак на гърдата, установя-
ват, че желанието им за сек-
суален контакт намалява, или 
поради страничните ефекти 

на терапията, или тъй като 
не могат да се концентрират 
върху нищо друго извън диагно-
зата и терапията. 

Вероятна последица от 
диагнозата и терапията за 
рак на гърдата е да ви бъде 
трудно да се наслаждавате 
на секса както преди. Това 
може да се дължи на различ-
ни причини, които са свърза-
ни с това как се чувствате 
психологически и телесно 
с болестта. В следващия 
раздел ще се спрем на различ-
ните аспекти, които могат 
да повлияят на усещането за 
сексуално удовлетворение.

„Чувствам, че сексуалността ми е централната част на 
това коя съм и следователно оказва влияние върху всички 
аспекти на живота ми. Това включва как се обличам, какво 
чета, каква музика слушам, филмите, които гледам, прияте-
лите, които избирам.”
                                                                                                                   Гергана

• Фаза на отпускане
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РАКЪТ НА ГЪРДАТА
И ВАШАТА СЕКСУАЛНОСТ

„Каквото и да чувстваш за сек-
суалната си връзка по време на 
терапията за рака е нормално. 
Това е нещо, което засяга всеки-
го лично, не губете ценно време, 
за да сравнявате себе си с други 
или за да се притеснявате за 
това.”
                                                Светла

„Лъчетерапията ме накара да се чувствам наистина изморе-
на месеци наред след края й и с връщането на работа, и с едно 
малко дете, наистина нямах енергия за нищо друго.”
                                                                                                                      Елена

Почти сигурно е, че диагноза-
та за болест, която застра-
шава живота ви, ще окаже 
влияние върху това как се 
чувствате спрямо секса и 
своята сексуалност. В период, 
в който трябва да се спра-
вите с толкова много неща, 
вероятно няма да искате да се 
изразявате сексуално. Или пък, 
може да чувствате, че искате 
да имате сексуални контакти, 
които да ви дадат усещането 
за нормален живот в период 
на несигурност. Някои жени 
споделят, че желанието им за 
любовни контакти се увелича-
ва, но не непременно за сек-
суален контакт. Също така, 
терапиите, които провежда-
те може да окажат влияние 
върху сексуалното ви желание 
и сексуалността ви. 

Въпросите, засегнати в след-
ващите редове, могат да 
важат за вас в определен мо-
мент, по-късно или никога.

Специалистите смятат, че 
сексуалната ви реакция може 
да се влияе или да се нарушава 
по три различни начина: болка 
(в областта на половите 
органи или в други части на 
тялото), силно напрежение и 
страх от любовния контакт 
или съзнанието да ви е заето с 
толкова много неща, че изоб-
що да не можете да мислите 
за секс. Има обаче и други 
фактори, които са конкретно 
свързани с рака на гърдата и 
лечението му и които могат 
да имат отражение върху 
сексуалната ви реакция. 
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Почти всички терапии за рака 
на гърдата могат да предизви-
кат в известна степен болка 
или дразнения. Може да изпи-
тате болка по много и различ-
ни причини. Ако изпитвате 
болка, вероятно ще искате да 
се концентрирате върху това 
да се почувствате отново 
добре и да нямате енергия или 
желание за секс. 

Терапията за рак на гърдата, 
на която се подлагате, със 
сигурност означава някаква 
форма на хирургическа намеса, 
която може да включва и въз-
становяване на бюста. Може 
би ще ви е трудно да прегър-
нете някого, ако раните от 
операцията все още заздра-
вяват или ако имате белези. 
Ако сте провели лъчетерапия, 
може да имате чувствител-
ност в областта по време на 
терапията, но и за известен 
период след завършване на 
терапията. В такъв момент 
едно докосване може да ви 

донесе повече болка отколко-
то удоволствие. Това може да 
предизвика у вас безпокойство, 
ако в резултат на това не мо-
жете да сте близо до тялото 
на партньора си по начина, по 
който сте били преди, дори 
ако става въпрос за кратък 
период от време. 

Болкоуспокояващите могат 
да ви помогнат да се справите 
с всяко смущение, но фактът, 
че ще трябва да взимате 
лекарство преди да правите 
любов, вероятно ще промени 
начина, по който се чувства-
те. Все пак, вероятно ще се 
утешите ако знаете, че всяка 
болка, която чувствате по-
ради операцията или лъчете-
рапията се очаква да намалее 
докато областта заздравее. 
Като алтернатива вероятно 
би ви помогнала промяна на 
сексуалната поза, например 
поза, която предизвиква по-
малко директен натиск върху 
гърдите ви.

„Имам голям късмет, защото Жоро прие много позитивно 
новото ми тяло, въпреки че чувствам, че ако не беше реаги-
рал така, нямаше да бъда с него. И двамата знаем, че сексуал-
ността ми и аз не е само бюстът ми, както и че това да имам 
две гърди не ме определя като сексуално същество.”
                                                                                                                      Диана

„След операцията поради чувствителност в областта на 
бюста имаше един период, в който телесният контакт е 
последното нещо, за което можеш да мислиш! За да бъдем 
точни: прекарваш много време в леглото, като избягваш 
контакта. Също така, чувствах, че трябва да запазя тялото 
си изцяло за себе си, да го предпазя, докато заздравее раната 
ми – не зная защо, просто така се чувствах.”
                                                                                                                    Весела

„Въпреки че са минали 19 месеца продължавам да изпитвам 
болка от лъчетерапията. Това е нещо, с което човек може да 
се справи, но оказа влияние върху толкова много неща, които 
мога или не мога да правя и да ме докосват в тази област е 
строго забранено.”
                                                                                                                        Яна

• Болка и дразнения
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Преумората е прекалена 
умора, която не преминава 
след почивката или съня и е 
често последствие от проти-
вораковата терапия. Може 
да се влоши докато продъл-
жава терапията, а може да 
продължи и след завършва-
нето й. Терапиите, които е 
най-вероятно да предизвикат 
преумора са химиотерапията 
и лъчетерапията, въпреки 
че хирургическата намеса и 
хормоналните терапии също 
могат да повлияят върху ни-
вата на енергията ви.

