
Фондация
Нана Гладуиш - Една от 8

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ

Аксесоари

Жените, които изпитват затруднения в закупуването на аксесоари 
като перуки, тюрбани за глава, сутиени за след преживяна мастекто-
мия, протези и други, могат да се свържат с нас.

Обадете се предварително, за да се информирате с какво разполагаме 
в конкретния момент.

Онлайн магазин

Посетете страницата на нашия онлайн магазин в сайта на Една от 8: 
www.ednaot8.bg/magazin и си купете продукт в подкрепа на жените 
с рак на гърдата в България. Фондация Една от 8 ви благодари!

Йога терапия

Всяка седмица на страницата ни във Facebook и в You Tube канала ни 
„Edna ot 8“, инструкторът Венета Евтимова води изцяло онлайн Йога 
терапия, за да може всеки да практикува, когато и където предпочита. 
Венета е преминала специално обучение към БЙА за преподаване на 
йога на хора с онкологични заболявания. Упражненията са с умерено 
натоварване и за тонус на тялото.

Йогата помага на жените с рак на гърдата да успеят да приемат 
промените, настъпили вследствие лечението и да изградят една 
още по-стабилна връзка с телата си.

Консултации
с професионален гримьор

Преодолейте страничните ефекти от лечението с  малко 
профе сионална помощ. 

Веднъж месечно организираме в Клуба на Една от 8 консултации с 
професионален гримьор за дамите, преминаващи през химиотера-
пия. Нашият гримьор Милослава Найденова дава компетентните 
си съвети и учи дамите как още по-добре да разкрият красотата 
и женствеността си, за да се чувстват уверени. Поддържаме и он-
лайн рубрика „Красива въпреки рака“, която дамите могат да сле-
дят в нашите социални медии.

Обявяваме предварително датата за провеждане на консул-
тациите в нашата Facebook страница.

Розови петъци

Елате на някой от Розовите петъци,
които организираме в Клуба на Една от 8
и станете наши сърдечни приятелки.
Обявяваме предварително датата
в нашата Facebook страница. С подкрепата на

Фондация Нана Гладуиш - Една от 8
адрес: гр. София, бул.„Витоша“ № 63, ап.8

мобилен:+359 878 16 17 18  
e-mail: info@ednaot8.bg

www.ednaot8.bg
www.facebook.com/ЕДНА ОТ 8
www.youtube.com/Edna ot 8

Не е задължително да си Една от 8, 
за да си Една от нас.



Индивидуални психологически консултации

Всеки понеделник, сряда и петък. С предварително записване.
Елате и открийте себе си. Намерете отговорите, които търсите. 
Дайте воля на емоциите си. 

За консултации могат да се записват както пациенти, така и техни-
те близки. За майките с деца имаме специален детски кът.
В спокойна и приятна атмосфера можете да се срещнете с нашия пси-
холог Антонина Топалова. Тя също е с диагноза рак на гърдата.

Индивидуални психологически консултации за деца

Всеки вторник и четвъртък. С предварително записване. 
Консултирането на деца може да бъде самостоятелна форма на пси-
хологична помощ или част от паралелна работа с децата и роди-
телите. В защитена среда и спокойна атмосфера в Клуба на Една 
от 8 можете да се срещнете с нашия детски психолог Жечка Илиева 
- Жужа, която, освен, че е жена с диагно за рак на гърдата, е и майка.

Юридически консултации

Нашият юрист Иван Сотиров помага с правни съвети на всички, кои-
то се нуждаят от тях. Консултациите са по имейл: info@ednaot8.bg

Групи за взаимопомощ

Групите се водят от Жечка Илиева-Жужа и Антонина Топалова. И две-
те са дипломирани психолози, които преди години са надвили тежката 
диагноза - рак на гърдата и носят в себе си призванието да помагат.
В продължение на 6 срещи, 10-12 души се срещат в определен ден от 
седмицата, в Клуба на Една от 8, и провеждат различни занимания за 
опознаване, споделяне и справяне с конкретни трудности, в случая 
свързани с онкологични заболявания.  
В групите могат да се включват пациенти както с рак на гърдата, 
така и с друг тип онкологични заболявания.

Следете интернет страницата и Фейсбук страницата на Фондация 
Една от 8, за да се информирате кога се провежда следваща група.

