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12.2. Gdzie w Instytucie odbywa się radioterapia chorych 
na niedrobnokomórkowego raka płuca?  

Radioterapia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca jest 
przeprowadzana w Zakładzie Radioterapii. Część chorych w czasie 
radioterapii może przebywać w domu lub hotelu, część wymaga 
jednak hospitalizacji (najczęściej II Klinika Radioterapii 
i Chemioterapii). Kwalifikacja chorych do takiego leczenia odbywa się 
w Przychodni Przyklinicznej w gabinecie 2004, lub w gabinetach 
Zakładu Radioterapii. 

12.3. Jak odbywa się kwalifikacja do radioterapii?  

Wybór metody leczenia zależy od wielu czynników. Obecnie 
decyzje dotyczące optymalnego sposobu leczenia podejmowane są 
konsyliarnie z udziałem szerokiego grona specjalistów z zakresu 
torakochirurgii, radioterapii, onkologii klinicznej, radiodiagnostyki, 
histopatologii, genetyki, medycyny nuklearnej, oraz leczenia bólu. 
Pacjent nie ma często świadomości udziału tak wielu specjalistów 
w decyzjach dotyczących wyboru najbardziej właściwych dla niego 
form leczenia. Chociaż raka płuca w znacznym zaawansowaniu 
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miejscowym, w fazie uogólnienia lub fazie nawrotu nie udaje się nadal, 
w większości przypadków w trwały sposób wyleczyć, działania 
zespołów wielodyscyplinarnych i dostępność do wielu nowych form 
leczenia sprawiają, że chorzy z tej grupy żyją dziś często znacznie 
dłużej, niż miało to miejsce przed kilku lub kilkunastu laty, a ich 
dolegliwości są, w większości przypadków, skutecznie i długotrwale 
łagodzone. Rozpoczęcie leczenia musi być poprzedzone szeregiem 
badań diagnostycznych i konsultacji pozwalających na ocenę stopnia 
zaawansowania choroby, typu mikroskopowego guza i wydolności 
różnych narządów. Do najczęściej wykonywanych badań zalicza się 
tomografię komputerową (czyli nowoczesne badanie rentgenowskie 
wspomagane analizą komputerową), badanie PET/CT (udoskonaloną 
tomografię pozwalającą na wykrycie niewielkich ognisk nowotworu), 
badanie bronchoskopowe z pobraniem wycinka z guza 
nowotworowego w oskrzelu celem jego zbadania pod mikroskopem, 
badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej i miednicy (tzw. 
USG), badania krwi i inne. 

12.4. Procedury przed rozpoczęciem naświetlań 

Przygotowanie leczenia pacjenta do radioterapii polega na 
wykonaniu plastikowej maski lub materaca pomagającego 
unieruchomić pacjenta w trakcie naświetlania i pozwalającego na jego 
odtwarzalne ułożenie przy kolejnych frakcjach leczenia. Następnie 
wykonuje się tomografię komputerową lub badanie PET/CT. Na 
podstawie uzyskanych w tych badaniach obrazów lekarz ocenia 
zaawansowanie choroby, ustala dawkę promieniowania niezbędną dla 
uzyskania wyleczenia, określa liczbę frakcji, technikę naświetlań 
i wybiera odpowiedni aparat terapeutyczny. Następnie, korzystając ze 
złożonych systemów komputerowych, wrysowuje na poszczególnych 
skanach z obrazów TK lub PET/CT obrysy guza nowotworowego. Fizyk 
medyczny, w oparciu o ustalenia z lekarzem, przygotowuje tzw. plan 
leczenia promieniami, tj. wyznacza liczbę i kierunek wiązek naświetlań, 
oraz czas naświetlania potrzeby do uzyskania pożądanej dawki 
promieniowania w obrębie guza. Następnie weryfikuje się poprawność 
przygotowanego planu leczenia promieniami na tzw. symulatorze 
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napromieniań, oraz na aparacie terapeutycznym podczas każdej frakcji 
leczenia. Przygotowanie planu leczenia jest złożone i zabiera 
zwykle  2 - 4 tygodni (więcej informacji w Rozdziale III). 
 

12.5. Jak przebiega leczenie?   

Rak płuca we wczesnych stopniach zaawansowania jest 
najczęściej leczony chirurgicznie. U części chorych schorzenia 
współistniejące z nowotworem (np. ciężkie choroby serca, 
zaawansowana przewlekła obturacyjna choroba płuc) sprawiają, że 
zabieg chirurgiczny nie może być przeprowadzony. W tych 
przypadkach, stosowane jest leczenie z zastosowaniem tzw. 
radioterapii stereotaktycznej, które stwarza stosunkowo wysoką 
szansę wyleczenia chorego, porównywalną z leczeniem chirurgicznym.  
Radioterapia stereotaktyczna jest, najczęściej, leczeniem stosunkowo 
krótkim: podaje się zwykle 3 - 5 frakcji naświetlań w czasie 1 - 2 
tygodni. U większości chorych leczenie to może być prowadzone 
w formie ambulatoryjnej, tzn. w trakcie leczenia chory nie musi być 
przyjmowany do szpitala.  
 
