
И покрај постигнатиот напредок со
моменталниот третман на HER2-позитивен
ран карцином на дојка...

Разбирање на значењето на 
HER2-позитивниот рак на дојка

Цел на третманот на напреднат карцином на дојка:
да се пролонгира животот што е можно подолго и
истовремено да се направат сите напори да се одржи
квалитетот на живот на пациентот 4

Цел на третманот на ран карцином на дојка:    
да се превенира повторна појава на ракот на дојка и
напредувањето на болеста до неизлечив стадиум6

15-20%  
се дијагностицирани со

HER2-позитивен рак
на дојка2

~1.67 милиони
случаи на рак на дојка се
дијагностицирани во
светот секоја година1 

HER2-позитивен
рак на дојка

е агресивна форма
на болест2

Пациент со напреднат карцином на дојка може
да изгуби дури до 20 години од животот 9,10,11

Личните загуби и губитокот на продуктивност
предизвикани од напреднатиот карцином
на дојка може да имаат длабоки и
широко-опсежни импликации за општеството

Жените со HER2-позитивен рак на дојка   
најчесто се дијагностицирани во нивните
 средни 50-ти години. 1  0  Повеќето се уште
имаат деца кои живеат со нив. 13

Влијание врз лицата кои пружаат нега
• ~67% од лицата кои пружаат нега

чувствуваат анксиозност 14

• ~ 77%од лицата кои пружаат нега
пропуштаат работа заради грижа
за нивните сакани 15

Не постои излекување кај напреднат
карцином на дојка6

 Најголем дел од случаите на рак на дојка се
дијагностицирани во ран стадиум (рКД) пред 
ракот да се прошири и да стане напреднат (нКД) 3,4
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1 од 4 жени ќе дојде доКај
повторна појава на ракот16

Две третини од случаите со HER2-позитивен
напреднат рак на дојка се поради релапс на
ран карцином на дојка17

~50%
Приближно половина од жените дијагности-
цирани со HER2 позитивен напреднат
карцином на дојка нема да живеат подолго
од пет години и покрај лекувањето 12

Напреднатиот карцином на дојка има влијание на
квалитетот на живот
• ~ 9 0 % од пациентите со напреднат карциномна дојка

ќе бидат хоспитализирани7

• Засегнати се физичката, функционалната и
   емоционалната состојба на пациентот8

Ран карцином на дојка значи дека ракот
не „метастазирал“ или  не се проширил
во други делови од телото

Може и треба да се направи повеќе за луѓето со
рак на дојка за да се спречи повторната појава
на болеста
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Зошто е важна превенцијата на повторна
појава на HER2-позитивен рак на дојка?


