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3. Teleradioterapia  
 

 

 
dr hab. n. med. Dorota Gabryś  
Zakład Radioterapii 
 

3.2. Czym jest teleradioterapia? 

Technika polegająca na napromienianiu pacjenta z zewnątrz tzn. 
źródło promieniowania znajduje się poza ciałem pacjenta. Leczenie 
promieniowaniem jonizującym nie sprawia, że pacjent staje się 
radioaktywny, ponieważ promieniowanie jest wytwarzane przez 
aparat, czyli poza ciałem pacjenta i przestaje działać wraz 
w wyłączeniem aparatu. W związku z tym pacjent nie stanowi żadnego 
zagrożenia dla otoczenia i może swobodnie przebywać z dziećmi 
i kobietami w ciąży. 

3.3. Rodzaje teleradioterapii  

Radioterapia frakcjonowana (standardowa) to zabieg krótki 
(najczęściej kilka-kilkanaście minut), ale wymagający wielu powtórzeń 
(frakcji radioterapii), których liczba w zależności od rozpoznania 
i indywidualnych zaleceń lekarza prowadzącego może wynosić od kilku 
do kilkudziesięciu dni, zwykle w okresie 5 - 7 tygodni. Wskutek podania 
wielu frakcji promieniowania dochodzi do regresji nowotworu, czyli 
zmniejszenia objętości guza lub jego całkowitego zniknięcia. 
Frakcjonowanie pozwala na napromienianie dużych obszarów tkanek 
z ograniczeniem skutków ubocznych zarówno w leczeniu pierwotnym 
jak i uzupełniającym. W trakcie radioterapii frakcjonowanej tzw. 
dawka dzienna z reguły wynosi 2 - 2,5 Gy (grej, jednostka dawki 
pochłoniętej), natomiast dawka całkowita (dawka powstała po 
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zsumowaniu wszystkich dawek dziennych) od 40 do 78 Gy w leczeniu 
radykalnym i odpowiednio dawka frakcyjna 3 - 4 Gy i dawka całkowita 
20 - 30 Gy w leczeniu paliatywnym. Należy podkreślić, że dawka jest 
dobierana indywidualnie. Radioterapia w większości przypadków 
odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00. 
W niektórych jednostkach chorobowych radioterapia jest 
przeprowadzana również w soboty i niedziele. 
 
Radioterapia stereotaktyczna, radiochirurgia to rodzaj radioterapii 
dedykowany do guzów o małych lub bardzo małych rozmiarach. 
Obszar, który ma być napromieniany jest mały dzięki czemu 
ograniczony jest również obszar zdrowych tkanek, które znajdują się 
w jego otoczeniu. W odróżnieniu od radioterapii frakcjonowanej 
dzienna dawka (frakcyjna) jest ≥ niż 5 Gy i może wynosić nawet 20 Gy, 
a dawka całkowita dochodzi do 60 Gy. Napromienianie tak wysokimi 
dawkami wiąże się z koniecznością szczególnego przygotowania 
pacjenta do leczenia. 
 
Radioterapia stereotaktyczna z bramkowaniem oddechowym 
(GATING) jest wykorzystywana w sytuacji, kiedy istnieje potrzeba 
napromienienia np. guza w obrębie płuc, wątroby, nadnerczy lub 
trzustki, czyli narządów które zmieniają swoje położenie wraz 
z oddechem. W tych lokalizacjach guzy potrafią poruszać się nawet 
kilka centymetrów podczas swobodnego oddechu. Specjalistyczna 
aparatura i procedury pozwalają na monitorowanie oddechu pacjenta. 
Nie jest wymagane wstrzymywanie oddechu, pacjent swobodnie 
i regularnie oddycha w trakcie procedur przygotowawczych do 
radioterapii jak i samego leczenia. Guz jest napromieniany tylko 
w określonej fazie oddechowej, najczęściej fazie wydechu, ponieważ 
jest ona najdłuższa i najbardziej stabilna. Określenie fazy oddechu 
w której pacjent jest napromieniany odbywa się dzięki zastosowaniu 
systemu kamer oraz znacznika umieszczonego na ciele pacjenta 
(więcej informacji w Rozdziale IV). 
 
