
 

 

Emlődaganat tájékoztató 
Életmód  

Bizonyára ismert Ön előtt, hogy betegsége kialakulásában számos körülmény együttes 

fennállása játszhat szerepet. Ezáltal a betegség leküzdése életre szóló programnak tekinthető, 

amelynek során az orvosi kezelés mellett a saját aktív részvétele is óriási jelentőséggel bír. Az 

emlő rosszindulatú daganatainak bizonyos százaléka ösztrogén hormonra érzékeny sejtekből 

alakul ki. Ezek a tumorok hormonterápiával sikeresen kezelhetők, és a daganat eltávolítása, 

valamint a szisztémás kezelés után a kiújulás veszélyét is jó eredménnyel csökkentik. A 

menstruációs ciklus megszűnése (menopauza) a petefészkek ösztrogén-termelésének 

fokozatos leállásával jár, ám a szervezet egyéb szövetei (mellékvesék, zsírszövet) még 

képesek ösztrogén előállítására. Ez célzott hatású gyógyszerekkel megelőzhető. 

A menopauza elkerülhetetlen, természetes következménye a csontozatban fellépő változó 

mértékű állományvesztés is. amelynek megelőzésében jelentős szerepet kap a személyre 

szabott, optimálisan összeállított mozgástevékenység. 

A gyógyszeres kezeléssel párhuzamosan elengedhetetlen az egészséges életmód kialakítása, 

amely az orvosa által felírt terápia kiegészítéseképpen magasabb életminőséget eredményez 

és a betegség kiújulását is csökkentheti. Gondosan megválasztott táplálkozással és a helyes 

mértékű testmozgással megelőzheti a testsúlynövekedést. Ezzel csökkenti az ösztrogén-

termelésért felelős zsírszövet mennyiségét is, tehát Ön ilyen módon hatékonyan 

közreműködhet saját egészségi állapota javításában. Az Ön kezében van a lehetőség, hogy 

aktívan részt vegyen betegsége kontrollálásában. 

A rosszindulatú daganatos betegségek egyes fajtái a személyre szabott kezelési 

lehetőségeknek köszönhetően mára a krónikus betegségek sorához csatlakoztak. Ez azt 

jelenti, hogy a daganatos betegségek utókezelése hasonló rendszeres feladatokat ró a 

páciensre, mint a klasszikus krónikus betegségek (cukorbetegség, reuma). A kezelőorvosával 

szoros kapcsolatot tartva Önnek saját érdekében olyan egyéni életmódprogramot kell 

kialakítania, amelynek - a rendszeres gyógyszerszedés mellett az egészséges táplálkozáson 

és testmozgáson kívül – alapvető elemei a rendszeres önellenőrzés és a megfelelő bőrápolás. 

Ne feledje, a mérték az érték. 

Az életmódváltoztatás történjen folyamatosan és következetesen! Akár minden nap egy 

lépéssel többet tehet az egészségéért, konzekvensen megőrizve az addig elért eredményeket. 

Építse fel azt az új világot, amelyben nap, mint nap tudatos döntéseket hozva figyel és vigyáz 

magára! Kérje orvosa, gyógytornásza és dietetikusa segítségét, hogy az igényeihez 

legoptimálisabban illeszkedő, és céljainak legmegfelelőbb életmódprogramot tudja kialakítani 

és élni. 

Rendszeres önellenőrzés  

Feltétlenül végezze el havonta egyszer az operált és az ellenkező oldalon is a fizikális 

önellenőrző vizsgálatot! Kérjen segítséget kezelőorvosától, sebészétől, vagy a 

gyógytornásztól, hogy a pontos önvizsgáló mozdulatok elsajátításában gyakorlatra tegyen 



 

 

szert és a tanultakat a továbbiakban helyesen alkalmazza! Tapintsa végig az ép oldalt, a műtét 

helyét, majd mindkét oldalon a kulcscsont alatti és feletti, valamint a nyaki nyirokcsomók 

területét. Mindig tapintsa át finoman a hónaljárkok területét is. Ha bármi szokatlant észlel, 

azonnal keresse fel kezelőorvosát. 