Арт-Терапии

Арт-терапията подобрява менталното, емоционалното и фи-
зичecĸoтo състояние на участниците. Темите и художестве-
ните материали всеки път са различни - от рисуване с бои и 
моделиране с глина до хлебна арт-терапия.
Ателиетата се водят се от психолозите Жечка Илиева - Жужа
и Надежда Милева.  

Обявяваме Арт-ателиетата на страницата ни във Facebook.
Не е необходимо предварително записване.

Свържете се с нас,
за да ви информираме
за всичко предстоящо.

Фондация Нана Гладуиш - Една от 8 за жени с рак 
на гърдата

„Здравейте, казвам се Нана Гладуиш. Бях диагностицирана с рак на 
гър дата два пъти - през 2012 г. и 2017 г. Да помагам на жени като 
мен, се превърна в моя ми сия. 
Във Фондация Една от 8 работим за ранно откриване на рак на гърда-
та и достигаме до жени с диагноза, като предотставяме безплатна 
информация, психологическа, емоционална и практическа подкрепа. За 
нас е от изключително значение жените с рак на гърдата и техните 
близки да поддържат добро качество на живот и да продължават да 
бъдат успешна и пълноценна част от обществото“. 

Всички дейности и услуги на Фондация Една от 8 се предлагат 
безвъзмездно за пациентите и за техните близки.

Клуб на Една от 8

адрес: бул.„Витоша“ № 63, ап. 8
тел.: 0878 16 17 18    I    е-mail: info@ednaot8.bg    I    www.ednaot8.bg

Елате, за да изпием заедно
чаша чай или кафе.
При нас ще намерите
истински приятели!  

Информационни
и практически консултации

Всеки понеделник, сряда и петък в Клуба на Една от 8 можете да раз-
говаряте с Вера Николова и Жечка Илиева- Жужа - две жени с диагноза 
рак на гърдата. Те имат богати познания за различни аспекти на ле-
чението и справянето с някои трудности около терапията. От тях 
можете да получите разнообразна информация и полезни контакти. 

Фондация Нана Гладуиш - Една от 8

За жени с рак на гърдата

Наръчник за
        правилно хранене

Брошурата е издадена и с подкрепата на

КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

какВо е Важно да ЗнаеМ?

ЛИМ
ФЕДЕ

М

www.ednaot8.bg

ФОНДАЦИЯ НАНА ГЛАДУИШ

ЕДНА ОТ ОСЕМ

Лимфедемът е хронично състояние, което причинява 

подуване в тъканите на тялото ви . Обикновено 

са засегнати краката или ръцете, макар и в някои 

случаи, може да се получи подуване на гърдите, 

главата или гениталиите.При по-сериозни случаи се препоръчва:

Систематичен масаж на лимфната система 

от специалист, веднъж или два пъти дневно, 

за период от 2-4 седмици и повторение в пе-

риод от три месеца до една година.

Превръзка от специалист

При по-тежки случаи се препоръчва съчетание 

от масаж, грижа за кожата и специално под-

бран комплекс от упражнения за период от 2-4 

седмици докато ситуацията се нормализира. 

Освен това се прави превръзка от нискоелас-

тични бинтове по специална методика. Банда-

жът трябва да се носи 24 часа. Едва след по-

стигане на стабилен терапевтичен резултат, 

бандажирането може да се замести с компре-

сивен ръкав, който се сваля през нощта. 

Важно е да се запомни, че при пациенти с лим-

федем не се прави класически дълбок масаж. 

Той влошава състоянието на крайника.

Употребата на специални помпи (sequential 

pneumatic compression pumps) няма доказан 

ефект и е необходимо голямо внимание при 

употребата им. 

Обичайни въпроси:

А) Защо течността не може да тръгне по ка-

налите? Тъй като произвеждането на лимфна 

течност е непрекъснат процес и течността 

се заменя веднага щом тръгне по каналите.

Б) Количеството на течностите, които консу-

мирам, може ли да повлияе на лимфедема? 

Не. Нито ще намали, нито ще увеличи поду-

тината. 

В) Употребата на диуретични препарати 

ще помогне ли за намаляване на лимфната 

течност? Не.

Г) Как лимфедемът ще се отрази

на живота ми? Ако лимфдемът бъде диагно-

стициран на време и бъдат взети съответ-

ните мерки, няма да причини много проблеми.

ЛИМ
ФЕДЕ

М

www.ednaot8.com

www.facebook.com/ednaot8

Не забравяйте, че винаги можете да разчитате

на подкрепата на Една от 8 – България.

За повече информация, можете да се свържете с нас.

