Leczenie nowotworÛw
Jeøeli wyniki badaÒ potwierdzajπ diagnozÍ raka, twÛj lekarz zaleci najodpowiedniejszy rodzaj terapii.
Informacje zamieszczone poniøej stanowiπ opis typowych metod terapeutycznych, ktÛre stosuje siÍ w
walce z chorobπ nowotworowπ.
Choroby nowotworowe majπ bardzo zrÛønicowany charakter. Z tego wzglÍdu, optymalny rodzaj
terapii, odpowiedni dla jednego rodzaju raka moøe okazaÊ siÍ niew≥aúciwy w przypadku innego typu
nowotworu.
Zawsze warto zasiÍgnπÊ porady lekarza we wszystkich nie w pe≥ni zrozumia≥ych kwestiach. Na
rozmowÍ z lekarzem na temat doboru odpowiedniej terapii moøna przyjúÊ w towarzystwie przyjaciela
lub cz≥onka rodziny. W trakcie konsultacji moøna robiÊ notatki lub nagraÊ rozmowÍ na taúmÍ
magnetofonowπ po uzyskaniu uprzedniej zgody lekarza. Pomoøe to w dok≥adnym zapamiÍtaniu
uzyskanych wyjaúnieÒ i wskazÛwek.
Jeøeli lekarz nie mÛwi po polsku, a Twoja znajomoúÊ jÍzyka angielskiego jest niewystarczajπca,
zaleca siÍ skorzystanie z us≥ug t≥umacza w trakcie istotnych z punktu widzenia terapii, konsultacji
lekarskich. ZwrÛÊ siÍ do lekarza z proúbπ o zorganizowanie pomocy t≥umacza na rozmowÍ
konsultacyjnπ.
Z regu≥y na podjÍcie decyzji w sprawie wyboru
odpowiedniego rodzaju leczenia potrzebny jest czas.
Postaraj siÍ mieÊ jak najlepsze rozeznanie w sprawach
dotyczπcych rodzajÛw terapii.
W odniesieniu do niektÛrych osÛb chorych na raka
stosuje siÍ wiÍcej niø jednπ metodÍ leczenia. Czasami
lekarz moøe odradzaÊ stosowanie jakichkolwiek metod
terapeutycznych.
Nie wszyscy chorzy godzπ siÍ na podjÍcie leczenia.
W tej kwestii ludzie majπ prawo samodzielnego wyboru.
Decyzja o zaniechaniu leczenia powinna byÊ decyzjπ
dog≥Íbnie przemyúlanπ i omÛwionπ z lekarzem. Chory
powinien mieÊ jak najpe≥niejsze rozeznanie co do
rozwoju swojej choroby w przypadku podjÍcia decyzji
o rezygnacji z leczenia.

Pytania dotyczπce leczenia, z jakimi warto
zwrÛciÊ siÍ do lekarza:
ï Dlaczego zaleca siÍ ten, a nie inny rodzaj terapii?
ï Jakie sπ skutki uboczne?
ï Kiedy bÍdÍ mÛg≥ powrÛciÊ do pracy i normalnego

funkcjonowania po zakoÒczeniu leczenia?
ï Kiedy bÍdÍ mia≥(a) pewnoúÊ, øe terapia okaza≥a siÍ

skuteczna?
ï Czy powinienem/powinnam coú zrobiÊ przed,

w trakcie lub po przebytej terapii?
ï Czy w moim przypadku stosowana bÍdzie wiÍcej niø

jedna metoda terapeutyczna?
ï Gdzie bÍdÍ leczony(a)?
ï Jakie sπ koszty zwiπzane z leczeniem? Czy

