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 1.Увод 

Малигне болести су распрострањене више него икада и представљају велики социоекономски 

проблем, па свако од нас свакодневно долази у контак са том популацијом пацијената, како 

професионално, тако и у приватном животу. Садржај је намењена вама да би вам омогућио да 

добијете све потребне информације везане за малигне болести, видове лечења, као и све радње 

које ми можемо да спроведемо како би превенирали или смањили нежељене ефекте не минимум 

и самим тим учествовали у побољшању квалитета живота онколошким болесницима.Неопходно 

је да разумете шта је хемиотерапија, какав је то вид лечења и какве су  могуће пропратне појаве 

(нежељени ефекти). Нека вам овај садржај буде водич кроз терапију.Омогућиће вам да схватите 

значај рада медицинске сетре и  учешћа у лечењу (колико можете да утичете на превенцију или 

умањење нежељених ефеката кроз поштовање одређених  правила понашања).  

1.1 Дефиниција малигних ћелија 

Свака нормалана ћелија има одређену и препознатљиву величини, облик и изглед, у зависности 

од зрелости ћелије. Када је ћелија зрела  способна је за извођење функција специфичних за тај 

тип ћелија. Нпр.потпуно зрела ћелија панкреаса је способна да производи инсулин или ћелија 

срчаног мишића способна је да се ритмички контрахује. Малигна ћелија је изгубила једну или 

чешће више карактеристика нормалних, здравих ћелија. Оне више нису у могућности  да 

адекватно спроводе своје нормалне функције (трпе генске мутације), а некада поприме особине 

других ћелија. Нпр. Код одређене врсте карцинома плућа ћелије продукују антидиуретски 

хормон. Њихова најважнија карактеристика, по којој се разликују од свих осталих ћелија је 

способност инфилтрације-продирање у околне структуре и стварања метастаза. Ако је таква 

измењена ћелија задржала још увек неке од особина нормалних ћелија назива се 

,,диферентована,,-може се открити порекло или ако је толико измењена да је изгубила све 

карактеристике назива се ,,недиферентована,, или ,,анапластична,, и има агресивнији раст и 

понашање. 

1.2 Узроци који доводе до стварања малигне ћелије и тумора 

Процес у коме једна или више ћелија трпе генске промене које доводе до малигне 

транформације назива се  КАНЦЕРОГЕНЕЗА. Више ћелија које су претрпеле процес канцерогенезе 

стварају масу која се назива ТУМОР: 

1.2.1. Канцерогенеза укључује изложеност ћелијске ДНА канцерогенима, супстанцама или 

агенсима који оштећују генски материјал: хемијски агенси, вируси, јонизирајуће или 



ултраљубичасто зрачење и физички агенси. Употреба дувана је један од водећих фактора ризика 

и одговоран је за 90% појаве рака код мушкараца и око 80% код жена.  Исхрана-особе које су 

гојазне имају повећан ризик  за карцином: дебелог црева, дојке, простате, жучне кесе, јајника и 

материце. Употреба алкохола се везује са карциномом: усне дупље, ждрела, јетре, дебелог 

црева и дојке. УВ зрачење се повезује са појавом рака коже, а професионална изложеност: 

никлу, арсенику, азбесту..повећава ризик за појаву више различитих типова карцинома. 

1.2.2.Генетски  фактори у настанку малигних ћелија: ОНКОГЕНИ су гени , који када су активирани  

подстичу раст тумора. Онкогени  су нормални гени који би требало да су стални ,,искључени,,. 

Излагањем  карциногенима долази до промена у хромозомима и до ,,укључивања,, онкогена и 

настанка малигних ћелија. 

                                                                   

2.Лечење карцинома  

Пацијент се у зависности од тегоба јавља лекару специјалисти (пулмологу, гастроенетерологу, 

хирургу..) који после одговарајуће дијагностике и хистопатолошког налаза и TNM класификације 

приказује пацијента конзилијуму ради одређивања стадијума болести и начина  лечења.              

