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11.  Radioterapia chorych na nowotwory głowy i szyi 
 

 

 
lek. med. Natalia Amrogowicz  
dr hab. n. med. Andrzej Wygoda  
I Klinika Radioterapii i 
Chemioterapii  
 

11.2. Gdzie odbywa się leczenie i 
jak się zarejestrować?  

Hospitalizacja podczas 
leczenia promieniami chorych na 

raka regionu głowy i szyi odbywa się w I Klinice Radioterapii 
i Chemioterapii, zlokalizowanej na 8 piętrze budynku Kliniki 
z Przychodniami.  
 
Radioterapia odbywa się w Zakładzie Radioterapii (plany Zakładu 
Radioterapii dostępne są na końcu Poradnika). Jeżeli chory otrzymuje 
chemioterapię lub immunoterapię, podawana jest ona w warunkach 
Kliniki. 
 
Pacjent zgłasza się do przyjęcia w wyznaczonym terminie, ustalonym 
podczas uprzedniej wizyty konsultacyjnej.  

11.3. Jak odbywa się kwalifikacja do radioterapii?  

Kwalifikacja do leczenia promieniami uzależniona jest od 
lokalizacji guza nowotworowego oraz stopnia jego zaawansowania, 
a także obecności przerzutów do węzłów chłonnych szyi. Wymaga ona 
wcześniejszego przeprowadzenia dokładnej diagnostyki laryngo-
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onkologicznej z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do badań 
obrazowych - tomografii komputerowej (TK), rezonansu 
magnetycznego (RM) i/lub pozytronowej emisyjnej tomografii 
komputerowej (PET).  
 
U chorych na raka krtani i raka nosowej lub krtaniowej części gardła, 
konieczne jest przeprowadzenie badania endoskopowego (inaczej -
nasofiberoskopia) w celu oceny lokalizacji guza względem sąsiadującej 
zdrowej błony śluzowej. Badanie takie polega na wprowadzeniu 
w znieczuleniu miejscowym (w sprayu) cienkiego przewodu 
zakończonego minikamerą przez nos pacjenta. Badanie trwa około 5 
min. Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać - wystarczy 
wyjąć protezy zębowe, jeśli pacjent je posiada. Po badaniu przez około 
30 min nie można spożywać posiłków ani napojów (grozi to 
zakrztuszeniem ze względu na stosowane znieczulenie).  
 
Kwalifikacja do leczenia onkologicznego zwyczajowo poprzedzona jest 
oceną parametrów morfologii i biochemicznych krwi. 

11.4. Procedury przed rozpoczęciem leczenia 

Ostateczna kwalifikacja do leczenia i wybór jego schematu 
odbywa się podczas konsylium I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii lub 
w Zakładzie Radioterapii po wcześniejszym skompletowaniu 
niezbędnych, aktualnych wyników badań. Pacjent otrzymuje 
propozycję leczenia zgodną ze standardami postępowania leczniczego 
i z najnowszą wiedzą medyczną w zakresie onkologii. Po akceptacji 
Pacjenta zaproponowanej mu metody leczenia, wdrożone zostają 
procedury zależne od decyzji konsylium. 

11.5. Jak przebiega leczenie? 

U chorych na raka regionu głowy i szyi (jamy ustnej, gardła 
i krtani) radioterapia odgrywa zasadniczą rolę jako element leczenia 
skojarzonego (połączonego z operacją 
i chemioterapią/immunoterapią), a w niektórych lokalizacjach 
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narządowych (wybrane raki gardła i krtani) jest najważniejszą lub 
jedyną metodą leczenia.  
 
U większości chorych na raka regionu głowy i szyi radioterapia 
samodzielna lub skojarzona z chirurgią i chemioterapią pozwala na 
uzyskanie trwałego wyleczenia lub długotrwałej remisji nowotworu.  
 
Zwykle leczenie promieniami obejmuje okres około 7 tygodni i złożone 
jest z 33 - 35 zabiegów napromienia podawanych codziennie, 
z wyłączeniem sobót i niedziel. W wybranych przypadkach czas terapii 
może być jednak krótszy i wynosić od 4 do 6 tygodni. 
 
U pacjentów, u których nowotwór jest miejscowo zaawansowany, 
może zaistnieć konieczność połączenia radioterapii z chemioterapią 
(zwykle podaje się wtedy kilka cykli leku w trakcie napromienia).  
 
W sytuacjach bardzo wysokiego zaawansowania guza lub przerzutów 
do węzłów chłonnych leczenie zwykle rozpoczyna się od podania 2 - 3 
cykli chemioterapii (tak zwanej chemioterapii indukcyjnej), a po 
uzyskaniu regresji tkanki nowotworowej (zmniejszenia jej masy) 
wdraża się radioterapię.  
 