Radioterapia na wstrzymanym oddechu to rodzaj radioterapii 
wykorzystywany zarówno w radioterapii frakcjonowanej np. 
uzupełniająca radioterapia raka piersi, jak i radioterapii 
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stereotaktycznej. Poza monitorowaniem oddechu pacjenta za pomocą 
specjalistycznej aparatury pacjent musi kontrolować swój oddech 
poprzez nabranie powietrza w płucach i zatrzymanie go na krótki czas. 
Aparat „wie”, kiedy to następuje i tylko wtedy włączana jest wiązka 
promieniowania. W takim sposobie napromieniania dochodzi do 
zwiększenia objętości płuc, przesunięcie serca w dół oraz ograniczenia 
ruchomości klatki piersiowej, dzięki czemu napromienianie jest 
dokładniejsze oraz oszczędza się zdrowe tkanki. Więcej informacje 
o technice radioterapii na wstrzymanym oddechu znajduje się 
w Rozdziale IV. 

Techniczne aspekty przygotowania i planowania poszczególnych 
rodzajów radioterapii oraz stosowany sprzęt opisane są w Rozdziale III. 

3.4. Hipertermia  

Hipertermia jest procedurą polegającą na nagrzewaniu okolicy guza 
nowotworowego z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury. 
W Zakładzie Radioterapii w Gliwicach dysponujemy urządzeniem BSD 
500 dedykowanym do leczenia hipertermią powierzchowną, które 
generuje mikrofale wywołujące wzrost temperatury w tkankach 
(Rycina 2). Wysoka temperatura (powyżej 40oC), poprzez wiele 
mechanizmów uszkadza komórki nowotworu. Dzięki czemu 
wykorzystywana jest jako samodzielna metoda leczenia oraz jako 
sposób uwrażliwienia komórek nowotworowych na radioterapię, 
przez co zwiększa jej skuteczność. 

• Zabieg może być wykonany u pacjentów z guzami w skórze, tkance 
podskórnej i powierzchownie położonych innych tkankach 
miękkich, bez rozległych owrzodzeń nowotworowych. 

• Pacjentów do zabiegu kwalifikuje lekarz Zakładu Radioterapii. 

• Zabieg nie wymaga dodatkowych procedur podczas planowania 
leczenia. 

• Przed zabiegiem lekarz wyznacza obszar skóry w okolicy guza, który 
będzie nagrzewany za pomocą odpowiedniej wielkości aplikatora 

• Zabieg wykonywany jest przez technika poprzez przyłożenie do 
skóry miękkiej części aplikatora (Rycina 2). 

• Czas trwania zabiegu wynosi 60 minut.  
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• Pacjent pozostaje w pozycji leżącej, osoba obsługująca urządzenie 
znajduje się w sąsiednim pokoju i obserwuje pacjenta za pomocą 
kamer.  

• W leczeniu skojarzonym z radioterapią, hipertermia jest 
przeprowadzana przed podaniem frakcji radioterapii. Najczęściej 
wykonywane są dwa zabiegi hipertermii w trakcie tygodniowego 
leczenia.  

• W trakcie zabiegu pacjent odczuwa ciepło w okolicy nagrzewanej, 
nie powinien odczuwać bólu. Jeżeli pojawi się ból od razu należy 
poinformować technika. 

 
Rycina 2. Aparat do leczenia hipertermią 

powierzchowną. Po lewej stronie pomieszczenie z aparatem do hipertermii 
wraz z systemem sterującym oraz łóżkiem dla pacjenta. Po prawej średniej 
wielkości aplikator do hipertermii, miękka część (zaznaczona strzałką) jest 
przykładana do skóry pacjenta.  

3.5. Zespół specjalistów zaangażowanych w leczenie 
pacjentów 

W leczenie pacjentów promieniami zaangażowany jest duży zespół 
specjalistów, którzy czuwają nad prawidłowym przeprowadzeniem 
wieloetapowego leczenia.  
W jego skład wchodzą: 

• Lekarze są odpowiedzialni za kwalifikację pacjenta do leczenia, 
zlecanie badań, konsultacji, leków, wypisywanie recept, 
odpowiadają na pytania pacjentów odnośnie leczenia, uczestniczą 
w planowaniu leczenia poprzez wyznaczenie odpowiednich 
obszarów do napromieniania, sprawdzają plany leczenia, 
kontrolują prawidłowy przebieg leczenia, oceniają oraz leczą 
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wczesne i późne skutki uboczne leczenia, kontrolują pacjentów po 
zakończonym leczeniu w celu oceny odpowiedzi na leczenie  

• Pielęgniarki/pielęgniarze są zaangażowani w proces zakładania 
historii choroby pacjenta poprzez zebranie szczegółowego 
wywiadu oraz zebranie całej dokumentacji z dotychczasowego 
leczenia poza NIO Gliwice, a przede wszystkim podawanie 
zleconych przez lekarza leków, wykonywanie opatrunków. 