Т-означава примарни тумор, N-захваћеност регионалних лимфних чворова и М-удаљене 

метастазе. 

Конзилијум  кога чини група лекара различитих специјализација на основу налаза (врсте тумора, 

места на коме је настао и колико се проширио) доноси одлуку који ће се вид лечења спровести. 

Тумори се могу лечити: хируршким путем, зрачном, биолошком, хормонском терапијом  и 

хемиотерапијом. Често се комбинују начини лечења када је то неопходно: на пример зрачење и 

хемиотерапија,операција па хемиотерапија, хемиотерапија и биолошка терапија (имунотерапија)      

2.1 Оперативно лечење 

Хируршко лечење је најстарији облик борбе са опаком болешћу. Често је хируршки третман први 

вид лечења и спроводи се у : профилактичке (нпр.уклањање полипа дебелог црева, за који се 

сигурно зна да ће у неком моменту постати тумор), дијагностичке (да се одреди тип тумора-ex 

tempore биопсија), радикална (када је тумор смештен у само једном делу тела и може се у 

потпуности одстранити), циторедуктивна (одстрањује се само део тумора, да се спрече 

компликације) и  палијативна хирургија (уклањање дела ткива који пацијенту онемогућује 

нормално функционисање). 

2.2  Радиотерапија 

Радиотерапија подразумева испоруку високоенергетских зрака директно на тумор. Циљ је да 

контролише раст тумора уз минимално излагање околног ткива зрацима. Спроводи се у циљу : 

спречавања рецидива, као палијативно лечење у случајевима када други видови лечења немају 

ефекта, преоперативно (да би се смањио тумор), постоперативно (да би се уништиле све 

преостале ћелије рака) и у комбинацији са другим видовима лечења. 

 



 

2.3. Хормонска терапија 

Хормонска терапија се спроводи код хормонски зависних тумора. Терапија блокира естрогенске 

или прогестеронске рецепторе и на тај начин спречава хормоне да стимулишу раст тумора. Неки 

од деривата врше медикаментозну кастрацију (увођењем у привремену менопаузу и блокирају 

хормоне). 

 

2.4. Имунотерапија (биолошка) 

Имунотерапија је најсавременији вид лечења у онкологији, која користи имуни систем (директно 

и индиректно) у борби против рака. Организам има природну способност да разликује нормалне 

ћелије од ћелија рака, а имунотерапија стимулише или појачава ту природну антитуморску 

функцију имуног система. Њена делотворност се показала најбоље уз хемиотерапију, јер делује 

као јак антиоксидант и умањује нежељене ефекте радио и хемиотерапије. 

Моноклонска антитела се везују за рецептор епидермалног фактора раста, па туморска ћелија 

постаје неспособна да прими сигнале те се на тај начин спречава њен раст. 

Bevacizumab-спречава тумор да ствара нове крвне судове и на тај начин бива неисхрањен, 

блокира му се раст и временом се смањује. У комбинацији са хемиотерапијом може бити у 

потпуности уништен. 

2.5  Хемиотерапија 

Као што смо видели из досадашњег текста постоји много видова лечења карцинома и у ери 

21.века проналази се све више медикамената, али сваки од њих ипак зависи од хемиотерапије и 

њихова улога је само да појачају њено дејство.Она је често први избор за многе карциноме. 

Хемиотерапија представља примену цитотоксичних агенаса у циљу лечења и контроле  малигних 

болести. Овај вид лечења делује системски (може досећи свако метастатско место које није 

доступно другим видовима лечења. Како делује на болесне ћелије,  тако делује  и на здраве, али у 

много мањем проценту), зато последично настају нежељени ефекти који знатно могу реметити 

квалитет живота оболелог.  