Ако изпитвате преумора може 
да не искате изобщо да имате 
сексуални контакти или може 

да искате по-малко активна 
роля. Може би ще е необхо-
димо известно адаптиране 
от ваша страна, особено ако 
до този момент винаги сте 
имали интензивна роля в лю-
бовта. Важно е да осъзнаете 
какъв е сегашният ви лимит и 
да не прекалявате. Опитайте 
се да не бъдете много взиска-
телни към себе си.

Това усещане за преумора ще 
намалява постепенно с те-
чение на времето и може би 
тогава ще почувствате, че 
имате повече енергия, която 
да посветите на сексуалния 
си живот.

• Преумора

„По време на химиотерапията бях невероятно изморена и 
нямах желание да имам сексуален контакт, но имах нужда от 
много еротични моменти, както също и да ме галят.”
                                                                                                                      Деси

„Продължихме да имаме много еротични моменти и телата 
ни да са близо, но не исках да имам сексуални контакти, тъй 
като се чувствах много болна и уязвима. Освен това, не се 
чувствах много привлекателна сексуално, тъй като бях една 
жена без коси, която се изпотяваше, само с една гърда, афти 
в устата и болка във венците.”
                                                                                                                    Йоана

„По време на първия цикъл от химиотерапията нямах никак-
ви сексуални или други проблеми, нещо, което се дължеше на 
факта, че бях в много добро физическо състояние и здрава (т.е. с 
изключение на рака!). Животът ми продължи почти както преди 
до по-късните фази, когато умората започва да оказва влияние 
върху живота ти. След операцията се подложих на втори цикъл 
химиотерапия с много повече странични ефекти и повече умора, 
които изтриха всяка следа от сексуален живот.”
                                                                                                               Людмила
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Терапиите за справяне с рака 
на гърдата често водят до 
симптоми на менопауза. Тези 
терапии могат или да ограни-
чат действието на женските 
хормони, или да спрат изцяло 
производството им.

Сред терапиите, които с най-
голяма вероятност предиз-
викват такива симптоми, 
са химиотерапията, хормо-
нотерапията или задържане 
на яйчниците (временно или 
постоянно прекъсване на 
функцията им). Поради това 
е възможно да изпитате 
някои или всички от следни-
те симптоми: топли вълни, 
умора, промени в настроени-
ето, изтънели коси, загуба на 
еластичността на стените 
на влагалището и сухота. 
Тези странични действия на 
менопаузата варират при 
различните хора.

Симптомите на менопауза-
та могат да повлияят върху 
начина, по който се чувства-

те като жена. Може да не се 
чувствате привлекателна или 
да ви е трудно да повярвате, 
че някой друг може да ви нами-
ра привлекателна. Може прос-
то да се чувствате много умо-
рена, за да покажете какъвто 
и да било интерес към секса. Да 
не забравяме и неудобставата 
от нощното изпотяване. 

Жените, които изпитват 
тези симптоми по време на 
естествената менопауза, 
могат да проведат терапия 
с хормонални заместители. 
Тази терапия, обаче, не се 
препоръчва за жени с рак на 
гърдата поради хормонално-
то съдържание. 

По-младите жени, които са 
подложени на терапия сре-
щу рака на гърдата, често 
имат симптоми на менопауза 
поради химиотерапията или 
ограничаване на функцията 
на яйчниците. Това състояние 
на менопауза може да бъде 
временно или постоянно. 

• Симптоми на менопаузата

Въпреки че симптомите са 
същите както при една нор-
мално настъпила менопауза, 
в началото могат да са много 
по-силни. Когато една жена 
преживява тези симптоми в 
по-млада възраст, това може 
да я накара да се чувства 
по-възрастна отколкото е 

всъщност, факт, който може 
да окаже отрицателно влия-
ние върху това как тя усеща 
сексуалността си. 

Ако преживявате симптоми 
на менопауза, които оказват 
влияние върху качеството 
на живота ви, вероятно има 
начини да бъдат облекчени. 

„Сексуалното ми желание е много понижено и се чувствам 
сякаш в този момент не съществувам сексуално, но се опит-
вам. Нямам никакво либидо – вероятно поради менопаузата – 
и това е наистина голям проблем”
                                                                                                                       Катя

„Препаратът золадекс ми предизвика доста неприятни топ-
ли вълни и безсъние през нощта. Не правим любов толкова 
често колкото преди, но се обичаме много. Трудностите през 
които преминахме заедно ни сближиха още повече”
                                                                                                                         Надя
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• Сухота на влагалището

Терапиите, които променят 
нивата на естрогени в тяло-
то ви може да причинят про-
мени във влагалището, като 
сухота или/и възпаление, 
което може да направи сексу-
алния контакт болезнен.

Сухотата на влагалището 
е често срещан симптом на 
менопаузата при жени, кои-
то са подложени на терапия 
за рак на гърдата и може да 
предизвика сериозен диском-
форт. Въпреки това има неща, 
които могат да помогнат. 
Когато имате предвид, че дис-
комфортът и болката могат 
да бъдат намалени, тогава 
вероятно ще установите, че 
желанието ви за сексуален 
контакт се увеличава. 

Основната терапия срещу 
сухотата на влагалището 
е терапията с хормонални 
заместители, въпреки че 
както беше споменато тя не 
се препоръчва при жени с рак 
на гърдата. Въпреки това 
някои лекари може да пред-
пишат хормонална терапия 
с локално действие като 
естрогенен крем, който се 
прилага в областта на вла-
галището за кратки периоди 
от време, например за по 
три месеца всеки път.

Точното количество естроген, 
което се поглъща от остана-
лия организъм при тези те-
рапии не е напълно известно, 
ето защо, може би е добре да 
обсъдите употребата със спе-
циалиста онколог, който следи 
състоянието ви. 

Също така има някои прости 
практични мерки, които мо-
жете да вземете и които не 
са свързани с употребата на 
хормони. Опитайте се да носи-
те леко памучно бельо и избяг-
вайте тесните панталони, тъй 
като по тази начин се намалява 
вероятността да се раздразни 
областта на влагалището. 
Друго нещо, което може да има 
положителен ефект, е избягва-
нето на ароматизирани сапуни 
и продукти за къпане. Вместо 
сапун използвайте кремове на 
водна основа. 

