
S t r o n a  | 8 

 

1. Słowo wstępne 

1.2. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski 

 

Konsultant krajowy w dziedzinie 
radioterapii onkologicznej, dyrektor 
Narodowego Instytutu Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Państwowego Instytutu 
Badawczego Oddział w Gliwicach, 
kierownik I Kliniki Radioterapii i 
Chemioterapii) 

 
Szanowni Państwo, 
radioterapia, czyli leczenie promieniowaniem jonizującym 
(niewidzialnym dla oka), jest - obok chirurgii i farmakoterapii - jedną 
z trzech podstawowych terapii chorych na nowotwory złośliwe. 
Znajduje zastosowanie u 2/3 wszystkich pacjentów onkologicznych. 
Wykorzystywana jest samodzielnie lub stanowi integralną część 
leczenia skojarzonego z chirurgią, chemioterapią i innymi metodami 
systemowego leczenia farmakologicznego. Jest bezpieczną i skuteczną 
metodą leczenia różnych nowotworów złośliwych, w tym także 
nowotworów krwi. W ostatnich latach dokonał się w niej ogromny 
postęp, dzięki któremu mamy do dyspozycji wiele nowoczesnych 
technik i sposobów napromieniania. Jednym z nich jest radiochirurgia 
- najbardziej dynamicznie rozwijająca się obecnie dziedzina 
radioterapii nowotworów złośliwych, polegająca na jednorazowym lub 
kilkukrotnym bardzo precyzyjnym napromienieniu guza 
nowotworowego wysoką dawką promieniowania fotonowego, które 
wywołuje niemal natychmiastowe zniszczenie (ablację) komórek 
nowotworowych. 
 
W Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach funkcjonuje jedyne 
w Polsce w pełni wyposażone Centrum Radiochirurgii Nowotworów, 
z dwoma robotami radiochirurgicznymi CyberKnife, akceleratorem 
Edge oraz czterema akceleratorami TrueBeam. Pacjenci są tu 
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poddawani bardzo precyzyjnym zabiegom radioterapii, w trakcie 
których wykorzystujemy wyższe dawki promieniowania jonizującego 
niż w przypadku klasycznej radioterapii. Pozwala nam to leczyć 
chorych, u których trudna lokalizacja guza nowotworowego 
uniemożliwia przeprowadzenie klasycznego zabiegu chirurgicznego. 
Chorzy otrzymują jedną lub kilka dużych dawek promieniowania 
skierowanego tylko do guza, co 6  Słowo wstępne pozwala ochronić 
przed uszkodzeniem otaczające nowotwór zdrowe tkanki. Tę technikę 
wprowadziliśmy do praktyki klinicznej jako jeden z pierwszych 
ośrodków onkologicznych w Polsce. Wykorzystujemy również wiele 
innych nowoczesnych technik napromieniania, które dostosowujemy 
do indywidualnych potrzeb każdego chorego, biorąc pod uwagę cały 
kompleks czynników prognostycznych, z których najważniejsze są: typ 
i lokalizacja nowotworu, stan jego zaawansowania i dotychczasowe 
leczenie.  
 
Radioterapia jest metodą bardzo skuteczną i bezpieczną, bezkrwawą 
i bezbolesną. Nie wymaga użycia narkozy, która jest konieczna 
w przypadku leczenia chirurgicznego. W naszym ośrodku, o czym wielu 
pacjentów nie wie, wykorzystujemy ją również w leczeniu chorych na 
nowotwory niezłośliwe i schorzenia spoza obszaru onkologii. Dlatego 
bardzo dobrze się stało, że Górnośląska Fundacja Onkologiczna 
podjęła się opracowania niniejszego poradnika. Polecam go nie tylko 
pacjentom Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, z myślą 
o których powstał, ale również ich bliskim, których obecność i szeroko 
pojęte wsparcie są kluczowe w procesie leczenia. Także lekarzom 
radioonkologom, albowiem to oni jako pierwsi powinni polecać go 
swoim pacjentom i być partnerami w omawianiu trudnych lub 
niezrozumiałych zagadnień i sytuacji w nim poruszanych. 
 