Rendszeres kontrollvizsgálatok 

Az alábbi kontrollvizsgálatokra lehet leggyakrabban számítani az emlődaganat utáni kezelés 

során: 

- Orvosi vizit, fizikális vizsgálat 

- Mammográfia 

- Csontsűrűség-mérés 

- Képalkotó vizsgálatok (röntgen, ultrahang, izotóp, CT, MR) 

- Tumormarker-meghatározás, egyéb laboratóriumi vizsgálatok 

- Nőgyógyászati vizsgálat stb. 

- Szükség esetén: onkopszichológiai állapotfelmérés, lelki segítségnyújtás 

 

Táplálkozás  

Alakítsa ki egyéni, diétás étrendjét! Ehhez orvosától vagy dietetikusától kérjen segítséget. Az 

alábbi felsorolást mindenképpen vegye figyelembe!  

- Legyen mértékletes, mindig tartsa be az orvosa által ajánlott mennyiségeket és 

igyekezzen testsúlyát egészséges táplálkozással a megfelelő BMI-tartományban 

tartani, kerülje el a súlygyarapodást. 

- Táplálkozzon változatosan, étrendje tartalmazzon lassan felszívódó szénhidrátokat, 

fehérjét és zsírt is (telített-telítetlen, inkább növényi olaj formájában stb.), az egyes 

alkotóelemek optimális arányáról kérje ki kezelőorvosa és dietetikusa véleményét!  

- Egyen naponta ötször friss zöldséget és/vagy gyümölcsöt, az ajánlott termékekről és 

azok arányáról kérje ki kezelőorvosa és dietetikusa véleményét. 

- Igyekezzen elkerülni a félkész vagy készételeket, mert ezeknek túl magas a hozzáadott 

zsír- és egyéb adalékanyag-tartalma (tartósítószer, mesterséges színezék stb.) 

Lehetőség szerint inkább főzzön friss alapanyagokból, de mindig tájékozódjon azokról, 

és olvassa el a megvásárolni szándékozott élelmiszerek címkéjét. Az ételeket mindig 

frissen készítse el, mert így juthat maximális tápértékű ennivalóhoz. 

- Ne hagyja el az állati fehérjéket étrendjéből, de törekedjen arra, hogy húst 

mértékletesen fogyasszon és válasszon inkább fehér, mint vörös húsokat. Hetente 

háromszor fogyasszon halat, vásárláskor válasszon friss vagy olyan terméket, amelyet 

a saját olajában tettek el, lehetőség szerint kerülje a szójaolajat 

tartalmazóélelmiszereket. 

- Kerülje az édességeket, főként a finomítottcukorral készült termékeket, csokoládéból 

a magas kakaótartalmút részesítse előnyben! Édesítésre használjon barna vagy 

nádcukrot!  

- A finomított fehérlisztből készült pékáruk (ezek a gyorsan felszívódó szénhidrátok, 

amelyek erősen hizlalnak) helyett válasszon teljes kiőrlésű, többféle gabonából (búza, 



 

 

árpa, zab, rozs) előállított termékeket. Törekedjen a hosszú felszívódási idejű, komplex 

szénhidrátok fogyasztására, az étrendje összeállításában kérje ki szakember 

véleményét. 

- Fogyasszon hántolatlan basmati, barna, vagy vadrizst, tésztafélékből válassza a 

durumbúzából készült termékeket, és az elkészítés módjáról kérje ki szakember 

véleményét. 

- Mindig válassza az alacsonyabb zsírtartalmú és főleg a telítetlen zsírsavakat 

tartalmazó élelmiszereket. Részesítse előnyben az olíva-, repce-, tökmag- vagy 

lenmagolajjal készült, magas omega-3 zsírsavtartalmú termékeket! 

- Kerülje a magas sótartalmú élelmiszereket! 

- Igyekezzen mindig megfelelő mennyiségű, napi 2-3 liternyi folyadékot (főleg 

szénsavmentes vizet vagy gyümölcsteát, frissen készült leveseket) fogyasztani, kerülje 

a cukros vagy mesterséges édesítőszerrel, szénsavval dúsított üdítőitalokat. Keresse 

a természetes ízeket! 