Можете също така да се опита-
те да облекчите симптомите 
с продукти за овлажняване и 
лубрикация на влагалището, 
които ще ви предложи лекарят 
ви. Продуктите за овлажняване 
на влагалището могат да се 
използват на всеки няколко дни. 
Ако почувствате дискомфорт 
по време на секс вероятно ще 
е полезно да използвате лубри-
канти на водна основа.

„Симптомите на менопаузата бяха за мене твърде внезап-
ни, тъй като избрах премахване на яйчниците. Чувствах се 
изключително дискомфортно и това ме обезсърчаваше. Ус-
танових, че прилагането на един локален обезболяващ гел, 
както и на овлажнители преди секса наистина ми помага-
ше и сексуалният ми живот се подобри, което е прекрасно 
за нас двамата.”
                                                                                                                       Мими

„Сухотата във влагалището беше проблем за мене и поня-
кога може да е доста болезнена, но успяхме да се справим 
с това като посветихме повече време на секса, което е 
особено приятно.”
                                                                                                                     Стела
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„Менопаузата, причинена от химиотерапията ми, предиз-
вика сухота във влагалището. Използвам определени про-
дукти, които ми посочи лекарят, но в началото имам лека 
болка при проникването, която преминава с отпускането 
на тъканите.”
                                                                                                                        Ани

Фондация Една от 8 се обръща към всички жени с хормоно-
зависим рак на гърдата. Въпреки страданията и дискомфор-
та, които може да ви причинят хормоналните лекарства, 
не забравяйте, че те са средство да се преборите с рака. 
Не подлагайте под съмнение ефективността на която и 
да било терапия изписана ви от лекар с цел подобряване на 
вашето състояние.

Следвайте стриктно указанията на лекуващия ви лекар. 
Ако състоянието ви е изключително мъчително, не се ко-
лебайте да потърсите помощ и съвет от вашия онколог. 
Не спирайте приема на хормоналните си лекарстава, с цел 
облекчаване на който и да е от изброените симптоми. 

Преди да закупите овлажняващ гел се консултирайте с ги-
неколог онколог кой тип ще е най-подходящ за вас. На паза-
ра се предлагат препарати, които съдържат неподходящи 
съставки за използване от жени с рак на гърдата. 

Забележка! 
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Мнението, което имате за 
тялото и външния си вид се 
наричат и образ на тялото. 
Възможно е след диагнозата 
и терапията да имате съвсем 
различно мнение за тялото си 
в сравнение с преди.

Ракът на гърдата вероятно е 
оставил някои видими спомени 
за преживяното от вас – вре-
менни или постоянни, между 
които са белезите от опера-
циите, промени в кожата след 
лъчетерапията, падане на 
косата по време на химиоте-
рапията или израстването й 
отново по-късно. Може също 
така да сте качили или свали-
ли тегло в резултат на някои 
от терапиите. Всички тези 
неща може да ви накарат да 
почувствате, че тялото ви е 
разочаровало и може да загуби-
те самочувствие по отноше-
ние на външния си вид. Може 
би ще ви е нужно известно 
време, за да се почувствате до-
бре с тези промени. Може да не 
се чувствате сигурни за себе си 

или за това как гледат на вас 
околните и е вероятно да ис-
кате да избягвате ситуации, в 
които трябва да се сблъскате 
с реакциите на другите спрямо 
външния ви вид. Това може да 
се отрази на самочувствието 
ви, т.е. на начина по който 
чувствате себе си или се пред-
ставяте пред околните. 

Всички тези емоции свързани 
с промяната на образа на тя-
лото и самочувствието ви ве-
роятно ще имат отражение 
върху това как се чувствате 
от сексуална гледна точка. 

Това се дължи на факта, че об-
раза на тялото и самочувст-
вието ни играят важна роля 
за това как усещаме сексуал-
ността си и отношенията ни 
с другите. Когато самочувст-
вието ви е ниско или е наране-
но, е възможно да възникнат 
проблеми в сексуалните от-
ношения, може би защото се 
чувствате нещастна или ви е 
дискомфротно по отношение 
на тялото ви.

• Образ на тялото и самочувствие

Може също така да ви тре-
вожи това как ви възприема 
партньорът ви. Някои жени 
може да се опитват да избяг-
ват сексуалния контакт. Други 
намират начин да се адапти-
рат, понякога като носят 
бельо или нощница, която по-
крива определени части от тя-
лото или като си лягат преди 
партньора, за да не се налага 
да се събличат пред него. 

Независимо от съмненията, 
които може да изпитвате 
за тялото си, не е правилно 

да предполагате, че знаете 
какво усеща за вас и тялото 
ви партньорът ви. Търсенето 
на нови начини за споделяне 
на еротични моменти с парт-
ньора може би ще ви помогне 
да свикнете с променения 
образ на тялото си до момен-
та, в който ще започнете да 
се чувствате по-комфортно. 
Ако можете да обясните на 
партньора си как се чувства-
те, колкото и странно или 
трудно да е това, той/тя ще 
може да отговори по-добре на 
нуждите ви. 
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„Свалих доста килограми като промених храненето си. 
Също така се грижех повече за здравето си и така чувст-
вах тялото си много по-добре.”
                                                                                                                       Петя

„Никога не съм обичала особено тялото си, винаги съм се 
чувствала доста пълна и т.н. Мастектомията/ ракът на 
гърдата ме накараха да се чувствам по-добре по отношение 
на тялото си. Намалих размера на другата си гърда, тъй 
като имах много голям бюст и разликата беше огромна. 
След намаляването нямах никакъв проблем да нося проте-
зата. Всичко това ме накара да мисля много за образа на 
тялото си и много се натъжавам, когато чета за жени, 
които не се чувстват женствени след мастекотмията, но 
също така и за това, че ни окуражават да прибягваме до 
реконструкция на бюста, вместо да погледнем на себе си по 
един позитивен начин.”
                                                                                                                     Мария