przys≥uguje mi pe≥en zwrot kosztÛw w ramach
Medicare lub ubezpieczenia prywatnego?
ï Czy mogÍ uzyskaÊ skierowanie w przypadku, gdy
bÍdÍ chcia≥(a) zasiÍgnπÊ opinii innego lekarza?
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chirurgii plastycznej w celu odtworzenia ubytkÛw
pooperacyjnych (np. rekonstrukcja piersi po jej
amputacji).
Przy zabiegach operacyjnych stosuje siÍ zazwyczaj
znieczulenie ogÛlne. W wyniku znieczulenia pacjent w
trakcie operacji zapada w sen i nie odczuwa bÛlu, ktÛry
pojawia siÍ dopiero po ustaniu dzia≥ania úrodkÛw
znieczulajπcych. U niektÛrych pacjentÛw narkoza po
przebudzeniu wywo≥uje objawy z≥ego samopoczucia.
Lekarz lub pielÍgniarki mogπ podaÊ odpowiednie úrodki
w celu z≥agodzenia skutkÛw narkozy.
Zabieg chirurgiczny wp≥ywa inaczej na kaødπ osobÍ.
Jedni dochodzπ do siebie juø po kilku dniach. Innym,
ktÛrzy przeszli ciÍøkie zabiegi operacyjne, potrzebnych
jest nieraz kilka tygodni czy miesiÍcy na powrÛt do
normalnego stanu.
Lekarz lub pielÍgniarka objaúni, w jaki sposÛb naleøy
dbaÊ o siebie w okresie rekonwalescencji po zabiegu
chirurgicznym. Moøe to dotyczyÊ zaleceÒ dietetycznych,
rodzaju i intensywnoúci ÊwiczeÒ fizycznych, itp. W
przypadku jakichkolwiek wπtpliwoúci z tym zwiπzanych,
naleøy zwrÛciÊ siÍ po poradÍ do lekarza lub pielÍgniarki.
Jest rzeczπ ca≥kowicie normalnπ, øe po operacji
pacjenci odczuwajπ mniej lub bardziej intensywne
dolegliwoúci bÛlowe, ktÛre z≥agodziÊ moøna proszπc
lekarza lub pielÍgniarkÍ o podanie lekÛw
przeciwbÛlowych.
Leczenie chirurgiczne moøe byÊ pierwszym etapem
terapii w chorobie nowotworowej. W pÛüniejszym
okresie stosowana moøe byÊ chemioterapia w
po≥πczeniu z radioterapiπ.

Pytania dotyczπce zabiegu chirurgicznego,
z jakimi naleøy zwracaÊ siÍ do lekarza:

Leczenie chirurgiczne

ï Czy bÍdÍ odczuwa≥(a) bÛl po wybudzeniu z narkozy?
ï Czy bÍdÍ mÛg≥/mog≥a jeúÊ i wstawaÊ z ≥Ûøka po

Zabieg operacyjny moøe prowadziÊ do usuniÍcia ca≥ego
nowotworu lub jego czÍúci. NiektÛre drobniejsze zabiegi
chirurgiczne ograniczajπ siÍ do wyciÍcia drobnego
nowotworu skÛry lub biopsji. Inne zabiegi majπ bardziej
z≥oøony charakter, tak jak w przypadku usuniÍcia
ogniska nowotworu z zajÍtego chorobowo narzπdu.
Zabiegi operacyjne stosuje siÍ takøe w przypadku

przebudzeniu siÍ ze znieczulenia ogÛlnego?
ï Czy do mojego organizmu zostanπ wprowadzone
jakieú przewody? Gdzie i w jakim celu zostanπ one
wprowadzone?
ï Co mogÍ zrobiÊ, aby przyspieszyÊ rehabilitacjÍ
pooperacyjnπ?
ï Czy konieczny bÍdzie jakiú dodatkowy rodzaj
leczenia?
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Leczenie nowotworÛw
Chemioterapia