Fizikai aktivitás 

A testmozgás nemcsak testi, de lelki és szellemi jóllétét is fokozza. Mértékletes tréninggel, 

vagy akár csak egy napi félórás sétával is sokat tehet gyógyulása érdekében. Javulhat az 

általános erőnléte, közérzete, hangulata és az aktív élet az anyagcserét is kedvezően 

befolyásolja. Mindig kérje ki kezelőorvosa, gyógytornásza véleményét és az általuk is 

jóváhagyott, vagy javasolt mozgásformákat részesítse előnyben.  

- Ha új életprogramja részeként most kezd el mozogni, mindenképpen mértékkel fogjon 

hozzá. A kimerítő edzések sokszor éppen a kívánatossal ellenkező hatást 

eredményezhetnek! ∙  

- Hetente 3-4 órányi időt szánjon testmozgásra, közepes intenzitású, a szív- és 

érrendszert is aktiváló, dinamikus mozgásformákat keressen. 

- Kerülje a műtött oldalát megterhelő, huzamosabban végzett, erőteljes 

karmozdulatokat, óvja a hónalját, ne végezzen súlyzógyakorlatokat. Bármilyen kételye, 

kérdése merül fel ezzel kapcsolatban, kérdezze kezelőorvosát, gyógytornászát! 

- Ahogy a mondás is tartja, „a láb mindig kéznél van”, naponta sétáljon/gyalogoljon 

mintegy 30 percet, és csak fokozatosan növelje ennek intenzitását. Minden nap csak 

egy pár lépéssel tegyen meg többet, és meglepően hamar növekedni fog az 

állóképessége. 

- Ha módjában áll, töltsön a szabadban minél több időt, mert a természetes környezet 

pozitív hatással van a hangulatára, és ízületeit is kevésbé terheli meg, mintha aszfalton 

róná a sétáit.  

- A tornához, illetve gyalogláshoz válasszon megfelelő öltözéket és olyan lábbelit, amely 

biztonságos alátámasztást nyújt, ezzel is óvja egészségét. 

Nyiroködéma megelőzése és kezelése 

Amennyiben daganatos betegsége következtében a hónalji nyirokcsomókat is el kellett 

távolítani, a műtött oldali végtagot csak óvatosan terhelje, mert abban nagyobb esélylyel 

alakulhat ki a nyirokfolyadék pangása. A megelőzés nagyon fontos, mert a kialakult 

nyirokpangást, ödémát kezelni hosszadalmas folyamat és nem mindig eredményez teljes 



 

 

gyógyulást. Bármilyen duzzanatot észlel a műtét oldalán, azonnal keresse fel kezelőorvosát, 

aki a megfelelő szakrendelésre irányítja. 

- Az érintett oldalon 1 kg-nál nehezebbet emelni, vinni tilos, a karok hosszas és 

felesleges hajlítását kerülni kell. Ne támaszkodjon hosszan a karjára, ne végezzen 

fekvőtámaszt. 

- A pangás ellen előírt tornákat még akkor is rendszeresen kell végezni, ha nincs látható, 

tapintható elváltozás. Ezek megtanulásához kérje gyógytornász, illetve szakképzett 

limphoterapeuta segítségét. 

- Az érintett oldali karral nem szabad ablakot tisztítani és erőt kifejteni! Kerülje a túl 

meleg vízzel történő kontaktust (termálfürdő, kézi mosás, mosogatás), óvakodjon az 

égési sérülésektõl.  

Kerülje a vérbőséget okozó mentolos, kámforos bedörzsölők alkalmazását.  

- Ne napozzon, ne használjon szoláriumot! Amennyiben sugárkezelésen is átesett, 

mindenképpen kérje ki kezelőorvosa véleményét, mennyi idő elteltével és milyen 

hosszan tartózkodhat napon. 

- Előzze meg a szúrt vagy vágott sérüléseket, varráshoz mindig használjon gyűszűt, 

kertészkedéshez vegyen fel védőkesztyűt. 

- Ügyeljen a tisztaságra, a megfelelő bőrápolásra, előzze meg a bőr kiszáradását, 

berepedezését, nehogy fertőzési kapuként szolgáljon. Óvakodjék a körömágy 

megsértésétől.  

- Ha gyakran utazik repülőgépen, az alacsony kabinnyomás kiválthatja nyiroködéma 

megjelenését. Kérjen tanácsot kezelőorvosától, limphoterapeutájától, milyen 

megelőző intézkedésekre lehet szükség. 