„Изобщо не правех любов докато не завърших цялата хими-
отерапия и лъчетерапията и дотогава тамоксифенът беше 
започнал да действа напълно и така единственото нещо, 
което си спомням, че изпитвах беше силна болка. Нещата се 
влошиха след менопаузата. В началото ми беше много трудно 
да се отпусна тъй като изпитвах смущение заради бюста си 
и, ще бъда откровена, първите две години не исках да имам 
сексуален контакт с изключение на няколко пъти. Правех лю-
бов, за да доставя удоволствие на съпруга си.”
                                                                                                                         Зоя „Преди бях много горда с външния си вид и доста се стараех 

да се поддържам (фитнес три пъти в седмицата). Сега чувст-
вам, че колкото и упорито да се опитвам или колкото и добре 
да изглеждам отвън, зная какво се е променило отвътре. Това 
малко ме натъжава, но ще го преодолея. Със сигурност имам 
по-малко самочувствие… освен поради загубата на косата, 
смятам, че се дължи и на това, че знам, че едната ми гърда с 
размер 75Б се е загубила завинаги, въпреки че имам една пре-
красна протеза.”
                                                                                                          Анна-Мария
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Някои жени чувстват, че ре-
конструкцията на гърдата им 
помага да се справят с проме-
ните в тялото си след хирур-
гическата намеса. Жената 
може да избере реконструкци-
ята на гърдата поради причи-
ни, които са тясно свързани 
с образа на тялото й, само-
чувствието и сексуалността 
й. Реконструкцията често 
може да се направи веднага 
след операцията или месеци, 
дори години след това.

Според някои изследвания 
реконструкцията на гърда-
та веднага след операцията 
може да помогне на жената 
да свикне с промените в тяло-
то й и за това как ще се чув-
ства сексуално. Някои жени 
чувстват, че реконструкция-
та им помага да усетят като 
цяло по-високо самочувствие. 

Въпреки това, други жени не 
искат да прибягнат и до друга 
операция толкова рано след 

хирургическата намеса за рака 
на гърдата или се чувстват 
комфортно с новия образ 
на тялото си. Някои жени 
пристъпват към реконструк-
цията, защото чувстват, 
че партньорът им го иска, 
докато други искат по този 
начин да разрешат проблеми в 
сексуалните си отношения. Ре-
конструкцията направена по 
тези причини, вероятно не е 
най-добрият начин за решава-
не на който й да било проблем. 
Каквото и решение да вземете 
по този въпрос е важно то да 
е правилното за вас. 

Повечето жени, които при-
бягват до реконструкция на 
гърдата са удовлетворени 
от резултата, но за други 
преживяването не е толкова 
позитивно. Важно е да осъз-
наем, че реконструкцията на 
гърдата просто възстановя-
ва външния вид на бюста. Не 
може да върне усещането, 
което сте имали в гърдите.

• Реконструкция на гърдата

„След реконструкцията се почувствах отново завършена 
жена, имах самочувствие да нося дрехите, които носех и 
преди мастектомията.”
                                                                                                                    Силвия

„Никой от двама ни не чувства, че реконструкцията е необ-
ходима, за да имаме един добър сексуален живот. Разбирам, 
че от естетична гледна точка хората го считат за нещо 
хубаво, но не искам да ми правят друга голяма операция, 
нито пък искам върху тялото си повече белези, от тези, 
които вече имам. За мене не си струва усилието. Харесвам 
тялото си такова, каквото е и искам единствената хирур-
гическа намеса, която са ми правили, да е тази, която беше 
нужна, за да спася живота си.”
                                                                                                            Христиана
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Лимфедемът е оток на лимф-
ната течност, който може 
да е страничен ефект от те-
рапията срещу рака на гърда-
та. Случва се приблизително 
на една четвърт от жените, 
които са подложени на намеса 
върху лимфните жлези на под-
мишницата. Лъчетерапията 
увеличава опасността от раз-
виването на това заболяване. 
Отокът може да се забележи 
в областта на бюста, където 
е направена операцията, как-
то и по ръката (от рамото 
до китката) или на пръстите 
от съответната страна на 
тялото. Степента на отока 
може да варира. 

Лимфедемът може да окаже 
влияние върху вас, както по 
отношение на тялото ви, 
така и емоционално. Някои 
от соматичните странични 
ефекти включват стягане, 
скованост и дискомфорт в 
засегнатите участъци. Всич-
ки тези симптоми могат да 
ви накарат да се чувствате 

различно по отношение на тя-
лото си. Ако вече сте приели 
новия образ на тялото си, 
появата на лимфедема може 
би означава, че ще трябва 
да се приспособите към още 
една промяна във външния 
си вид. Лимфедемът може да 
ви накара да смятате, че ще 
трябва да промените начина 
си на обличане. Например да 
не носите блузи или рокли без 
ръкави. Може би ще се наложи 
да използвате специален ръ-
кав за лимфедема, един явен 
знак, че върху вас има нещо 
различно. 

Този оток може да ви създаде 
чувство на силно напрежение 
спрямо еротичния контакт 
и секса. Може да ограничава 
движенията на тялото ви 
и може би ще се наложи да 
направите някои промени в 
сексуалните си отношения, 
като вероятно опитвате 
нови пози, за да избегнете те-
жестта или натиска в засег-
натата област. 

• Лимфедем

С подходящата терапия, 
лимфедемът може да се кон-
тролира (въпреки че никога 
няма да изчезне напълно). Това 
може да възвърне самочувст-
вието ви към външния ви вид 

и да ви позволи да възвърнете 
нивото на сексуална актив-
ност, което желаете. Ако 
имате този проблем, попи-
тайте вашия специалист за 
терапиите за лимфедем. 

„Животът започва отново да става някак си нормален, въпре-
ки че Мария ще продължи за неопределено време упражнения-
та и техниките за прокарване на лимфата за профилактика 
на лимфедема. Това отнема време и понякога е някак си измо-
рително, тъй като става когато си лягаме!”
                                                                                     Явор, съпруг на Мария
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Много от жените с рак на 
гърдата често изживяват 
емоции на силно напреже-
ние. Тези емоции може да са 
краткотрайни. Може би ще 
забележите, че някои от 
тези емоции преминават 
със завършването на те-
рапията. Що се отнася до 
сексуалността ви, може би 
ви притеснява как да вземе-
те инициативата за някои 
еротични моменти или, че 
може би вече не сте привле-
кателна за партньора си. 
Може би се страхувате, че 
връзката ви не може вече да 
бъде както преди и да изпит-
вате тревога за това как ще 
имате нови връзки.

