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5. Radioterapia w pigułce od elektroradiologa  
 

 

 
Dr n. med. Dawid Bodusz 
Zakład Radioterapii 
 

5.2. Kto realizuje leczenie na aparacie terapeutycznym? 

Proces napromieniania realizowany jest przez 
elektroradiologów. To osoby dedykowane i przygotowane do 
wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych 
z wykorzystaniem promieniowania jonizującego oraz diagnostyki 
elektromedycznej (np. EKG, EEG, EMG). Elektroradiolodzy to odrębny 
zawód medyczny (nie są lekarzami). W przypadku radioterapii 
odpowiedzialni są za przygotowanie stabilizacji (np. maski 
termoplastycznej) w modelarni, przeprowadzenie symulacji leczenia 
na urządzeniu zwanym symulatorem, wykonanie badań tomografii 
komputerowej czy rezonansu magnetycznego (oraz innych badań 
obrazowych) oraz za realizację radioterapii na aparacie 
terapeutycznym. 

5.3. Istotne informacje o leczeniu, czyli odpowiedzi na 
najczęstsze pytania 

 
• Napromienianie, nazywane często przez pacjentów 

„naświetlaniem”, jest bezbolesne. To oznacza, że w trakcie 
seansu radioterapii nie odczuwa się żadnych dolegliwości. 
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Jedyny dyskomfort, jaki może się pojawić związany jest 
z pozycją terapeutyczną, w jakiej pacjent musi leżeć 
nieruchomo. 

• W trakcie trwania całego procesu leczenia, chorzy nie 
promieniują i nie stanowią zagrożenia radiacyjnego dla 
otoczenia (również odzież). Można bezpiecznie spotykać się 
z rodziną i znajomymi (w tym z dziećmi). 

• Kolory, którymi określamy w naszym Zakładzie Radioterapii 
poszczególne aparaty terapeutyczne służą jedynie do 
łatwiejszego zapamiętania swojego gabinetu 
terapeutycznego. Nie oznaczają intensywności prowadzonego 
leczenia.  

• Maska termoplastyczna służy jedynie do stabilizacji pozycji na 
stole terapeutycznym. Nie ma właściwości ochronnych przed 
promieniowaniem. W radioterapii stosuje się różne akcesoria 
ułatwiające przyjęcie właściwej pozycji terapeutycznej, 
w związku z czym niektórzy pacjenci nie mają wykonywanej 
maski termoplastycznej. 

• Radioterapia nie wyklucza dbania o higienę (mycia się). 
Dokładniejsze informacje na temat higieny miejsc 
napromienianych znajdują się w Rozdziale XXVII. 

• Elektroradiolodzy mają stały podgląd wizualny oraz głosowy 
z pacjentem w trakcie terapii. 

• Aparaty terapeutyczne w trakcie realizacji napromieniania 
wydają różne dźwięki i poruszają się wokół pacjenta (czasem 
w bliskiej odległości). 

• Czas napromieniania zależy od wielu czynników; między 
innymi od techniki napromieniania czy sposobu weryfikacji 
ułożenia chorego względem planu leczenia. Standardowo, 
jeden seans radioterapii trwa od kilku do kilkudziesięciu 
minut. Dłuższy czas napromieniania nie oznacza, że pacjent 
ma podawaną wyższą dawkę promieniowania. 
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5.5. Logistyka  

 
• Każdy chory ma dedykowany swój aparat terapeutyczny. 

• Elektroradiolodzy z danego aparatu terapeutycznego 
wyznaczają orientacyjne godziny leczenia w trakcie 
pierwszego seansu napromieniania. Pacjenci dojeżdżający 
transportem szpitalnym (karetką) napromieniani są 
w godzinach dopołudniowych. Pacjenci dojeżdżający do 
Zakładu Radioterapii samodzielnie lub zakwaterowani 
w hotelu Instytutu mają wyznaczane orientacyjne godziny 
napromieniania. Pacjenci szpitalni (przebywający w Klinikach 
Instytutu) napromieniani są w godzinach popołudniowych lub 
wieczornych. Proszę pamiętać, że zaplanowane godziny mogą 
ulec zmianie z powodu nieprzewidzianych sytuacji. 