• Technicy są odpowiedzialni za wykonanie procedur do planowania 
leczenia, planowanie leczenia, oraz napromienianie pacjentów na 
aparacie. Jest to najliczniejsza grupa zaangażowanych specjalistów. 

• Fizycy medyczni wykonują plany leczenia, sprawdzają prawidłowe 
działanie aparatów, sprawdzają plany leczenia różnymi 
specjalistycznymi metodami  

• Rejestratorki są odpowiedzialne za umawianie pacjentów na wizyty 
z lekarzem zarówno przed, w trakcie jak i po radioterapii, 
rejestrowanie pacjentów na umówione wcześniej wizyty, a także 
udzielanie informacji pacjentom. 

• Sekretarki medyczne pracują w gabinetach kwalifikacji do leczenia 
oraz wizyt kontrolnych, gdzie zajmują się prowadzeniem 
dokumentacji medycznej pacjenta na zlecenie lekarza w tym 
przygotowania zleceń, skierowań, kart konsultacyjnych oraz 
wyznaczenie terminów zleconych badań i konsultacji. 
W sekretariatach sekretarki medyczne uczestniczą w pisaniu 
historii leczenia pacjentów promieniami, przygotowują 
skierowania, zlecenia czy wypisy, a także wyznaczają terminy 
zleconych badań i konsultacji. 

• Salowe są niezastąpione w czuwaniu nad porządkiem 

• Inni specjaliści (psycholodzy, rehabilitanci, dietetycy, inni) 
zaangażowani w opiekę nad pacjentem podczas oraz po 
zakończeniu radioterapii.  

 

3.6. Planowanie leczenia promieniami 
Planowanie radioterapii radykalnej to złożony, wieloetapowy proces 
wymagający wykonania wielu procedur przygotowawczych. Każdy 
pacjent jest inny, dlatego plan wykonywany jest indywidualnie 
z uwzględnieniem między innymi leczonego schorzenia, stopnia 
zaawansowania, przeprowadzonego wcześniej leczenia, wyniku 
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histopatologicznego. Podczas planowania niezbędne jest określenie 
lokalizacji guza nowotworowego i/lub przerzutów w obrębie 
napromienianej części ciała oraz zdefiniowanie tkanek zdrowych. 
Ten wieloetapowy proces jest kontrolowany przez lekarza, fizyka 
i technika. Etapy procesu planowania opisano w Rozdziale III.  

3.7. Przygotowanie przed radioterapią 

• W pierwszym dniu napromieniania należy zarezerwować sobie 
większą ilość czasu, aby móc dopełnić wszystkich formalności (np. 
podpisanie zgody na leczenie po uprzednim zapoznaniu się z nią) 
oraz procedur wymaganych przed rozpoczęciem leczenia (np. 
wykonania symulacji, badań krwi). W tym dniu między innymi 
sprawdzane są parametry planu leczenia przez techników 
obsługujących urządzenia do napromieniania oraz weryfikowana 
jest poprawność ułożenia pacjenta na aparacie terapeutycznym 
przez lekarza prowadzącego. Nagromadzenie procedur wydłuża 
czas pobytu pacjenta w Zakładzie Radioterapii. 

• Warto ubrać się wygodnie i wziąć ze sobą coś do czytania. 

• Jeżeli nie jest wymagane szczególne przygotowanie do radioterapii 
można zabrać ze sobą jedzenie i picie, które można spożyć w razie 
przedłużania czasu oczekiwania lub zakupić jedzenie w punktach 
gastronomicznych (więcej informacji w Rozdziale VIII oraz na końcu 
poradnika w Rozdziale XXX). W przypadku konieczności spełnienia 
określonych warunków (np. napromienianie z pustym żołądkiem, 
z pełnym pęcherzem) należy przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie 
przygotowania do radioterapii.  

• Jeśli jesteś kobietą w wieku rozrodczym i podejrzewasz, że możesz 
być w ciąży – koniecznie zgłoś ten fakt lekarzowi prowadzącemu 
przed rozpoczęciem procedur do planowania leczenia. 
Radioterapia ma działanie teratogenne na zarodek lub płód, 
dlatego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. W tym 
celu przed radioterapią u wszystkich pacjentek w wieku rozrodczym 
wykonuje się oznaczenie stężenie beta HCG. W trakcie leczenia 
onkologicznego niezbędne jest stosowanie skutecznych metod 
antykoncepcji celem zapobiegania ciąży. Sposób antykoncepcji 
jest ustalany z ginekologiem i prowadzącym onkologiem. 
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• Na terenie Zakładu 
Radioterapii znajduje 
się ogólnodostępna 
sala zabaw dla dzieci. 
Pomieszczenie 
przeszło ostatnio 
gruntowny remont, a 
jego wyposażenie 
uprzyjemni dzieciom 
pobyt w Instytucie.  