Wydanie tego poradnika nie byłoby możliwe bez wsparcia 
finansowego firmy Servier, która zgodziła się pokryć koszty druku, oraz 
bez ogromu pracy wykonanej - co warte podkreślenia - w całości pro 
bono przez członków komitetu redakcyjnego i autorów wszystkich 
rozdziałów.  
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Górnośląska Fundacja Onkologiczna  
dobroć się dodaje 

 
 
 

1.3. dr n med. Elżbieta Wojarska-Tręda 

Przewodnicząca Rady Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej na rzecz 
Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie 
 
Rak to choroba długotrwała, stopniowo oswajana. Każdy jej etap 
przeżywany jest inaczej, indywidualnie. Nie tylko przez samego 
chorego, ale też przez jego najbliższą rodzinę, grono przyjaciół, czy 
znajomych.  
 
Diagnoza: rak często spada „jak grom z jasnego nieba”. Najpierw 
lokalizuje się w głowie. Szuka miejsca, w którym „zostanie przyjęta do 
wiadomości”. Początkowo zazwyczaj jest odpychana, eliminowana ze 
świadomości. Myślisz: „Nie, to niemożliwe”, „dlaczego ja?”, „to 
pomyłka”, „skąd to się wzięło”, „przecież nigdy nie chorowałam/em”… 
Wraz z kolejnym etapem pojawiają się następne pytania: „I co teraz?”, 
„ile jeszcze pożyję”, „czy to da się leczyć”, „jak będę wyglądać?”, „jak 
oni dadzą sobie radę beze mnie?”, „jak ja się dostanę do szpitala?”, 
„kto skończy moją pracę jak pójdę na L4?”…  
 
Oczekiwanie na diagnozę, kolejne terminy badań i ich wyniki silnie 
zaburzają równowagę rodzinną. To trudny czas, w którym masz prawo 
odczuwać niepokój mieszający się z przerażeniem, zwątpieniem, 
smutkiem, rozpaczą, udręką i mnóstwem innych trudnych emocji. Jest 
to czas, w którym będziesz potrzebować wsparcia rodziny, przyjaciół 
i personelu medycznego, począwszy od rejestratorek, poprzez 
pielęgniarki, techników, psychologów i inne osoby, na lekarzach 
kończąc. Niestety często pacjenci błędnie myślą, że jak nic nie będą 
robić, to nie będą chorować i wmawiają sobie, że skoro nic ich nie boli, 
to nie muszą się leczyć. Tymczasem niezmiernie istotne jest, aby po 
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otrzymaniu informacji o chorobie czym prędzej podjąć działanie – 
wybrać odpowiedniego specjalistę i rozpocząć leczenie.  
 
Zdarza się, że pacjenci nie mówią rodzinie o chorobie od razu, 
a niektórzy, nawet jeśli chcieliby poinformować bliskich o swojej 
chorobie bez zbędnej zwłoki, nie mają ani wiedzy, ani ani pomysłu, jak 
to zrobić. Szukają zatem sposobu, dogodnej, „odpowiedniej” chwili na 
podzielenie się tą informacją. Są też tacy, którzy wolą, aby to lekarz 
powiadomił ich bliskich o chorobie. Wsparcie rodziny, przyjaciół jest 
niezmiernie ważne i pozwoli pacjentowi poradzić sobie nie tylko 
z emocjami w tym trudnym okresie, ale również z prostymi 
czynnościami życia codziennego, które mogą sprawiać trudności 
w trakcie leczenia. Okazanie zrozumienia i pełna akceptacja może 
okazać się dla chorego kluczowa.  
 

Dzięki ogromnemu postępowi medycyny, w XXI wieku diagnoza: rak - 
to nie jest wyrok. U wielu chorych raka można wyleczyć lub przez długi 
czas utrzymywać chorobę nowotworową „pod kontrolą”, podobnie jak 
w przypadku wielu innych chorób przewlekłych.  

 
Warto polegać na wiedzy i doświadczeniu onkologów, 
radioterapeutów oraz lekarzy innych specjalności, którzy leczą zgodnie 
z najnowszymi światowymi wytycznymi. Ważne, aby chory zaufał 
swojemu lekarzowi, bo pomoże mu to bezpieczniej i spokojniej przejść 
przez procedury lecznicze. Gdy pacjent zawierzy lekarzowi, stosuje się 
do jego zaleceń, pilnuje terminów wizyt kontrolnych, przyjmuje leki w 
odpowiedni sposób, dopytuje, zgłasza niepokojące objawy, to wtedy 
wzrasta szansa na jego wyleczenie bez powikłań.   
 