Примењује се као нео адјувантна и адјувантна. Пре или после неког другог вида лечења. Као 

монотерапија (са једним цитостатиком) или полихемиотерапија (комбинација више цитостатика). 

Примењују се у циклусима (у зависности од протокола). 

2.5.1  Хемиотерапијски агенси 

*Алкилирајући агенси-делују на DNK у циљу спречавања умножавања ћелија тумора. 

*Антиметаболити-спречавају DNK синтезу 

*Антитуморски антибиотици-имају антибиотску и цитотоксичну активност, оштећују ћелијску 

мембрану 

*Биљни алкалоиди-заустављају деобу ћелије рака и изазивају њену смрт. 

 



 

2.5.2 Начин примене хемиотерапеутика 

Апликација хемиотерапијских антиканцерских лекова се разликује од начина примене других 

медикамената због тога што захтева едукацију, одређена теоретска знања и клиничку праксу. 

Медицинске сестре морају познавати: врсте лекова, дозирање, начин примене и токсичност. 

Примењују се на следеће начине:per os, интравенски, интрамускуларно, интракавитарно, 

интраперитонеално, интратекално, интраплеурално, интравезикално, интраартеријски и локално.  

Најчешћи начини апликације су: per os, интравенски и путем   port a cat  (који се пласира 

хируршким путем у горњу шупљу вену). Неки цитостатици могу имати толико иритабилно 

дејство да могу направити некрозу ткива услед екстравазације лека.     

При примени хемиотерапеутика најважније је поштовати правило ,,Пет П,,: прави болесник, 

прави лек, права доза, прави пут и право време. 

 

2.5.3 Токсичност лекова и појава нежељених ефеката терапије    

Хемиотерапијски агенси оштећују ћелије у пролиферацији и ћелије у фази мировања, како 

болесне, тако и здраве. Највулнерабилније су ћелије које се најбрже деле и то: ћелије коштане 

сржи, гастроинтерстиналне ћелије, респираторне, кардиоваскуларне, урогениталне, нервне и 

ћелије репродуктивног система.      

 

*ХЕМИОТЕРАПИЈА МОЖЕ ИЗАЗВАТИ НЕЖЕЉЕНЕ ЕФЕКТЕ ОД СТРАНЕ СВИХ 

СИСТЕМА ОРГАНА. НАВЕШЋУ ОНЕ КОЈИ СУ НАЈЧЕШЋИ И НАЈЗНАЧАЈНИЈИ 

 1.  ДЕЈСТВО НА КОШТАНУ СРЖ 

Цитостатици имају афинитета према ћелијама које се најбрже деле, а то су ћелије рака , ћелије 

коштане сржи као и корена длаке. Дејство на коштану срж испољава се кроз пад вредности крвне 

слике: еритроцита, леукоцита и тромбоцита. 

*Уколико дође до пада вредности хемоглобина и еритроцита настаје анемија различитог 

степена.  

У зависности од поменутих вредности спроводе се третмани, лекар ће одлучити како ће се 

третирати.  

У неким случајевима само ће се увести исхрана богата гвожђем, док ће се у неким третирати  

препаратима гвожђа или трансфузијом крви. 

САВЕТ ПАЦИЈЕНТУ: У случају да се анемија третира исхраном: препоручује се унос 

намирница које су богате гвожђем: пилећа јетра, коњско месо , зелено поврће (спанаћ,блитва..) и 

воће (рибизла,купина,малина). 

*Уколико дође до пада вредности тромбоцита некада се препусти организму да се сам опорави и 

врати  вредности које су нормалне, а у неким случајевима се регулише трансфузијом. 

САВЕТ ПАЦИЈЕНТУ:  Потребно је се чува од падова и повреда, чак у случају  најмањег 

крварења потребно је да се јави лекару. 