Фондация Нана Гладуиш - Една от осем

Адрес: гр. София, бул.„Витоша“ № 63, ап.8

Мобилен:+359 878 16 17 18  

e-mail: in
fo@ednaot8.bg

„Една от 8“ благодари на международните организации за борба с 

рака на гърдата, за възможността да използва материали събрани и 

написани от тях. Оригиналните текстове бяха преведени на българ-

ски и адаптирани за условията в България. 

Europpa Donna – Cyprus, National Cancer Institute – USA , Cancer Research UK         

Красива,
въпреки рака

Фондация Нана Гладуиш - Една от 8 и AVON

С подкрепата на

ФОНДАЦИЯ НАНА ГЛАДУИШ

ЕДНА ОТ ОСЕМ

Всеки път, когато от тялото ни се взима тъ-

кан, която ще се изследва за наличие на рак, се 

съставя протокол, който се нарича хистологич-

но описание. Всяка епикриза съдържа резулта-

тите от изследванията на тъканта, която е 

взета. Информацията, която се включва в тези 

документи, помага на вас и лекаря ви да избере-

те най-подходящото за вас лечение. 

Прочитането на хистологичното изследване 

може да ви уплаши и разтревожи. Термините 

могат да ви изглеждат като чужд език. Различ-

ните лаборатории могат да използват различни 

термини за описването на едни и същи неща. На-

дяваме се, че с настоящата брошура ще можем 

да ви помогнем да разберете тази информация, 

така че да успеете да си осигурите най-доброто 

възможно лечение.

Помнете:

Каквото и да пише в хистологичното изследване 

съществуват много ефективни терапии за лече-

ние на рака.

Брошурата е издадена със съдействието на 
ВАШ

ЕТО 

РЪКОВОДСТВО 

ОТНОСНО

ЕПИКРИЗАТА

И ХИСТОЛОГИЧНОТО 

ИЗСЛЕДВАНЕ

ПРИ РАК НА ГЪРД АТА

www.ednaot8.bg

Ракът на гърдата се проявява рядко при мъжете. 

Въпреки че терапията и цялата процедура е 

подобна на тази при рак на гърдата при жената, 

емоционалните нужди вероятно са различни.
рак на гърдата

при мъжа

www.ednaot8.bg

ФОНДАЦИЯ НАНА ГЛАДУИШ ЕДНА ОТ ОСЕМ
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СЕКСУАЛНОСТ,

ЛЮБОВНИ ВРЪЗКИ И

РАК НА ГЪРДАТА

ФОНДАЦИЯ НАНА ГЛАДУИШ

ЕДНА ОТ ОСЕМ
Лесно е!
      Както преди, така и сега
           с едно цвете,
                остани при нас…

Една приятелка, една колежка
се нуждае от мен
Всички знаем, че приятелите ни могат да бъдат един прекрасен извор

на емоционална, практична помощ и подкрепа по пътя в борбата с рака

на гърдата. От едно такова преживяване понякога обикновени 

запознанства, се развиват в чисти и истински приятелства, а пък стари 

приятелства могат да се загубят в страха и притеснението за това как

да се държиш с приятелката или колежката. Поемете инициативата, 

открийте какво й е нужно и не се страхувайте да бъдете до нея. 

Кои неща няма да помогнат
• Не й говори за всяка нова терапия на рак, за която си чула случайно от 
непроверени източници

• Не я товари със собствените си страхове и тревоги. 

• Не й говори за други случаи на заболели от рак.

• Не поставяй под съмнение пред нея ползите от химиотерапията и 
традиционното лечение на рак. Може да я уплашиш до степен, тя да 
вземе неправилно решение или изцяло да откаже този вид лечение.

• Не зарязвай всичко. Не преставай да й се обаждаш или да я посещаваш. 
Бъди до нея и в хубавите, и в лошите моменти.

• Не й давай съвети да промени начина си на живот или да бъде на диета.

• Коментари от типа: „Трябва да има причина за това, което се случи” 
не помагат.

• Не я насърчавай с думи като: „Трябва да мислиш позитивно”. Това може 
да й попречи да ти сподели как се чувства в действителност. 