Ако ви тревожи терапията 
ви или бъдещето вероятно 
ви е трудно да се отпуснете 
достатъчно, за да се насла-
дите на секса или дори да си 
помислите за него.

Напрежението и силната 
тревога също е възможно да 
намалят способността на 
жената да изпитва възбуда и 
да стигне до оргазъм.

Всички тези емоции са ес-
тествени и вероятно ще 
мине известно време преди 
да намалеят или изчезнат 
напълно. Ако говорите с 
партньора си за това как се 
чувствате, вероятно някои 
от тревогите ви ще се разсе-
ят. Може би ще ви помогне да 
поговорите с близък приятел 
или член на семейството. 

Понякога дори изразяването 
на тревогите ви може да ви 
помогне да ги намалите и да 
стигнете до някакви възмож-
ни решения. Това да споделяте 
чувствата си с другите им по-
мага да разберат тревогата 
ви и да се чувствате по-малко 
сама с безпокойството си. 

• Чувство на силно напрежение

„Мисля, че познавам тялото си много по-добре отколкото 
преди рака на гърдата. В началото си мислех много за опера-
цията и белезите, притеснявах се дали ще се виждат. Освен 
това качих доста тегло. С течение на времето тези тревоги 
отминаха, свалих теглото, което бях качила и пак се чувст-
вам добре с тялото си.”
                                                                                                                   Милена

„Махането на гърдата предизвиква голям психологически про-
блем. Чувствам, че не съм вече жена и че няма да се харесам 
на никого, чувствах се много самотна и изолирана. С мъжа 
ми се прегръщахме и имахме контакт като ми галеше гърба. 
Беше единственият начин да не ме боли.”
                                                                                                                  Теодора

„Емоционално се опитвах да убедя себе си, че няма проблем, 
че съм загубила едната си гърда, смятах, че е малка цена, 
която платих, за да спася живота си. Но заблуждавах себе 
си и осъзнах последиците от преживяната загуба 15 месеца 
по-късно, когато изпаднах в доста тежка форма на депресия. 
Вече не бях себе си.”
                                                                                                                       Гери
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След диагнозата „рак на гър-
дата” някои жени изпадат 
в депресия. Това може да се 
случи или по време на тера-
пията, или след завършване-
то й. Може да е свързано със 
силно усещане за прекомерна 
тревога, но не винаги.

Депресията може да ви нака-
ра да се чувствате тъжна, 
меланхолична и без енергия. 
Ако страдате от депресия, 
вероятно имате проблеми 
със съня и намален апетит. 
Може би нямате интерес към 
ежедневието и дори сутреш-
ното ставане за вас е борба. 
За това е трудно да се диагно-
стицира депресията при хора, 
страдащи от рак, тъй като 
някои от страничните ефек-
ти на лекарствата са подобни 
на симптомите на депресия.

Когато имате депресия ве-
роятно ще загубите интерес 
към секса или ще го приема-
те за не особено приятно 
изживяване. Ако симптоми-
те на депресия, които имате 
продължат, вероятно ще се 
наложи да потърсите помощ 
от специалист.

Опитайте се да говорите 
за това как се чувствате с 
някого от екипа, който следи 
състоянието ви или с личния 
си лекар. Съветването, те-
рапията и приемът на лекар-
ствени препарати може да 
имат резултат за справяне-
то с депресията, въпреки че 
трябва да знаете, че някои 
антидепресанти може да 
намалят сексуалното ви 
желание или да затруднят 
стигането до оргазъм.

• Депресия

По-младите жени с рак на гър-
дата вероятно ще изпитват 
несигурност дали репродук-
тивната им способност ще се 
възвърне след завършването 
на терапията. Може би ще се 
изправят пред вероятността 
от постоянен стерилитет. 
Ако сте в такова положе-
ние, този факт може да бъде 
съкрушителен за вас, особено 

ако още нямате семейство 
или не сте завършили създава-
нето му. Може да се чувства-
те изолирана от връстниците 
си и неспособна да споделите с 
другите усещането за загуба, 
което изпитвате. Стерилите-
тът може да накара жената 
на тази възраст да не се чув-
ства сексуално привлекателна 
или завършена. 

• Репродуктивност
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Ако вече имате връзка, може 
би ще установите, че тя се 
променя. Важно е да помни-
те, че промените може да са 
положителни или отрица-
телни и че с някои проблеми 
ще се справите по-лесно, 
отколкото с други. Вероят-
но ще ви е трудно да гово-
рите с партньора си за тези 
промени и може би ще ви е 
нужно известно време, за да 
решите проблемите, които 
възникват.

Ако сте имали проблеми във 
връзката си преди да се по-
яви ракът на гърдата тези 
проблеми няма да изчезнат 
непременно. Почти сигурно 
е, че болестта ще ви накара 
да преоцените много неща 
в живота си, включително 
и връзката. Някои може да 
решат, че вече не искат да 
бъдат във връзка, в която се 
чувстват нещастни. Други 
може да чувстват, че имат 
нужда от сигурността, ко-
ято им дава връзката, дори 

и да не се чувстват напълно 
щастливи. Да съумеете да 
говорите открито за по-
ложението си може да ви 
помогне заедно да намерите 
решенията. Вероятно ще 
бъде бавен процес, но ако 
избягвате проблемите може 
би в дългосрочен план ще е 
по-трудно да ги решите.

Жени, които са имали хубава 
силна връзка преди диагно-
зата „рак на гърдата” чес-
то установяват, че това 
преживяване ги сближава 
още повече с партньора им. 
Заедно имат силата и ресур-
сите да преодолеят всички 
трудности, които носи със 
себе си ракът на гърдата. 

Справянето с такава ситуа-
ция каквато е ракът, може 
да доведе връзката до кри-
тичен поврат, в който или 
ще продължите, или ще я 
прекратите, но вероятно ще 
е особено трудно ако връзка-
та е нова. 

Ако сте в началните етапи 
на една връзка вероятно ще 
установите, че обсъждате 
важни въпроси много по-рано 
отколкото бихте искали. 