*Уколико дође до пада леукоцита настаје пад имунитета и склоност различитим врстама и*ОВО 

ЈЕ  НАЈВАЖНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКАТ, ЈЕР  ФЕБРИЛНА НЕУТОПЕНИЈА 

ЖИВОТНО МОЖЕ УГРОЗИТИ ПАЦИЈЕНТА  

САВЕТ ПАЦИЈЕНТУ: Спречите сваки контакт са извором инфекције: избегавање  болесних и 

великих скупова, нарочито 7-10 дан после примене хемиотерапије, јер је тада имунитет у 

највећем паду; 

-Сада је период  када редовна хигијена од усне дупље до стопала представља приоритет; 

-Обратити  посебну пажњу око припремања и чувања хране (храна мора бити у фрижидеру и 

уколико се отапа нека то буде у фрижидеру а не на собној температури). Добро прање воћа и 

поврће који ће се  конзумирати сирово. Не треба јести недовољно термички обрађену храну. 

Млеко и млечни производи требало би да буду пастеризовани. 

   -Пре припремања и сервирања хране обавезно водити рачуна око хигијене руку. 

2.УМОР 

Од благе летаргије до потпуне неспособности који се не губи ни после одмора и спавања. 

Најчешћи је на почетку и на крају циклуса и може трајати месецима. Умор настаје као последица 

анемије или због накупљања штетних продуката цитотерапије. 

САВЕТ ПАЦИЈЕНТУ: -Одмарање је неопходно  што више у току дана. Послове у домаћинству 

би требало да неко други преузме; потребно је смањити унос кофеина и никотина, препоручују 

се лагане шетње (никако повећана физичка активност), саветују се активности које опуштају 

(музика, медитација..).  

                                              

3. МУЧНИНА И ПОВРАЋАЊЕ 

Могу се јавити у исто време или као одвојени проблеми. 

*Може се јавити  као акутни проблем у току примања хемиотерапије или непосредно. 

*Одложена мучнина и повраћање настају и до 72 сата после хемиотерапије и  трају и по недељу 

дана. 

*Упорна мучнина и  повраћање која се не заустављају ни поред лекова које је преписао лекар. 

НАПОМЕНА: УЗ СВАКУ ХЕМИОТЕРАПИЈУ СЕ  ОБАВЕЗНО  ПРИМЕЊУЈЕ 

ПРЕМЕДИКАЦИЈА-лекови који утичу на смањење или елиминацију мучнине и повраћања.По 

завршетку терапије пацијент добија отпусну листу у којој пише шта је неопходно да пацијент 

пије у случају поменутих тегоба. 

САВЕТ ПАЦИЈЕНТУ Поред наведених лекова могуће је да се јаве поменути проблеми .У 

случају да повраћање није интензивније од три пута дневно, није обилно и не исрпљује вас  



препоручује се унос течности (по кафена кашика на десет минута, препоручљиво је узети супу из 

кесице). Уколико је повраћање интензивније дати савет да се јаве у прву дежурну установу. 

4. ПРОМЕНА УКУСА ХРАНЕ И ОСЕЋАЈ ,,МЕТАЛА,, У УСТИМА 

Представља  скоро неизбежан проблем. Не постоји особа која је примала хемиотерапију, а да бар 

једном није имала овакав осећај. Он је присутан и код здравствених радника који раде са  

цитостатисима. 

ВАЖНО: Без обзира на присутну промену, храну морајууносити јер је она део 

терапије.Неправилна исхрана обара имунитет и повећава склоност ка инфекцијама.У току 

инфективног стања хемиотерапија се одлаже. 

 Зато је важно да се придржавају квалитетне исхране колико им могућности дозвољавају 

(витамини, минерали, протеини..) . 

 

САВЕТ ПАЦИЈЕНТУ 

 -Потребно је да избегавају просторију у којој се кува јер им мириси могу сметати и умањити 

апетит. Храну треба конзумирати када имају највећи апетит, углавном је то ујутру.Оброци 

чешћи, а мањи или ако је само јутарњи апетит један већи и неколико мањих током дана, није 

битно колико конзумирају, важно је да уносе храну. Доста протеина им враћа снагу и обнавља 

оштећена ткива. Код осећаја метала у устима потребно је користити пластични прибор. 