Radioterapia

Chemioterapia w chorobach nowotworowych powoduje
niszczenie komÛrek rakowych, unikajπc w jak
najwiÍkszym stopniu uszkodzenia zdrowych komÛrek.
Stosowanie chemioterapii ma na celu zahamowanie
rozrostu komÛrek nowotworowych.
Chemioterapia jest czasami pierwszym rodzajem
leczenia stosowanym w walce z chorobπ
nowotworowπ. Z regu≥y jednak chemioterapiÍ
wykorzystuje siÍ po zastosowaniu innych metod
terapeutycznych. Przy jej pomocy moøna zabiÊ
komÛrki rakowe, ktÛrych nie uda≥o siÍ wyeliminowaÊ
w drodze operacji lub radioterapii.
NiektÛrzy pacjenci poddawani sπ zabiegowi
chemioterapii w czasie pobytu w szpitalu. Inni mogπ
przychodziÊ na kilka godzin do placÛwki medycznej na
zabieg w pÛüniejszym terminie. Czasami
chemioterapiÍ przeprowadza siÍ w domu.
Zabieg chemioterapii wykonuje siÍ zazwyczaj przez
kilka godzin w ciπgu dnia na przestrzeni kilku dni z
dwutygodniowπ przerwπ po serii zabiegÛw.
ChemioterapiÍ wykonuje siÍ w postaci zastrzyku
doøylnego. W niektÛrych przypadkach, pod skÛrÍ
wprowadza siÍ rurkÍ po≥πczonπ z øy≥π w celu
systematycznego wprowadzania leku do ustroju. W ten
sposÛb moøliwe jest unikniÍcie zbÍdnego uszkodzenia
naczyÒ krwionoúnych. Rurka pozostaje pod skÛrπ
przez ca≥y okres trwania pojedynczego zabiegu
chemioterapii. ChemioterapiÍ moøna przyjmowaÊ
rÛwnieø w postaci tabletek, drogπ zastrzykÛw
domiÍúniowych oraz w postaci kremu wcieranego
w skÛrÍ.
Chemioterapia moøe okresowo wywo≥ywaÊ skutki
uboczne, takie jak nudnoúci i wypadanie w≥osÛw
z g≥owy i innych czÍúci cia≥a. Nudnoúci oraz wymioty
moøna z≥agodziÊ przez podawanie lekÛw, natomiast
w≥osy, ktÛre wypad≥y w wyniku chemioterapii
zaczynajπ odrastaÊ w dwa miesiπce po zakoÒczeniu
leczenia.
Chemioterapia moøe powodowaÊ takøe d≥ugotrwa≥e
skutki uboczne. Moøe ona zaburzaÊ p≥odnoúÊ
(zaburzenia cyklu menstruacyjnego lub ca≥kowite
ustanie miesiπczkowania). Osoby, ktÛre planujπ
posiadanie dzieci, a ktÛrym zalecono chemioterapiÍ
powinny zasiÍgnπÊ porady lekarza. Dla przyk≥adu,
mÍøczyüni mogπ oddaÊ swoje nasienie do
przechowania w klinice lub szpitalu.

Radioterapia jest metodπ wykorzystujπcπ
promieniowanie jonizujπce, ktÛre jest pewnym
rodzajem energii. DziÍki zastosowaniu radioterapii
moøliwe jest zahamowanie wzrostu komÛrek
rakowych. Radioterapia moøe takøe wywo≥ywaÊ
okresowe zmiany w tkankach prawid≥owych.
Radioterapia moøe byÊ prowadzona w dwojaki
sposÛb. WyrÛøniamy metodÍ napromieniowania z
zewnπtrz, gdy wiπzka promieniowania skierowana jest
na ognisko nowotworu oraz otaczajπcπ go tkankÍ, oraz
metodÍ polegajπcπ na umieszczeniu ürÛd≥a
promieniowania w postaci kapsu≥ki wewnπtrz guza lub
okolicznych jam cia≥a.
(MÍøczyznom cierpiπcym na raka prostaty leczonym
radioterapiπ w tej formie zaleca siÍ odbywanie
stosunkÛw p≥ciowych z wykorzystaniem prezerwatywy
przez pierwsze dwa tygodnie, od daty wprowadzenia
kapsu≥ki. W tej sprawie naleøy zasiÍgnπÊ porady
lekarza). Radioterapia nie czyni nikogo
radioaktywnym, przy czym jest zabiegiem
bezbolesnym z uwagi na niskπ temperaturÍ
promieniowania.
Liczba zabiegÛw radioterapeutycznych waha siÍ
w granicach od jednego do kilku. PoszczegÛlne
zabiegi trwajπ nie d≥uøej niø kilka minut, ale udajπc
siÍ na zabieg warto zarezerwowaÊ nieco wiÍcej czasu.
CzÍstotliwoúÊ prowadzenia zabiegÛw moøe byÊ rÛøna.
TwÛj lekarz okreúli wymaganπ iloúÊ naúwietleÒ.
U niektÛrych osÛb w wyniku radioterapii pojawiÊ siÍ
mogπ skutki uboczne. Mogπ one obejmowaÊ uczucie
zmÍczenia, zaczerwienienie skÛry lub uczucie
pieczenia, nudnoúci i wymioty, biegunki. NiektÛre
osoby nie odczuwajπ øadnych skutkÛw ubocznych.
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Pytania dotyczπce radioterapii, z ktÛrymi warto
zwrÛciÊ siÍ do lekarza:
ï Ile czasu zajmie terapia?
ï Z jakiego rodzaju skutkami ubocznymi mogÍ siÍ