Ако нямате връзка, създава-
нето на такава може да ви 
се струва нещо много труд-
но. Може да нямате същата 
увереност в себе си и в това 
как ви възприемат другите. 
Започването на една сексуал-
на връзка може да предизвика 
чувство на силно безпокой-
ство за това как ще кажете, 
например, на някого, че сте 
оперирана от рак на гърдата. 

Важно е да запомните, че 
любовните и сексуални от-
ношения на всеки човек са 
индивидуални.

Нещата може да са различ-
ни и вероятно ще се нало-
жи да се приспособите към 
новата ситуация. Въпреки 
това, ако вие и партньорът 
ви искате да се опитате да 
общувате като си давате 
взаимна опора, няма никаква 
причина поради която сексу-
алната ви връзка да не дава 
удовлетворение и цялост-
ност и на двама ви. 

„Връзката ни беше изключителна преди и сега е още по-хубава. 
Иван и аз сме много свързани и прекарваме много време заедно. 
Сега правим любов по-често и има толкова силна връзка помежду 
ни, че можем да говорим за всичко. Вече не изпитвам болка, когато 
правим любов и отново чувствам тялото си естествено.”
                                                                                                                       Таня

ЛЮБОВНИ ОТНОШЕНИЯ
„Съпругът ми казва, че съм красива. Не го приемам, чувствам, 
че днес тялото ми не е толкова привлекателно, въпреки че 
не се срамувам и не го крия. В началото предпочитах да правя 
любов като си слагах елек, но вече се чувствам достатъчно 
спокойна и нямам нужда от него.”
                                                                                                                       Ина
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Ако имате партньор, той 
също ще бъде изправен пред 
един период на приспособява-
не след диагнозата и терапи-
ята ви. Как ще реагира той 
от сексуална гледна точка 
вероятно зависи в известна 
степен от това как е реаги-
рал на рака ви. 

Някои партньори поемат 
свръхзащитна роля, което 
означава, че ще се опитат 
да направят каквото могат, 
за да ви предпазят от пос-
ледващи трудности. Веро-
ятно няма да споменават 
или да предлагат сексуален 
контакт от страх да не ви 
разстроят или наранят. 
Някои партньори просто 
имат нужда от време, за 

да приемат случилото се. 
Други може да не могат да 
приемат рака на гърдата на 
партньорката и може емо-
ционално да я отблъснат 
или дори да я отхвърлят 
временно или завинаги.

Вероятно ще ви е трудно да 
се справите с това отхвър-
ляне в един период, когато се 
чувствате уязвима. Опитай-
те се да говорите с партньо-
ра си за това как се чувст-
вате. Той също вероятно 
ще може да ви обясни малко 
по-добре как се чувства. 
Може би, без да го осъзнава-
те и двамата правите само 
предположения за това как 
се чувства другият. 

• Партньори

„Това което беше доста важна част от живота ни изведнъж за-
губи своето значение в сравнение с борбата за оцеляване. Извед-
нъж в живота ми нямаше място за нищо друго освен за това да 
съм добре отново. Съпругът ми беше съкрушен от диагнозата 
ми и в началото се промени и се превърна в закрилнически на-
строен човек, по-точно свръхзащитнически настроен.”
                                                                                                                   Йоанна

„След операцията имаше един първоначален шок при гледка-
та на раната и белега и загубата на голямата и красива гръд. 
Това, разбира се, беше временно и оттогава основното чув-
ство е нежност.”
                                                                                 Петър, съпруг на Цвети

„Чувствах, че промяната в тялото й не беше голяма, промя-
ната във вида на оперираната гърда, беше минимална. Стра-
хувах се, обаче, че може да я заболи по време на контакт, и 
този страх е останал.”
                                                                                 Кирил, партньор на Ели

„Съпругът ми не можа да приеме рака на гърдата и никога не е виж-
дал белега ми, нито пък иска. Тялото ми явно го отблъсква.”
                                                                                                                       Катя
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Ако не сте имали връзка 
когато е направена диагно-
зата, или ако връзката ви е 
била прекратена след диа-
гнозата, да срещнете нов 
човек означава, че вероятно 
ще трябва да му кажете за 
рака си. Решението за кога 
и как ще стане това може 
да е трудно. Може да почув-
ствате, че няма подходящ 
момент да говорите за това 
или няма да можете да от-
криете подходящите думи. 

Докато обаче опознавате 
някого по-добре и се чувства-
те по-добре с него, вероятно 
ще установите, че е по-лесно 
да говорите за всички аспе-
кти на живота си, включи-
телно и за рака на гърдата. 

Когато почувствате, че е 
дошъл подходящият мо-
мент да поговорите с новия 
си партньор, той може да 
реагира по различни начини. 
Може в началото да бъде 
шокиран и да се нуждае от 
време, за да се приспособи 
към тази новина.

Може да има собствени 
страхове и притеснения за 
рака и какво означава за са-
мия него. Също така е въз-
можно новият ви партньор 
да приеме преживяването 
ви положително и да разбе-
ре, че то вече е част от вас 
самата. 

• Нови партньори

„Ако можех да срещна нов партньор, който да ми показва обич и 
грижа, усещам, че много бих искала сега да започна една любов-
на връзка, само за да зная, че някой може да ме обикне за това, 
което съм.”
                                                                                                        Димитринка

„Съветът ми към жените е винаги да говорят за това на 
един вероятен партньор от началото на връзката, тъй като 
ще е някак нечестно, когато дойде моментът да се съблечеш, 
да кажеш „виж ме!”. Мъжете, с които съм имала връзка нико-
га, доколкото зная, не са почувствали страх, защото винаги 
ги подготвях като им казвах за операцията, която съм пре-
живяла. Обикновено е нещо, което ги развълнува и са особено 
внимателни в реакциите и действията си.”
                                                                                                                Марияна
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Въпреки че е възможно сексу-
алната ви активност да е на-
малена или прекъсната изцяло 
по време на и след терапията 
е важно да се опитате да 
съхраните едно ниво на те-
сен контакт с партньора си. 
Може да нямате настроение 
да правите любов, но може да 
ви хареса да държите ръката 
му, да се прегръщате, да се це-
лувате или да намирате свои 
начини за сближаване, като 
например един масаж. Когато 
усетите, че сте готова да по-
вишите нивата на сексуална-
та си активност, може би ще 
поискате да отделите извест-
но време за себе си и партньо-
ра си без притеснения/ отвли-
чане на вниманието. 