5.СУВОЋА УСТА-КАКО ЈЕ УБЛАЖИТИ?       

-Уности што више течности (2л и више); али не одједном да не би провоцирали муку и 

повраћање. Жвакаћа гума, лабело или сладолед су једна од алтернатива.                                                                                                                                                              

6. ОРАЛНИ МУКОЗИТИС 

Су промене у усној дупљи које настају због пада имунитета. Најчешћи узрочници су гљивице. 

Испољава се  у виду афти (беличасте тачке) , ако се не заустави у тој фази може прећи у 

улцерације-ранице које су болне, пеку и отежавају или у тежем случају онемогућавају унос 

хране. Такво стање може бити врло озбиљно те је неопходно да знате како се спречава и  који су 

кораци у случају појаве истих. 

 

САВЕТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ:                             



-Хигијена усне дупље је сада више него значајна (после сваког оброка); 

-Вршити  самопреглед усне дупље бар једном у току дана; 

-Пити што више течности (2литре и  више уколико је могуће); 

-Уносите високопротеинску и високовитаминску исхрану да би ојачали имунитет; 

-Испирати  превентивно раствором (Сода бикарбона и вода); 

-Конзумирање  тврде бомбоне како би се стимулисала пљувачна жлезда. 

САВЕТИ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ АФТИ: 

-Избегавати цитрусне сокове и све што је кисело; 

-Избегавати: слану, зачињену, љуту, грубу и чврсту храну; 

-Уносити течну и кашасту храну, уколико је бол интензиван уносите на сламчицу; 

-Све што се уноси нека треба да буде хладно (препоручује се и грицкање леда-умањује бол); 

-Испирање  раствором Сода-бикарбоне; 

-У случају интензивнијег бола или промена у усној дупљи  анестетик или антисептик који ће 

олакшати симптоме, по налогу лекара. 

* 

6. ОРАЛНИ МУКОЗИТИС 

Су промене у устима које настају због пада имунитета. Најчешћи узрочници су гљивице. 

Испољава се  у виду афти (беличасте тачке) , ако се не заустави у тој фази може прећи у 

улцерације-ранице које су болне, пеку и отежавају или у тежем случају онемогућавају унос 

хране. Такво стање може бити врло озбиљно те је неопходно да знате како се спречава и  који су 

кораци у случају појаве истих. 

 

САВЕТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ:                             

-Хигијена усне дупље је сада више него значајна (после сваког оброка); 

-Вршите самопреглед усне дупље бар једном у току дана; 

-Пијте што више течности (2литре и  више уколико је могуће); 

-Уносите високопротеинску и високовитаминску исхрану да би ојачали имунитет; 

-Испирајте превентивно раствором (Сода бикарбона и вода); 

-Конзумирајте тврде бомбоне како би се стимулисала пљувачна жлезда. 

 



 

 

 

САВЕТИ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ АФТИ: 

-Избегвајте цитрусне сокове и све што је кисело; 

-Избегавајте: слану, зачињену, љуту, грубу и чврсту храну; 

-Уносите течну и кашасту храну, уколико је бол интензиван уносите на сламчицу; 

-Све што уносите нека буде хладно (препоручује се и грицкање леда-умањује бол); 

-Испирајте раствором Сода-бикарбоне; 

-Јавите се лекару-преписаће Вам анестетик или антисептик који ће олакшати симптоме. 

*** 

7. ДИЈАРЕЈА (ПРОЛИВ)  

-Је појачано пражњење дебелог црева више од три пута дневно течног садржаја (проливи). Врло 

чест нежељени ефекат хемиотерапије, а може се јавити и као симптом болести. 