- Ajánlott a nyugodt, nem versenyszerű úszás, mert a víz felhajtó ereje segíti a mozgást 

és tonizálja a bőr alatti kötőszövetet és az izmokat. 

Bőr- és szájápolás  

A daganatok kezelése során alkalmazott kemoterápia a gyorsan osztódó sejttípusokat 

károsítja, így a bőr és nyálkahártyák hámrétegeinek regenerációját is lassíthatja. A daganatok 

eltávolítását célzó műtét kiterjedésétől függően kisebb-nagyobb hegszövetet eredményez és 

gyakran előfordul, hogy a megelőzésképpen alkalmazott sugárterápiás beavatkozás is erősen 

megviseli az érintett bőrfelszínt. Bármilyen kényelmetlenséget vagy szokatlan elváltozást 

észlel a kezelt oldal bőrén, mindig kérjen tanácsot kezelőorvosától. 

- A kemoterápiás kezelés alatt tartózkodjon az erős hatású (pl. kémiailag hámlasztó) 

kozmetikumoktól, kímélő tusfürdőt és testápolót használjon. 

- A kemoterápiás kezelés következtében a szájnyálkahártya érzékenysége jelentően nő, 

esetleg ínygyulladás is előfordulhat, használjon gyógyfogkrémet és puhasörtéjű 

fogkefét, gyakran öblögessen és ügyeljen a szájhigiéné betartására 

- A műtéti heg gyógyulását elősegítő, a zsugorodást megakadályozó krémekkel kenje a 

heg környékét, de előtte kérje kezelőorvosa, sebésze tanácsát. 

- Kerülje az erős napfényt, a műtéti heget és a besugárzott bőrfelületet mindig gondosan 

takarja el a közvetlen napsugártól. Használjon magas faktorszámú, biztonságos 

védelmet nyújtó naptejet. 



 

 

- A sugárkezelés során előfordulhat a bőr gyengébb vagy erősebb kipirulása, kenje be 

nyugtató habbal, kenőccsel, hidratálja és zsírozza az esetlegesen szárazabb felszínt. 

Az ajánlott termékekről kérje ki orvosa tanácsát. 

Éljen minőségi életet 

- Amennyiben dohányzik, próbálja meg a dohányzást elhagyni, és a leszokáshoz kérjen 

orvosi segítséget.  

- Kerülje a rendszeres alkoholfogyasztást, csökkentse a kávé mennyiségét. 

- Étrendkiegészítők, vitamintabletták szedése előtt, illetve alternatív terápia, vagy 

természetgyógyászati módszerek alkalmazása előtt mindig kérje ki kezelőorvosa 

véleményét. Soha ne hagyja el a kezelőorvosa által felírt gyógyszert egy bizonytalan 

eredetű és hatásmechanizmusú csodaszer kedvéért. 

- Tanulja meg kezelni a stresszt, sajátítson el hatékony stressz-csökkentő (például 

légzésterápiás, relaxációs) módszereket, de minden esetben kérjen tanácsot 

kezelőorvosától. Vele egyetértésben kipróbálhat további, nem megterhelő 

mozgásterápiás módszereket, mint a jóga, tajcsi vagy a hastánc.  

- Keresse meg azt a művészi kifejezési módot, vagy hobbit, amivel szellemi kapacitását 

hasznos és örömet okozó formában elfoglalhatja, és idejét tartalmasan töltheti el. 

Felügyelje tudatosan egészségi állapotát 

Napjainkban a sebészi és onkológiai kezelések modernizálása, valamint az egyes terápiás 

lehetőségek kombinálása lehetővé tette a rosszindulatú daganatos betegségek esetében is a 

hosszú, tünetmentes életszakaszokat, a rettegett betegségek krónikus állapottá válását. Ám 

a tünetmentes állapotban is szükség van a rendszeres felülvizsgálatra, orvosa csak így 

győződhet meg az adott kezelés hatékonyságáról, és támogathatja az esetlegesen megjelenő 

mellékhatások minimalizálását, kivédését. Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a javasolt 

vizsgálatokat, ám ez csak tájékoztatásul szolgál, az aktuális kontrollvizsgálatokat mindig 

kezelőorvosa írja elő! 
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