• Poza pierwszym dniem terapii, na kolejne seanse leczenia 
pacjenci zgłaszają się bezpośrednio na swój aparat 
terapeutyczny zgodnie z ustalonymi godzinami. 

• Pomimo ustalonej kolejności przyjmowania chorych do 
napromieniania, niektóre sytuacje wymagają 
napromieniania chorego poza kolejnością. Związane jest to 
z realizowaniem leczenia w skojarzeniu z inną metodą terapii 
(np. hipertermią czy chemioterapią) lub wynika z innych 
powodów klinicznych. Prosimy o wyrozumiałość w takich 
sytuacjach. 

• Każdy aparat terapeutyczny podlega systematycznej kontroli 
jakości. W związku z tym, na drzwiach wejściowych danego 
aparatu widnieje informacja, w jakie dni i w jakich godzinach 
aparat terapeutyczny ma przerwę serwisową. Testy 
wykonywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa leczenia. 

• W przypadku wyłączenia aparatu terapeutycznego z użycia 
z powodu prac serwisowych, pacjenci napromieniani są na 
innym (tzw. bliźniaczym) aparacie terapeutycznym. 
Elektroradiolodzy informują, na który aparat terapeutyczny 
należy się zgłosić wraz ze swoją maską termoplastyczną (jeśli 
pacjent ją posiada). Postępowanie to ma na celu zapewnienie 
ciągłości leczenia zgodnie z planem. Niestety, taka sytuacja 
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zaburza ustalone godziny napromieniania. Prosimy 
o cierpliwość i wyrozumiałość.  

5.6. Inne  

W trakcie realizacji radioterapii o szczegóły dotyczące logistyki 
i aspektów związanych z realizacją leczenia można pytać 
elektroradiologów z danego aparatu terapeutycznego. 
W trakcie procedur przygotowujących do radioterapii (wykonanie 
stabilizacji, badania obrazowe itp.), w przypadku pytań dotyczących 
realizacji tych procedur oraz radioterapii można zgłosić się do 
rejestracji Zakładu Radioterapii. 
W przypadku pytań i wątpliwości związanych z realizacją radioterapii 
można również zgłosić się do kierownika zespołu techników 
medycznych. 

5.7. Radioterapia na wstrzymanym wdechu (DIBH) 

To technika radioterapii, w której dochodzi do zwiększenia 
objętości płuc poprzez nabranie głębokiego wdechu. Powoduje to 
odsunięcie ściany klatki piersiowej od serca i naczyń oraz ogranicza 
ruchomość narządów klatki piersiowej. W tej technice, chory nabiera 
powietrza do płuc (wykonuje wdech) i zatrzymuje oddech na czas 
wykonania badania obrazowego (TK) oraz w trakcie realizacji wiązki 
terapeutycznej (napromieniania). Głównym celem tej techniki jest 
ochrona tzw. narządów krytycznych (przede wszystkim płuc, serca 
i  dużych naczyń wieńcowych) przed promieniowaniem (Rycina 16).  
 

 
Rycina 16. Położenie serca względem wiązki promieniowania (A) w technice 
na wstrzymanym wdechu; (B) w technice swobodnego oddychania. 
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Niezwykle ważnym elementem w takim leczeniu jest umiejętność 
kontrolowania oddechu przez pacjenta. Najlepiej, jeśli pacjent 
oddycha klatką piersiową, a nie „brzuchem”. Warto przed 
rozpoczęciem procedur przygotowawczych do radioterapii (tomografii 
komputerowej) poćwiczyć umiejętność oddychania i nabierania 
głębokiego wdechu. Nabieraniu umiejętności oddychania klatką 
piersiową pomagają odpowiednie ćwiczenia. Warto leżąc położyć 
sobie dłoń na brzuchu i kontrolować aby nabierając powietrze unosiła 
się klatka piersiowa, a nie brzuch. Następnie należy wykonywać 
ćwiczenie w pozycji leżącej z rękami uniesionymi do góry. Trzeba 
nabrać powietrza do płuc i wstrzymać oddech na kilkanaście lub 
kilkadziesiąt sekund – w zależności od własnych możliwości. Nie wolno 
za bardzo (za długo) wstrzymywać oddechu, ponieważ trudno jest 
później uspokoić oddech przed kolejnym jego wstrzymaniem.  

