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Cancer Treatment Side Effects

Побічні ефекти при лікуванні раку

Cancer treatments, such as radiation and 
chemotherapy, are used to destroy cancer 
cells in the body. Cancer cells grow and 
divide more quickly than healthy cells. 
Cancer treatments are made to work on 
these fast growing cells. Radiation and 
chemotherapy can affect some healthy, fast 
growing cells causing side effects.
Most people do have some side effects. The 
side effects you have and how severe they 
are depend on your treatments and how 
your body reacts to them. Some of the most 
common include:
• Tiredness
• Diarrhea or constipation
• Mouth, gum, and throat discomfort or 

sores
• Nausea or vomiting
• Pain 
• Hair loss called alopecia
• Skin and nail problems including rashes, 

redness, itching, peeling, dryness, acne 
and increased sensitivity to the sun

• Depression or feeling distressed

Common side effects in the blood include:
• Too few red blood cells called anemia. 

The body tissues do not get enough 
oxygen.

Такі способи лікування раку як 
опромінення або хіміотерапія 
використовуються для руйнування 
ракових клітин в організмі. Ракові клітини 
ростуть і діляться швидше, ніж здорові 
клітини. При лікуванні раку здійснюється 
вплив на ці клітини, що швидко ростуть. 
Опромінення і хіміотерапія можуть 
впливати на деякі здорові клітини, що 
швидко ростуть, спричиняючи побічні 
ефекти.
Більшість людей має певні побічні ефекти. 
Ваші побічні ефекти і те, наскільки 
серйозними вони є, залежить від способів 
лікування і від реакції на них Вашого 
організму. Найбільш частими з них є:
• Втома
• Понос або запор
• Дискомфорт або біль у роті, яснах або 

горлі
• Нудота або блювота
• Біль 
• Втрата волосся, що називається 

алопецією
• Проблеми із шкірою і нігтями, 

включаючи висипку, почервоніння, 
сверблячку, лущення, сухість, вугрі і 
підвищену чутливість до сонця

• Депресія або відчуття нещастя

Найбільш частими побічними ефектами 
для крові є:
• Занадто мала кількість червоних 

кров’яних кліток, що називається 
анемією. При цьому клітини організму 
одержують недостатню кількість кисню.
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• Too few white blood cells called 
neutropenia. This makes it hard for the 
body to fight infections.

• Too few platelets. This makes the body 
prone to bruising and bleeding.

The staff will tell you the most common side 
effects for your type of treatment and ways 
to deal with them. 

Talk to your doctor or nurse to let them 
know how you feel throughout your 
cancer treatments and if you have any 
questions or concerns.

• Занадто мала кількість білих 
кров’яних клітин, що називається 
нейтропенією. При цьому організмові 
важче справлятися з інфекційними 
захворюваннями.

• Знижений вміст тромбоцитів. При 
цьому організм схильний до появи 
синців і кровотеч.

Персонал розповість Вам про 
найпоширеніші побічні ефекти Вашого 
способу лікування і про те, як з ними 
справлятися. 

Розкажіть своєму лікареві або 
медсестрі про своє самопочуття під 
час лікування раку і зверніться до 
них, якщо у Вас є будь-які питання або 
побоювання.