Начинът, по-който общувате 
помежду си в този конкретен 
период, е много важен. И двама-
та трябва да имате възмож-
ност да говорите за това как 
се чувствате. Вероятно няма 
да е винаги лесно да говорите 
за секса и може да ви е по-лесно 
да говорите някъде, където и 

двамата се чувствате удобно, 
може би не в спалнята. 
Тревогите ви за отражение-
то на рака на гърдата върху 
сексуалния ви живот ще бъдат 
индивидуални за вас и вашата 
ситуация. Може да чувствате, 
че сте загубили в известна 
степен женствеността си и 
самочувствието за външния си 
вид. Може още да изпитвате 
напрежение за първия си сексу-
ален опит след диагнозата или 
да се притеснявате, че нещата 
няма да са както преди. 

Също така, ако не сте влезли 
в менопаузата по време на ди-
агнозата може да ви притес-
нява фактът, че ще трябва да 
откриете нов начин за кон-
трацепция, или да се страхува-
те от забременяване. Всички 
тези притеснения са естест-
вени и очаквани. Вероятно 
ще имате нужда от известно 
време докато придобиете 
отново увереност в себе си и 
да се чувствате комфортно 
да имате отново сексуални 
контакти. 

• Връщане към секса

„Опитахме се да говорим за причините, поради които някои 
неща не бяха както преди. Понякога усещах, че не искам да се 
обръща внимание на гърдите ми.Мъжът ми от своя страна се 
опитваше да се държи все едно нищо не се е случило и нищо не 
се е променило. В началото ми беше много трудно да приема 
неговото неглижиране на ситуацията, но с времето разбрах, че 
това е неговия начин да се справи със стреса и моят рак. ”
                                                                                                                      Нина

„Доколкото си спомням, първите сексуални преживявания 
след терапията бяха хубави, за голяма моя изненада, но 
смятам, че си мислех, че трябва да се наслаждавам на всеки 
момент, в случай че не успеех да оцелея.”
                                                                                                                       Вяра

За вас е важно да чувствате, 
че можете да имате сексуална 
връзка, без да правите срав-
нения с това как е било преди. 
Както вие, така и партньорът 
ви трябва да намерите начини 
да се приспособите към про-
мените, които носи със себе 
си ракът на гърдата и, за да 
го постигнете ще ви е нужно 
време, търпение и усилия и от 
двете страни.

Вероятно ще ви е от полза да 
приемете нещата спокойно 
от началото.

Помислете с кое ниво на еро-
тичен контакт се чувствате 
добре и с колко енергия разпо-
лагате. Може би ще трябва да 
помислите за някои неща от 
практична гледна точка, като 
например да създадете едно 
пространство, в което ще 
се чувствате добре или дори 
да вземете болкоуспокоява-
щи ако имате нужда от тях. 
Също така сигурно си заслу-
жава усилието да помислите 
какво би ви дало самочувствие 
в конкретния момент.

• Когато правите любов
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Може би ще се почувствате 
по-добре ако намалите свет-
лината или ако облечете 
нещо, което да покрива бю-
ста, вместо да бъдете гола. 
Запомнете, че това, което 
има значение е това, което ви 
кара да се чувствате удобно и 
намалява чувството на силна 
тревога, дори когато имате 
усещането, че така се губи 
спонтанността. 

За много жени гърдите са осо-
бено ерогенна зона. Ако възбуда-
та на гърдите ви е била за вас 
важна част от сексуалния ви 
живот, загубата на гърда може 
да се отрази значително на сек-
суалното ви удовлетворение. 

Това усещане за загуба може 
да изпитва и партньорът ви 
ако да гледа и да докосва гър-
дите ви е било нещо, което 
му дава сексуално удовлет-
ворение.

Заедно с партньора си може 
да поискате да изследвате 
други ерогенни зони, за да из-
питате сексуално удовлет-
ворение.

Еротични аксесоари, като 
вибратори помагат на 
някои жени да установят 
по-добре какво им доставя 
удоволствие. 

„Първият контакт след операцията беше много нежен, тъй 
като чувствах, че Мария вече имаше доста изпитания пред 
себе си и нямаше нужда да изпитва голям натиск.”
                                                                                   Косьо, съпруг на Мария

„В началото се притеснявах, че Ани ще изпитва болка при 
белега, както и че ще я боли ръката, от която бяха махнати 
лимфните жлези. От сексуална гледна точка обожавам Ани и 
за мене това, че имаше мастектомия нямаше значение.”
                                                                                 Валери, партньр на Ани

Заради последиците от 
терапията може би ще се 
наложи да помислите да 
опитате някои нови сексуал-
ни пози. Може да изпитвате 
болка или дискомфорт, или 
може да не искате опреде-
лена част от тялото ви да 
бъде център на вниманието. 
Ако усещате болка в облас-
тта на бюста, вероятно ще 
избягвате позите, в които 
един от партньорите ляга 
изцяло върху другия.

За някои двойки, изпробва-
нето на нови пози вероятно 
ще е ново изживяване. Ако ви 
притеснява упражняването 
на натиск в областта на 
бюста, може би ще искате 
да опитате да легнете лице 
срещу лице с партньора си 
или пък с партньора легнал 
зад вас. Може би ще ви е 
нужно време, за да свикнете 
с новите пози, но вероятно 
могат да ви донесат и удо-
волствие.

Ако проникването е болезне-
но поради сухотата във 
влагалището, въпреки из-
ползването на овлажнители 
и лубриканти, можете да 
помислите за други начини 

за правене на любов, като 
взаимната мастурбация или 
оралния секс.
Въпреки това е важно да зна-
ете, че ако продължавате 
да правите химиотерапия, 
има вероятност химически-
те вещества да се предадат 
на партньора ви при орален 
секс (зависи от вида химио-
терапия). Ако този въпрос 
ви притеснява, може би ще 
избягвате оралната любов, 
докато трае химиотерапия-
та и за кратко след нея.