• Jeśli istnieje potrzeba, pacjent na czas wizyty w Instytucie może 
skorzystać z wózka dla niepełnosprawnych. Potrzebę taką należy 
zgłosić na portierni bezpośrednio przy wejściu do Zakładu 
Radioterapii.  

3.8. Przeprowadzenie leczenia 

• W Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach radioterapia z pól 
zewnętrznych (teleradioterapia) odbywa się w Zakładzie 
Radioterapii. Tam też znajdują się aparaty do napromieniania 
(więcej informacji w Rozdziałach II, III, IV, V).  

• Plany Zakładu 
Radioterapii znajdują 
się na końcu 
Poradnika. Dobrym 
punktem 
orientacyjnym (na 
zdjęciu) są tzw. 
„rybki”, czyli zbiornik 
z kolorowymi rybkami 
w holu za Rejestracją. 
Niebieskie drzwi na wysokości „rybek” prowadzą do pomieszczeń 
tomografu komputerowego (TK) i rezonansu magnetycznego (MR).  

• W dniu rozpoczęcia radioterapii pacjent zgłasza się do Rejestracji 
Zakładu Radioterapii jeżeli lekarz prowadzący jest pracownikiem 
Zakładu Radioterapii, lub umawia się indywidualnie z lekarzem 
pracującym w jednej z Klinik.  
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• Pacjent jest prowadzony przez lekarza lub personel pomocniczy na 
aparat terapeutyczny, na którym będzie napromieniany. 
W pierwszym dniu pacjenci są napromieniani poza kolejnością, 
ponieważ lekarz prowadzący musi być obecny przy pierwszej 
weryfikacji ułożenia pacjenta. 

• Aparaty do napromieniania są obsługiwane przez techników, którzy 
nadzorują ich działanie. Technicy po ułożeniu pacjenta na stole 
aparatu do napromieniania wychodzą z pomieszczenia (tzw. 
bunkra) i przebywają w sąsiednim pomieszczeniu (tzw. sterowni) 
stale obserwując pacjenta dzięki zamontowanym kamerom, oraz 
słysząc go przez cały czas, mogą z nim również rozmawiać. Na 
Rycinie 3 zilustrowano przykładowy bunkier oraz sterownię.  

Jeżeli pacjent poczuje się źle, personel szybko może wejść do 
pomieszczenia (tzw. bunkra), w którym znajduje się pacjent. 

• W kolejnych dniach pacjent zgłasza się bezpośrednio na 
wyznaczony aparat terapeutyczny.  

• Pacjenci przyjeżdzający z domu (tzw. pacjenci ambulatoryjni) mogą 
przychodzić na napromienianie popołudniami.  

• Pacjenci z prawie całego obszaru województwa śląskiego mogą być 
przywożeni na napromienianie bezpłatnym transportem. Transport 
zlecany jest przez lekarza prowadzącego, z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem.  

• Kolejność napromieniania pacjentów na aparacie jest wyznaczana 
przez techników, przy czym: 
- Pacjenci na wózkach w złym stanie ogólnym napromieniani są 

poza kolejnością. 
- Pacjenci przyjeżdzający na radioterapię zleconym transportem 

napromieniani są w pierwszej kolejności oraz według 
ustalonego wcześniej grafiku (najczęściej do południa).  

- Pacjenci, którzy przebywają w trakcie radioterapii na klinikach 
z reguły napromieniani są pod koniec dnia. 

- Pacjenci, u których jest przeprowadzane leczenie skojarzone 
z hipertermią powinni być napromienieni do 1 godziny po 
zabiegu. Tego dnia pacjenci bezpośrednio po hipertermii 
przychodzą na aparat terapeutyczny, zgłaszają się do personelu 
i są napromieniani poza kolejnością. 
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- Pacjenci, u których jest przeprowadzane leczenie skojarzone 

z chemioterapią, lub innym leczeniem systemowym, otrzymają 
dokładne informacje odnośnie czasu jaki powinien upłynąć 
pomiędzy podaniem leków, a radioterapią. 

• Dla pacjentów mieszkających daleko od Gliwic jest możliwość 
pobytu w Obiekcie Hotelowym Instytutu, bezpłatnie w dniach 
przeprowadzenia radioterapii. Poza dniami napromieniania pacjent 
sam płaci za pobyt wg. obowiązującej stawki. Rezerwacja pobytu 
odbywa się z wyprzedzeniem, po konsultacji z lekarzem 
prowadzącym i wystawieniu skierowania do Hotelu. Więcej 
informacji praktycznych o zasadach pobytu w Obiekcie Hotelarskim 
podano w Rozdziale VIII.  