Napromienianie wymaga kilkukrotnego, powtarzanego wstrzymania 
oddechu. W przypadku problemów zawsze można zgłosić się do 
personelu medycznego z prośbą o pomoc w ćwiczeniach oddychania.  

W trakcie radioterapii (napromieniania) chory jest proszony 
o nabranie powietrza do płuc i wstrzymanie oddechu w celu realizacji 
leczenia. Specjalny system kamer podczerwieni (Rycina 17B) 
kontroluje położenie znacznika (Rycina 17A) umieszczonego na klatce 
piersiowej, aby kontrolować zgodność wdechu na aparacie 
terapeutycznym z tym, który został zobrazowany w trakcie badania 
tomografem komputerowym. 

 
Rycina 17. Zestaw do kontroli toru oddechowego chorego; (A) znacznik 
umieszczany na ciele chorego; (B) kamera podczerwieni. 

 
Dla ułatwienia, możliwe jest zastosowanie systemu pozwalającego na 
śledzenie przez pacjenta głębokości nabieranego wdechu poprzez 
obserwację na monitorze geometrycznych (rysunkowych) wskaźników 
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(Rycina 18). Służy do tego mały monitor mocowany nad pacjentem, na 
którym widać głębokość wdechu i zakres, w którym należy ten wdech 
utrzymywać w momencie napromieniania (po usłyszeniu komunikatu: 
„proszę nabrać powietrza”). Głębokość oddechu wskazywana jest 
przez mniejszy, poruszający się wraz z oddechem pasek (oznaczony na 
rysunku kolorem żółtym w momencie, gdy głębokość wdechu jest poza 
wyznaczonym obszarem oraz kolorem zielonym, gdy głębokość 
wdechu jest odpowiednia dla realizacji leczenia) (Rycina 18). Sama 
głębokość zdefiniowanego wdechu określona jest na monitorze polem 
niebieskim.  

 
Rycina 18. Widok obrazu na monitorze umożlwiającym śledzenie własnego 
oddechu. Mniejszy pasek wskazuje głębokość oddechu (jest ruchomy), 
a większy niebieski obszar wskazuje zakres w jakim należy utrzymać wdech 
w czasie napromieniania. 

5.8. Radioterapia stercza (prostaty) ze złotymi 
znacznikami 

Zastosowanie złotych znaczników implantowanych 
(wszczepianych) do stercza umożliwia prowadzenie radioterapii 
z bardzo dużą precyzją wynikającą z możliwości stałego 
monitorowania ich położenia w czasie realizacji napromieniania. 
Stosowany w naszym Zakładzie Radioterapii znacznik ma średnicę 0,28 
mm (Rycina 19). Sama procedura wszczepienia (implantacji) 
znaczników odbywa się z wykorzystaniem obrazowania 
ultrasonograficznego (USG) i nie jest odczuwana przez pacjentów jako 
bolesna. Pewien dyskomfort (odczuwany indywidualnie) wynika 
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głównie z samego badania USG, które jest badaniem transrektalnym 
(przezodbytniczym).  

Rycina 19. Złoty znacznik 
stosowany w Zakładzie 
Radioterapii. U góry kształt 
znacznika przed wszczepieniem, na 
dole kształt po wszczepieniu. 
Średnica 0,28 mm i długość przed 
implantacją 20 mm. 

 
 
 

Bardzo istotne jest, aby chory przygotował się do procedury 
wszczepienia znacznika zgodnie z zaleceniami otrzymanymi przez 
lekarza (dotyczą zaleceń dietetycznych, spożywania posiłków 
i stosowania leków).  

 
Po implantacji, wyznaczany jest termin procedur przygotowawczych 
do radioterapii (wykonanie stabilizacji i tomografii komputerowej). 
Również przed tym badaniem należy się przygotować zgodnie 
z otrzymanymi zaleceniami. Otrzymane wytyczne należy powtarzać 
przed każdym seansem radioterapii (przed zgłoszeniem się na aparat 
terapeutyczny). To ważne, ze względu na odpowiednie wypełnienie 
pęcherza moczowego i odbytnicy. W razie wątpliwości o zalecenia 
proszę pytać lekarza lub elektroradiologów, jeśli chory rozpoczął już 
radioterapię. 