Също така е много важно, 
жените, които не са в ме-
нопауза  по време на диагно-
зата, да използват контра-
цептиви, за да се избегне 
забременяване по време или 
веднага след химиотерапи-
ята. Ако ви притесняват 
евентуалните последствия 
от предаване на препара-
ти от химиотерапията на 
партньора ви при сексуален 
контакт, или за това кой е 
най-добрият начин за кон-
трацепция за предотвратя-
ване на бременност, пого-
ворете с лекаря си или със 
специалиста, който следи 
състоянието ви.    
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„Липсва ми чувствеността, която загубих. Това на свой ред 
води до усещането за загуба. Гърдата, която ми остана, 
както и сетивността, която има са изключително важни за 
мене. След реконструкцията се почувствах по-добре – не за-
щото не изпитвах женственост – просто се усещам уравно-
весена, с по-хубав външен вид за другите и за себе си. Не съм 
суетна – просто очаквам най-доброто за себе си и човека, с 
когото правя любов.”
                                                                                                                       Яна

„Първите сексуални контакти след терапията бяха релак-
сиращи, някак внимателни, различни, защото познатите 
удобни пози трябваше да се променят, заради чувствител-
ността на стената на гърдата и под ръката ми. Но винаги 
съм възприемала промяната за нещо хубаво и това не праве-
ше изключение.”
                                                                                                                      Катя

„Сексът след началото на терапията беше проучвателен 
– беше сякаш със съпруга ми сме за първи път заедно, а сме 
женени от 34 години. Трябваше да преосмислим начина, по 
който правехме любов – предварителната игра не можеше 
да бъде същата, както преди операцията ми.”
                                                                                                                     Нели

„Първите сексуални преживявания след терапията бяха мно-
го силни. Почти през никой период не ни се наложи да пре-
кратим сексуалната си активност. Беше голямо облекчение 
да правим секс и чувствах, че това е знак, че в живота ни се 
завръщаше едно нормално състояние”
                                                                          Костадин, партньор на Ели

Каквито и въпроси да ви 
тревожат относно сексуал-
ността ви и за чието реше-
ние се нуждаете от помощ, 
вероятно си заслужава, 
при първия удобен случай, 
да поговорите с лекаря или 
специалиста, който следи 
състоянието ви. 

Възможно е да ви помогне 
за някои от трудностите, 
които преживявате, като 
например въпроси свързани с 
реконструкцията на бюста, 
влагалищната сухота или 
притеснения свързани със 
симптомите на менопаузата. 

В определени случаи може 
би ще се нуждаете от специ-
ализирана помощ и понякога, 
вероятно, ще е по-лесно да 
говорите със здравен работ-
ник, отколкото с ваш близък. 

Това може да означава се-
анси с консултант или те-
рапевт, който се занимава 
само с въпроси, свързани със 
секса, или сама или заедно с 
партньора ви.  

Повечето онкоболни, които 
имат сексуални проблеми, не 
се нуждаят от дълга тера-
пия, но може би ще ви е от 
полза да поговорите с някого 
за конкретен проблем или 
през даден период от тера-
пията или по време на въз-
становяването ви.

Ако срещате затруднения 
в намирането на най-под-
ходящия специалист за вас, 
винаги може да се обърнете 
към Фондация Една от 8. За 
нас ще е удоволствие да спо-
делим опита си с вас.

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОМОЩ
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Почти сигурно е, че диагно-
зата „рак на гърдата” ще се 
отрази на сексуалността и 
сексуалните ви отношения. 
Може би ще имате нужда от 
известно време, както вие, 
така и партньорът ви (ако 
имате такъв), за да приеме-
те тези промени. Вероятно 
ще имате усещането за загу-
ба на онези неща, които вече 
нямате или гняв за това, че 
сексуалният ви живот се е 
променил толкова много. 

От друга страна има жени, 
които установяват, че пре-
живяването на една болест, 
която застрашава живота 
им, каквато е ракът, ги кара 
да искат да се насладят на 
всеки момент от живота, 
като по този начин влагат 
повече енергия и ентусиазъм 
в сексуалните си връзки.

Емоциите на всеки относно 
сексуалността и сексуалния 
му живот са различни и е 
важно да помним, че в емо-
циите ви няма правилно или 
неправилно. Да бъдете от-
кровени със себе си и хората 
около вас ще ви помогне да 
разберете, от една страна, 
какво изпитвате за рака и, 
от друга, как се е отразил на 
сексуалността ви.

Ракът на гърдата ще е 
променил много аспекти на 
живота ви, включително 
и  сексуалния ви. Въпреки 
това, много жени премина-
ва през това преживяване 
като придобиват по-голямо 
разбиране за собствената си 
сексуалност, като създават 
нови сексуални отношения, 
които ги удовлетворяват и 
възнаграждават.

С ПОГЛЕД НАПРЕД

„Сближихме се повече, разбрах по-ясно колко много означава за 
мене и това доведе до повече откровеност във връзката ни. 
Знаехме, че трябва да се справим с голямо предизвикателство 
и се справихме заедно. Чувствахме, че беше ужасен период, но 
и, че чрез него създадохме една силна връзка.”
                                                                                Костадин, съпруг на Ели

„След диагнозата в крайна сметка можехме да сме напълно 
откровени за това какво изпитваме един към друг. Беше наис-
тина хубаво да можеш да говориш открито за тези емоции и 
това ни сближи много повече. Накрая разбрахме колко много се 
обичаме. Зная, че беше един наистина много труден период и за 
Костадин. Не само, че се притесняваше за мене и какво може-
ше да ми се случи, но трябваше да се сблъска и с отчаянието и 
меланхолията ми.”
                                                                                                                      Ели

„Това, което преживя Мария ни сближи повече, най-вече защо-
то си говорехме за всичко, за тревогите ни, за страховете и за 
емоциите във връзката ни.”
                                                                            Косьо, партньор на Мария

„Бях прочела една книга, в която една жена казваше „разбира 
се, че се отразява на сексуалния ти живот, разбира се”. Това 
беше непрекъснато в съзнанието ми преди мастектомията 
и мой близък човек ми каза категорично, че това ще съсипе 
сексуалния ми живот. Всичко това бяха глупости, и въпреки че 
приемам, че някои жени могат да имат проблеми, искам наис-
тина хората да знаят, че не е задължително и че сексът може 
да е хубав дори и след рака на гърдата.”
                                                                                                                      Катя
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