Ze względu na obecność licznych zdrowych narządów i tkanek 
w regionie głowy i szyi (narządy wzroku, słuchu, ślinianki, tkanka 
nerwowa i inne) oraz konieczność ich maksymalnej ochrony przed 
poważnym uszkodzeniem popromiennym, przygotowanie leczenia 
promieniami związane jest z wykonaniem planu radioterapii 
w Zakładzie Planowania Radioterapii (proces ten opisano w Rozdziale 
III). Procedura planowania, poprzedzona wykonaniem maski 
stabilizującej oraz badań obrazowych (TK, RM, PET), wymaga zwykle 
kilku dni, a zaangażowany w nią jest zespół fizyków medycznych 
i techników elektroradiologii. 
Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem radioterapii konieczne jest 
wyleczenie istniejących ognisk zapalnych w jamie ustnej (tzw. sanacja 
uzębienia, czyli kompleksowe wyleczenie zębów i przyzębia) oraz w 
gardle, a także odpowiednie ustabilizowanie (najczęściej 
farmakologiczne) istniejących schorzeń ogólnoustrojowych przez 
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lekarza prowadzącego/rodzinnego. Zalecenia dotyczące dbania o 
higienę jamy ustnej podczas radioterapii podano w rozdziale XXVI 
poradnika. 
 
Po zakończeniu leczenia promieniami pacjenci wymagają ścisłego 
nadzoru onkologicznego – regularnych badań kontrolnych 
w Przychodni Przyklinicznej Narodowego Instytutu Onkologii 
połączonych z wykonywaniem badań obrazowych, oraz badań krwi 
w zależności od wskazań. 

11.6. Skutki uboczne w trakcie leczenia i jak sobie z nimi 
radzić? 

Skutki uboczne leczenia promieniami (odczyny popromienne) 
można podzielić na wczesne oraz późne.  

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych w trakcie 
napromieniania, należy o nich na bieżąco informować swojego 
lekarza prowadzącego. 

 

• Odczyny wczesne 
Występują podczas radioterapii i wykazują z nią bezpośredni związek. 
Zwykle ulegają wygojeniu w okresie od 2 tygodni do 2 miesięcy od 
czasu zakończenia leczenia, chociaż w skrajnych przypadkach mogą 
utrzymywać się nawet do pół roku. Zalicza się do nich: 

• Zmiany skórne – suchość, zaczerwienienie, łuszczenie się, 
nadkażenia bakteryjne odczynu popromiennego 

• Zmiany śluzówkowe – suchość w jamie ustnej, stan zapalny, ból 
i pieczenie przy spożywaniu posiłków, obrzęki śluzówek, 
zaleganie gęstej wydzieliny 

• Zmęczenie 

• Utrata owłosienia skóry objętej napromienianiem 

• Nudności i wymioty 

• Utrata smaku i apetytu 

• Utrata masy ciała 

• Zmiany w obrazie morfologii krwi 

• Duszność wymagające założenia tracheostomii 
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• Chrypka 

• Zatykanie uszu 

• Kaszel 
 
W leczeniu odczynu wczesnego bardzo ważne jest: 

• odpowiednie nawadnianie - spożywanie minimalnie 2 litrów 
płynów na dobę; 

• odpowiednia pielęgnacja skóry (więcej informacji poniżej oraz 
w Rozdziale XXVII); 

• higiena jamy ustnej (więcej informacji w Rozdziale XXVI).  
 
W przypadku pojawienia się dolegliwości bólowych należy je zgłosić 
niezwłocznie lekarzowi prowadzącemu. W przypadku radioterapii 
prowadzonej ambulatoryjnie do czasu wizyty u lekarza prowadzącego 
pacjent może zażywać leki przeciwbólowe dostępne bez recepty 
(dawkowanie zgodne z ulotką leku), na które nie jest uczulony (np. 
paracetamol, ibuprofen, pyralgina).  
 
W czasie występowania ostrego odczynu należy unikać pokarmów 
podrażniających – kwaśnych, twardych, gdyż mogą one dodatkowo 
uszkadzać błony śluzowe. Pod koniec radioterapii i na czas gojenia 
odczynu często trzeba zmienić tymczasowo dietę na półpłynną lub 
płynną(pokarmy zmiksowane, miękkie).  

Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w trakcie 
leczenia! 

 
W trakcie leczenia zaleca się także rzucenie palenia papierosów -
palenie zmniejsza utlenowanie krwi, przez co znacznie obniża 
skuteczność radioterapii, a także wywołuje wtórne nowotwory! 
 

• Odczyny późne 
Pojawiają się relatywnie rzadko, zwykle w okresie od pół roku do kilku 
lat po zakończeniu leczenia promieniami. Zwykle są łagodne i nie 
wpływają w sposób istotny na jakość życia, rzadko też powodują 
poważne dysfunkcje.  
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Do późnych następstw zalicza się: 

• Utrata masy ciała 

• Trwała utrata owłosienia skóry objętej napromienianiem 

• Suchość w jamie ustnej 

• Zmęczenie 

• Stwardnienie i przebarwienia skóry objętej napromienianiem 

• Problemy z przełykaniem 

• Niedoczynność tarczycy 

• Chrypka 

• Próchnica zębów 

• Martwica kości żuchwy 

• Ubytek słuchu 

• Zaćma 

• Wtórne nowotwory 
 
Odczyny późne ocenia lekarz podczas ambulatoryjnych badań 
kontrolnych i w zależności od stopnia ich nasilenia zaleca stosowne 
postępowanie. 