Как да помогна на колежка в това състояние?
Какво трябва да имате предвид, особено на работното място
Голям брой фактори оказва влияние върху вида терапия за всяка отдел-
на жена с рак на гърдата. За някои ще е необходима само една терапия, 
напр. операция и ще се завърне на работното си място след един или два 
месеца. За други терапията ще продължи с месеци. Някои жени се връ-
щат на работа колкото могат по-бързо, като с нетърпение очакват 
да намерят грижата и другарството, което им предлага работната 
среда. Други се нуждаят от време далеч от работата си, за да се спра-
вят с болестта и лечението си без напрежението на работната среда. 

Нуждите и реакциите на всяка жена са различни. Поставянето на ди-
агноза „рак на гърдата” и справянето със заболяването може би ще се 
отразят на вашата колежка физически, емоционално и психологически. 
Дори и да сте имали и друга колежка с рак на гърдата преди, помнете, че 
терапиите са различни за всяка жена и всяка реагира по различен начин. 
Всяка жена е различна. 

Често колегите са и приятели, така че много от представените по-го-
ре идеи важат и за колеги и за приятели. 

Най-добрият начин, по който можете да помогнете на колежката си 
зависи от вида работа, която извършва, лечението й и дали иска да 
работи или не.

С един
незначителен подарък… 
Следните идеи може би ще помогнат:

Ако ви е подчинена
• Някои жени не се притесняват, че другите могат да научат за това, 
че имат рак на гърдата. Други, обаче, искат това да се запази в тайна. 
Разберете какво би искала да знаят другите и дали би искала да съобщи-
те за проблема й на околните. 

• Разяснете й правата относно отпуската по болест, както и други 
права и обсъдете други начини, по които бихте могли да й помогнете 
финансово, ако това е възможно.

• Опитайте се да осигурите гъвкавост в отпуските й. Вероятно колежката 
ви се нуждае от отпуск за срещите при лекаря, прегледите и терапиите. 

• Преди завръщането й на работното място, обсъдете с нея вероятни-
те трудности, които може да повлияят на способността й да работи. 
Помнете, че често може да не се чувства добре.

• Бъдете внимателен/а относно това как се чувства, защото това 
може да се променя всеки ден, или всяка седмица. Вероятно в някои дни 
ще се справя по-добре отколкото в други.

• Обсъдете възможността за постепенно завръщане към пълен рабо-
тен ден, ако това е възможно. 

• Уредете помощ от някой колега, ако работното натоварване надми-
нава възможностите й, особено за периода веднага след завръщането й.

За директори и колеги
• Дръжте се с нея естествено, но й покажете, че разбирате, че вероят-
но тя работи при трудни условия.

• Не се страхувайте да я попитате как се чувства, дайте й възмож-
ност да говори, ако иска.

• Защитете я от любопитни клиенти.

• Не забравяйте да я каните на социални събития, дори ако не е на работа 
в този период. Може би ще откаже, но ще се почувства част от екипа.

Остани
       при нас...
както преди…така и сега
Какво няма да помогне
• Не я избягвайте.

• Не предполагайте какво може и какво не може
да прави и не се опитвайте да поемете нейната роля.

• Не задавайте прекалено много въпроси.

• Не задавайте неподходящи въпроси като:
- Беше ли пушачка?
- Имате ли и други случаи на рак в семейството?
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„Една от 8“ благодари на международните организации за борба с рака на гърдата, за възможността да използва материали 

събрани и написани от тях. Оригиналните текстове бяха преведени на български и адаптирани за условията в България. 

Europpa Donna – Cyprus, National Cancer Institute – USA , Cancer Research UK         www.ednaot8.bg

www.ednaot8.com
www.facebook.com/ednaot8

Не забравяйте, че винаги можете да разчитате на подкрепата

на Една от 8 – България. За повече информация, можете да се свържете с нас.

Фондация Нана Гладуиш - Една от осем
Адрес: гр. София, бул.„Витоша“ № 63, ап.8

Мобилен:+359 878 16 17 18  
e-mail: info@ednaot8.bg

ФОНДАЦИЯ НАНА ГЛАДУИШ
една ОТ ОСеМ

ХИМИОтераПИя
Какво представлява химиотерапията?

Странични ефекти
Общи препоръки и полезни съвети

за преодоляване на страничните ефекти
Поведение, социални контакти и преодоляване

на последствията от химиотерапията
Извънредни ситуацииКлинични изследвания

Ф О Н Д А Ц И Я

НАНА ГЛАДУИШ

ЕДНА ОТ ОСЕМ

www.ednaot8.bg

Когато чуя:
  „Имате рак на гърдата...”

   КАКВО
     ДА КАЖА НА

       ДЕТЕТО СИ?