liczyÊ?
ï Jak naleøy o siebie dbaÊ w trakcie radioterapii?

Pytania dotyczπce chemioterapii, z jakimi warto
zwrÛciÊ siÍ do lekarza:
ï Ile czasu zajmie terapia?
ï Z jakiego rodzaju skutkami ubocznymi mogÍ siÍ

liczyÊ?
ï Czy mogπ wystπpiÊ d≥ugoterminowe skutki

uboczne?
ï Jak naleøy dbaÊ o siebie w trakcie chemioterapii?
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Leczenie nowotworÛw
Immunoterapia

Leczenie hormonalne

Uk≥ad odpornoúciowy stanowi po≥πczony zespÛ≥
komÛrek oraz narzπdÛw, ktÛrego zadaniem jest obrona
organizmu przed zakaøeniami oraz procesami
chorobowymi. Posiada on zdolnoúÊ rozpoznawania
komÛrek zdrowych i odrÛøniania ich od komÛrek
nowotworowych. Immunoterapia ma na celu pobudzenie
uk≥adu odpornoúciowego do walki z rakiem.
Immunoterapia prowadzona jest w postaci
zastrzykÛw doøylnych lub podskÛrnych, a takøe drogπ
doustnπ. Czasami moøe ona wywo≥aÊ skutki uboczne
przypominajπce objawami ìgrypÍî takie jak: dreszcze,
pocenie siÍ, uczucie zmÍczenia, bÛle g≥owy i miÍúni,
nudnoúci i wymioty, biegunki.

Rozrost niektÛrych nowotworÛw (takich jak np. rak
gruczo≥u krokowego lub niektÛre postaci raka piersi)
uzaleøniony jest od hormonÛw wytwarzanych przez
organizm. Leczenie hormonalne nowotworÛw ma na
celu zahamowanie wytwarzania przez organizm
hormonÛw, ktÛre powodujπ rozwÛj nowotworu. Terapia
hormonalna polegaÊ moøe na przyjmowaniu lekÛw lub
operacyjnym usuniÍciu narzπdu produkujπcego dany
hormon. WybÛr metody leczenia zaleøy od postaci
nowotworu.
Skutki uboczne leczenia hormonalnego to miÍdzy
innymi wzmoøony apetyt, zatrzymanie p≥ynÛw w
organizmie, przyrost masy cia≥a. U niektÛrych osÛb
mogπ czasem wystπpiÊ zaburzenia nastroju oraz
popÍdu p≥ciowego.

Pytania dotyczπce immunoterapii, z jakimi warto
zwrÛciÊ siÍ do lekarza:
ï Jak bÍdÍ siÍ czu≥(a) w trakcie leczenia?
ï Czy w trakcie leczenia naleøy podjπÊ jakieú
konkretne dzia≥ania?
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