• Pacjenci ambulatoryjni, zgłaszają się na kontrolę do swojego 
lekarza prowadzącego z reguły raz w tygodniu na tak zwany 
„POKAZ”. Wówczas należy zgłosić się do Rejestracji Zakładu 
Radioterapii w godzinach pracy lekarza Zakładu od 8.00 do 15.00. 
Jeżeli lekarzem prowadzącym jest lekarz z kliniki wizyta i miejsce są 
umawiane zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego.  

Jeżeli u pacjenta wystąpią niepokojące objawy, wówczas zawsze może 
skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub w czasie jego 
nieobecności, z lekarzem który go zastępuje w danej jednostce (Zakład 
Radioterapii lub Kliniki), lub zgłosić się do pielęgniarki Gabinetu 
Zabiegowego. W trakcie tych spotkań oceniany jest stan ogólny 
pacjenta i występujące skutki uboczne leczenia promieniami.  

• Całkowita dawka promieniowania jest podzielona na serię 
mniejszych zabiegów (zwanych frakcjami), zwykle podawanych 
codziennie, oprócz sobót i niedziel, przez kilka tygodni. Samo 
napromienianie z reguły trwa kilka minut, ale na aparacie pacjent 
może przebywać od kilkunastu minut do godziny (radioterapia 
stereotaktyczna) lub dłużej (napromienianie całego ciała). Z reguły 
najwięcej czasu zajmuje precyzyjne ułożenie i weryfikacja ułożenia 
pacjenta przed zabiegiem 
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Rycina 3. Zdjęcie górne przedstawia tzw. „bunkier”, czyli pomieszczenie, 
w którym znajduje się aparat terapeutyczny. Na zdjęciu technik układa 
pacjenta w odpowiedniej pozycji przed napromienianiem. Pacjent na stole 
terapeutycznym leży na materacu specjalnie/indywidualnie przygotowanym 
dla niego. Zdjęcie dolne pokazuje technika i lekarza w sterowni, w której 
technik obsługuje aparat, a następnie po lekarskiej weryfikacji ułożenia 
pacjenta nadzoruje jego napromienianie. Dzięki zamontowanym kamerom 
pacjent jest stale monitorowany z pomieszczenia sterowni przez technika 
(czerwone strzałki).  

 

• Zabieg radioterapii jest bezbolesny, niemniej jednak 
promieniowanie powoduje uszkodzenia komórek, a u pacjenta 
pojawiają się skutki uboczne leczenia. Mogą one wystąpić już po 
pierwszej frakcji np. osłabienie, senność, nudności. Najczęściej 
dotykają pacjentów w okolicy 2 tygodnia leczenia np. 
zaczerwienienie skóry.  
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• Skutki uboczne leczenia są uzależnione od wielu czynników np. 
dawki frakcyjnej, dawki całkowitej, stanu ogólnego pacjenta, 
a przede wszystkim od obszaru napromieniania, co związane jest 
z konkretną jednostką chorobową. Inne będą skutki uboczne 
u pacjenta napromienianego z powodu raka w obszarze głowy 
i szyi, a inne u pacjenta leczonego z powodu raka odbytnicy, 
dlatego skutki uboczne i powikłania szczegółowo omówione są 
w dalszej części poradnika, w rozdziałach poświęconych 
konkretnym jednostkom chorobowym. 

• W trakcie radioterapii pacjent może pracować lub otrzymać 
zwolnienie lekarskie. Decyzja odnośnie możliwości wykonywania 
pracy przez pacjenta uzależniona jest od jego ogólnego stanu 
zdrowia, samopoczucia oraz stopnia sprawności. 

• Pacjenci przebywający stacjonarnie w Klinikach podczas całego 
procesu leczenia promieniami pozostają pod opieką personelu 
danej kliniki i do nich zgłaszają się z pytaniami i problemami 
dotyczącymi leczenia. 

• Po otrzymaniu ostatniej frakcji leczenia pacjent zgłasza się do 
lekarza prowadzącego po tzw. „WYPIS”, w celu końcowego 
badania, oceny stanu ogólnego, ustalenia dalszego toku 
postepowania i wydania wypisu z informacjami 
o przeprowadzonym leczeniu, z wynikami wykonanych badań 
w trakcie radioterapii, oraz co najważniejsze z dalszymi 
zaleceniami. 

  