 

САВЕТИ ПАЦИЈЕНТУ:  Пажња током исхране у периоду трајања пролива. 

-Чешћи оброци а мањи; 

-Уносити што више течности (као превенција  дехидрације-исцрпљености због губитка велике 

количине течности). Уколико се истовремено јави  повраћање  супа из кесице или прокувана 

вегета на десет минута по кашику могу решити проблем. На тај начин ће надокнадити изгубљену 

течност и електролите; 

-Избегавање  влакнасте  хране јер она надима, врућа и пржена храна, пића са много шећера, 

алкохол и млечних производа; 

-Уколико су столице интензивније од три пута дневно или осећају да их иссрпљују саветовати их 

да се у здравствену установу!!!      

 

8.ОПСТИПАЦИЈА (ЗАТВОР) 

Је смањено пражњење црева, мање од три пута недељно. Често се јавља због смањене 

покретљивости, неправилне исхране, недвољног уноса течности, као симптом болести или 

нежељени ефекат терапије. 



САВЕТ ПАЦИЈЕНТУ: 

-Уколико је могуће повећати покретност; -У исхрану увести сирово воће и већу количину 

течности. -У случају да се стање не промени јавите се лекару. *** 

 

9. ПОВЕЋАЊЕ ТЕЛЕСНЕ МАСЕ 

-У случају да су добили у телесној маси најбоље решење је да се јаве нутриционисти. 

-САВЕТ ПАЦИЈЕНТУ: Уносити барену храну. Елиминисати прерађене слаткише и тесто, 

храну богату мастима и солима. Уносити немасно месо и повећати физичку активност. 

**  

 

10. СМАЊЕЊЕ ТЕЛЕСНЕ МАСЕ 

-У случају губитка у телесној маси решење је и у овом случају нутрициониста. 

САВЕТ ПАЦИЈЕНТУ Наша препорука је повећање уноса протеина у исхрани , као и свих 

намирница које имају високу калоријску вредност. 

11.ОПАДАЊЕ КОСЕ      

Већ смо поменули да ови медикаменти имају највише афинитета према ћелијама које се најбрже 

деле, у њих спадају и ћелије корена длаке, због чега долази до опадања косе. Оно може бити 

различитог интензитета, од проређивања до потпуног опадања. Ово стање је тренутно и не треба 

да их демотивише за наставак лечења. Чим се прекине са терапијом коса поново расте ( често 

бољег квалитета ). 

САВЕТ ПАЦИЈЕНТУ 

 -Док терапија траје не треба фарбати косу, нити је третирати сличним средствима; најбоље је 

користити неутралне шампоне, без фенирања или ишчешљавања.  

 -Препоручљиво је да набаве перику или турбан или пре почетка терапије да је ошишају на 

кратко, јер се опадање мање види и мање  је стресно.. 

*** 

 12.ХИПЕРПИГМЕНТАЦИЈА   



*,,Пребојеност вене,, јавља се код примене одређених цитостатика и праћена је тамном бојом пут 

вене у коју је апликована терапија или пребојеност ноктију-модра боја ноктију.  

САВЕТ: На овај нежељени ефекат не можемо много утицати. Пребојеност може трајати  

месецима и спонтано пролази. Оно што можемо саветовати бар када су у питању нокти код жена 

је мазање тамног лака.    

*** 

 13.ФОТООСЕТЉИВОСТ  

Промене на кожи у виду појачане препланулости или чак појаве опекотина после кратког 

излагања сунцу у периоду примања терапије (најчешће код лека Метхотреxата) зове се 

фотоосетљивост. 

САВЕТ ПАЦИЈЕНТУ: -Избегавање излагања сунцу чак и кроз прозорска стакла. Обавезно је 

ношење дугих, памучних рукава и ногавица и у летњим месецима, заштитних наочара и шешира. 