Prawdą jest, że leczenie raka wyznacza tempo i tryb codziennego życia 
chorego oraz jego otoczenia. Po radio- lub chemioterapii mogą 
pojawić się skutki uboczne, a wraz z nimi niechęć i zwątpienie w sens 
dalszego leczenia. Rozpoczęcie leczenia wiąże się również ze zmianą 
dotychczasowego życia chorego oraz członków jego rodziny. Pacjent 
i jego najbliżsi często konfrontowani są z własnymi lękami, co nasila 
w nich napięcia, obawy i strach. Reakcje chorych są różnorodne, 
bardzo często zmieniają się w zależności od pory dnia i ewoluują wraz 
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z kolejnymi etapami choroby. Wizyty u lekarza, kolejne badania, 
pobierania krwi, seanse radioterapii, dalsze cykle chemii, 
niezrozumiała terminologia medyczna używana przez lekarzy (np. 
paliacja, progresja, stagnacja, rozsiew, remisja, immunoterapia) - to 
wszystko rozbudza kolejne emocje.  
 

Wiedz jednak, że wyrażanie swojego niepokoju, smutku, lęku, bardzo 
często przynosi ulgę, a tym samym poprawę samopoczucia. 
Okazywanie swoich uczuć i potrzeb zmniejsza kumulowanie się 
trudnych emocji, takich jak smutek, ból i gniew. Otwarta komunikacja 
między chorym a jego bliskimi zwiększa poczucie solidarności, bliskości 
i więzi.  

 
Mówienie o strachu pomaga go złagodzić lub wręcz przezwyciężyć. 
Cierpienie izoluje, może powodować wycofanie i zamknięcie się 
w sobie. Mówienie o tym, co się czuje, o swoich potrzebach, pozwala 
uniknąć nieporozumień i odnaleźć równowagę. Nie ma dobrego ani 
złego sposobu stawienia czoła cierpieniu – każdy człowiek reaguje na 
swój sposób, zgodnie ze swoim charakterem, doświadczeniem 
i historią. Proces przejścia przez chorobę jest dla każdego chorego 
sporym wysiłkiem i każdy potrzebuje czasu, by móc się uporać ze 
swoimi emocjami we własnym tempie.  
 
Nikt nie powinien zostać sam w chorobie. Każdy pacjent potrzebuje 
indywidualnego podejścia i pomocy w podjęciu kluczowej dla niego 
decyzji o optymalnym sposobie leczenia, uwzględniającego zarówno 
korzyści, jak i wiążące się z każdą terapią ryzyko efektów ubocznych.  
 
W tym poradniku zamieszczamy szczegółowe informacje o leczeniu 
promieniami oraz formach wsparcia udzielanych przez Narodowy 
Instytut Onkologii w Gliwicach – jeden z najlepszych ośrodków leczenia 
nowotworów złośliwych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Instytut 
zapewnia profesjonalną opiekę lekarzy specjalistów z różnych dziedzin 
medycyny, techników elektroradiologów, pielęgniarek, psychologów, 
logopedów, dietetyków i wielu innych pracowników medycznych.  
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Swoim wsparciem służy również Górnośląska Fundacja Onkologiczna 
- grupa ludzi dobrej woli, działających na rzecz Narodowego Instytutu 
Onkologii w Gliwicach i jego pacjentów. Dzięki przekazywanym 
środkom finansowym na rzecz Fundacji, darowiznom i odpisom 1% 
podatku możemy organizować warsztaty psychologiczne, dietetyczne 
oraz zajęcia aktywności fizycznej. Możemy dofinansowywać sprzęt 
medyczny potrzebny do leczenia oraz - pomijanej często - rehabilitacji 
po terapii onkologicznej. Możemy wspierać  programy badawcze, 
programy profilaktyczne czy też - jak w przypadku niniejszego 
Poradnika - inicjatywy wydawnicze. Zaangażowani pracownicy 
i wolontariusze Fundacji są głęboko przekonani, że wspólny wysiłek, 
a także niewielki czyn oraz prosty gest wywoła uśmiech cierpiących na 
choroby nowotworowe pacjentów. 
  