11.7. Pielęgnacja skóry w trakcie radioterapii  

Zaleca się codzienne stosowanie dermokosmetyków aptecznych 
o specjalnym przeznaczeniu dla skóry objętej napromienianiem, 
o działaniu regenerującym i ochronnym już od pierwszego dnia 
leczenia - najlepiej 2 razy dziennie - rano i wieczorem.  
 
Preparatów nie należy nakładać pół godziny przed radioterapią.  
Golenie należy wykonywać na sucho, używając maszynki elektrycznej. 
Należy zrezygnować ze stosowania płynu po goleniu na bazie alkoholu.  
Delikatne przemywanie letnią wodą zmniejsza częstość występowania 
wczesnych reakcji skórnych związanych z radioterapią i ich nadkażenia 
bakteryjnego. Wskazane jest również codzienne mycie całego ciała 
pod prysznicem.  
 
Do mycia skóry objętej napromienianiem należy używać łagodnych 
środków pielęgnacyjnych, np. dermokosmetyków do mycia skóry 
objętej napromienianiem, kosmetyków hipoalergicznych dla 
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niemowląt o pH neutralnym, które nie zawierają barwników ani 
substancji zapachowych. 
 
Aby zapobiegać dodatkowym podrażnieniom skóry należy unikać 
pocierania, drapania lub masowania skóry objętej napromienianiem, 
a także przyklejania opatrunków. 
 
Wskazane jest noszenie luźnej, przewiewnej odzieży z naturalnych 
materiałów (np. bawełna, len, jedwab). 
 
Podczas ekspozycji na silne działanie promieni słonecznych lub mróz, 
skórę napromienianą należy osłaniać odzieżą, apaszką lub szalikiem. 
Stan skóry w obszarze napromienianym ocenia lekarz podczas 
codziennych wizyty u pacjenta w trakcie hospitalizacji lub spotkań 
(z reguły cotygodniowych) z lekarzem prowadzącym w trakcie leczenia 
ambulatoryjnego. Dodatkowe informacje o pielęgnacji skóry podczas 
radioterapii znajdują się także w Rozdziale XXVII. 

11.8. W jaki sposób uzyskać wsparcie w czasie 
radioterapii? 

W trakcie hospitalizacji w I Klinice Radioterapii i Chemioterapii 
pacjent ma zapewnioną kompleksową opiekę lekarską i pielęgniarską 
oraz wsparcie psychologiczne. Ze względu na problemy z efektywnym 
przyjmowaniem posiłków, występujące niemal u każdego pacjenta 
leczonego z powodu raka regionu głowy i szyi, klinika zapewnia pomoc 
dietetyka klinicznego i ustalenie diety dedykowanej indywidualnie dla 
każdego pacjenta (więcej informacji w Rozdziale XXIII). Nad stanem 
uzębienia oraz śluzówek w polach napromienianych pieczę sprawuje 
higienistka stomatologiczna (więcej informacji w Rozdziale XXVI). 
U pacjentów wymagających rehabilitacji w związku z dysfunkcją 
aparatu mowy i połykania, terapię wspomagającą prowadzi 
neurologopeda (więcej informacji w Rozdziale XXVIII). 
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11.9. Przydatne informacje 

Każdy pacjent hospitalizowany w I Klinice Radioterapii 
i Chemioterapii posiada swojego lekarza prowadzącego, do którego 
może zwrócić się ze swoim problemem. Pod nieobecność lekarza 
prowadzącego opiekę nad pacjentem sprawuje wyznaczony lekarz 
zastępujący, a w godzinach popołudniowych i nocnych oraz weekendy 
- lekarz dyżurny. Pacjenci ambulatoryjni pozostają pod opieką lekarzy 
Zakładu Radioterapii. 
 
W sprawach administracyjnych pacjent kontaktuje się z sekretariatem 
medycznym (czynny w godzinach 7.00 -14.35). 
Wypisy z kliniki wydawane są od godziny 14.00. 
 
Dane kontaktowe I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii 
Sekretariat kierownika I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii tel. 32 278 
8328 
Z-ca kierownika I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii tel. 32 278 8336 
Koordynator tel. 32 278 8322 
Loża pielęgniarek tel. 32 278 8330, 32 278 8337 
Sekretariat medyczny tel. 32 278 8333, 32 278 8348 
Psycholog kliniczny tel. 32 278 8344 
Dietetyk kliniczny, higienistka stomatologiczna tel. 32 278 8349 
 
Dane kontaktowe Zakładu Radioterapii 
Rejestracja Zakładu Radioterapii 
tel. 32 278 80 58 w godzinach 7.00 - 11.00 
tel. 32 278 80 45 w godzinach 11.00 - 15.15 
Sekretariat Kierownika Zakładu Radioterapii tel. 32 278 8001 
W przypadku pytania do lekarza proszę dzwonić  
pod numer tel. 797-199-463 od poniedziałku do piątku w godzinach 
14.00 - 15.00 
Gabinet zabiegowy - pielęgniarki tel. 32 278 8025  
 
Call Center 32 278 88 88 
  