Чување од сунца је потребно  и зими, могу се десити исте промене 

 

14. КОЖНЕ РЕАКЦИЈЕ 

*Се могу јавити у виду алергијске реакције-копривњаче (обавезно је да се јаве лекару). 

 *Код примене таблета Capecitabin могуће кожне реакције су: сувоћа коже, перутање, љуштење и   

  пуцање коже. 

 САВЕТ ПАЦИЈЕНТУ: Да би се спречиле поменуте промене,неопходно је шаке и стопала 

наизменично мазати  масним и хидратантним кремама, обавезно обављати редовну хигијену и 

избегавати контакт коже са детерџентима.    

15. ТРЊЕЊЕ ЕКСТРЕМИТЕТА 

Настаје због дражења нерава код примене лека Oxaliplatina.  Трњење настаје ничим провоцирано. 

Може да буде толико интензивно да може да im смета рукав од кошуље. Стање је непријатно али 

пролазно. 

САВЕТ ПАЦИЈЕНТУ : Руке да не потапају у врућу или хладну воду јер ће тако појачати осећај. 

Избегавање абразивних средстава и детерџената. 

.  

 

16.ЗАДЕБЉАЊЕ КОЖЕ, АКНЕ И ЧИРЕВИ 

Честа су појава код популације која пролази третман цитостатицима , па се скреће пажња на 

редовну хигијену коже -УВЕК ЧИСТО И СУВО-. 



17.МОГУЋИ СУ И НЕУРОМИШИЋНИ ПОРЕМЕЋАЈИ, КАРДИОВАСКУЛАРНИ, 

БУБРЕЖНИ… 

Велики број цитостатика су кардио и нефро токсични, болест је хроничног карактера и као таква 

захтева стална праћења и контроле, тако да и у случају појаве ових  компликација третираће се у 

здравственој установи по налогу ординаријуса. 

     

* ТРУДНОЋА И ХЕМИОТЕРАПИЈА* 

ВАЖНО је знати да  током периода примања цитостатика па и годину дана по завршетку 

НИКАКО се не препоручује трудноћа. Ова врста лекова врло лоше делује на зачетак и није 

искључено да би плод могао имати тешке малформације. Зато уколико су у репродуктивном 

периоду ПОСЕБНУ ПАЖЊУ посветити разговору о зачећу тако што ће се ставити акценат на сва 

расположива контрацептивна средства. Упутити их гинекологу. 

*** 

* СЕКСУАЛНИ ЖИВОТ И ХЕМИОТЕРАПИЈА* 

-Ово је тема о којој треба да разговарају отворено и да се не устручавају да поставе питања. 

Њихов живот укључујући и сексуални  не треба да се ,,стопира,, или мења. Треба да наставе да 

живе као до сад уз одређене мере предострожности и корекције. Љубав, породица, партнер и 

пријатељи и даље треба да буду саставни део њиховог живота. Неповољно је да их одбацују или 

дистанцирају. Уколико имају било какав проблем психолошког типа требало би да се обрате 

нама (повећана или смањена сексуална жеља, губитак самопоуздања, емотивни стрес). Уколико 

желе можемо их упутити код психолога. 

 

3.ЗАКЉУЧАК    

Медицинске сестре које апликују цитостатике онколошким болесницима, показују  да је њихов 

рад и знање и уметност. Примена ових лекова захтева добру технику и разумевање чињеница 

које обухвата процедура апликације. Само едуковане сестре, теоријски обучене и кроз добру 

клиничку праксу могу апликовати ову врсту терапије. Болесници треба да буду упућени у 

целокупан третман и да дају информисани пристанак у писаном облику. Информисани пристанак 

се архивира у историју болести, из правних, али и етчких разлога. Улога сестре је велика. Све 

знање и енергију које има мора усмерити на пацијента, обавезно је да да  адекватне информације, 

јер све што пацијент не зна, јер није био упућен  може имати фаталне последице. 

                             

 

                  