Rak płuca w pośrednich stopniach zaawansowania. Rozpoznanie raka 
płuca o pośrednim stopniu zaawansowania oznacza, że guz 
nowotworowy dał przerzuty do węzłów chłonnych w obrębie klatki 
piersiowej, nacieka inne struktury, np. tchawicę, lub jest stosunkowo 
dużych rozmiarów. Jednocześnie, u chorego nie stwierdzono 
przerzutów odległych (np. do drugiego płuca, kości, wątroby lub 
mózgu). W tych przypadkach stosowana jest w leczeniu tzw. radio-
chemioterapia. Polega ona na jednoczasowym stosowaniu u chorych 
chemioterapii i radioterapii. Radioterapia najczęściej trwa w tych 
przypadkach 6 - 7 tygodni, chemioterapia podawana jest natomiast 
cyklicznie, przez 1 - 2 dni w odstępach co 3 tygodnie. Leczenie, 
w większości przypadków, wymaga przyjęcia chorego do szpitala na 
część, rzadziej na całość planowanego leczenia. U części chorych, 
zwłaszcza tych w gorszym stanie sprawności lub z istotnymi 
schorzeniami współistniejącymi jednoczasowa chemioterapia 
i radioterapia byłaby leczeniem zbyt intensywnym. W tych 
przypadkach chemioterapię i radioterapię stosuje się sekwencyjnie: 
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zwykle najpierw 2 - 4 cykle chemioterapii, a następnie radioterapię. 
W wybranych przypadkach dopuszczalne jest także stosowanie 
samodzielnej radioterapii. U części chorych po radiochemioterapii 
stosowana jest immunoterapia. Przygotowanie chorych do 
radiochemioterapii wygląda podobnie jak do radioterapii 
stereotaktycznej. 
 
Radiochemioterapia stwarza szansę na trwałe wyleczenie chorego. 
Obecnie, w najlepszych ośrodkach onkologicznych, udaje się w trwały 
sposób wyleczyć około 30-40 procent chorych na 
niedrobnokomórkowego raka płuca w pośrednich stopniach 
zaawansowania, poddanych jednoczasowej radiochemioterapii 
z podtrzymującą immunoterapią. Po leczeniu prowadzi się okresowe 
kontrole. W przypadku nawrotu choroby podejmowane jest dalsze 
leczenie. 

 
Rak płuca w znacznym zaawansowaniu miejscowym, w fazie 
uogólnienia lub rak nawrotowy. Leczenie chorych na 
niedrobnokomórkowego raka płuca w znacznym zaawansowaniu 
miejscowym, w fazie uogólnienia lub z rakiem nawrotowym jest 
postępowaniem indywidualnym i złożonym, w którym radioterapia 
jest, najczęściej, tylko jednym z wielu elementów leczenia. 
Podstawowym celem leczenia osób, u których choroba jest 
zaawansowana jest zahamowanie rozwoju choroby, łagodzenie 
dolegliwości związanych z chorobą i przedłużenie życia. U większości 
chorych z tej grupy nie udaje się uzyskać trwałego wyleczenia, jednak 
zastosowanie nowoczesnych metod leczenia w wielu przypadkach 
pozwala na uzyskanie stosunkowo długiego przeżycia bez istotnych 
dolegliwości. Leczenie sprawia więc, że choroba z nieuleczalnej staje 

Próby zbyt intensywnego leczenia choroby zaawansowanej, lub 
zbyt intensywne leczenie chorego z upośledzoną sprawnością 
ogólną są, najczęściej, szkodliwe. Prowadzą do dalszego 
pogorszenia stanu chorego, wystąpienia poważnych zdarzeń 
niepożądanych związanych z leczeniem, nie stwarzają zarazem 
szansy na poprawę stanu chorego ani na trwałe wyleczenie 
choroby. 
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się przewlekłą, z którą można żyć bez znaczących ograniczeń 
i dolegliwości.  
 
Z zastosowania radioterapii szczególną korzyść odnoszą chorzy, 
którym towarzyszą duszność lub dolegliwości bólowe. W przypadku 
duszności stosowana jest najczęściej tzw. radioterapia paliatywna, 
której celem jest łagodzenie dolegliwości związanych z chorobą. 
W tym przypadku podanie 5 - 10 frakcji napromieniań ma na celu 
zahamowanie wzrostu, a nawet zmniejszenie masy guza 
nowotworowego wywołującego dolegliwości. Efekt tego leczenia 
zwykle nie jest trwały, w wybranych przypadkach radioterapia 
paliatywna może być jednak zastosowana powtórnie, zwłaszcza 
w przypadku nawrotu dolegliwości. 
 
Inną formą radioterapii paliatywnej jest napromienianie 
przeciwbólowe. Jest ono najczęściej stosowane w przypadku 
ujawnienia się mnogich, bolesnych przerzutów do kości. Radioterapia 
przeciwbólowa jest leczeniem krótkim (1-5 frakcji), niewymagającym 
czasochłonnych przygotowywań. 
 
Natomiast, w przypadku ujawnienia się pojedynczych ognisk 
przerzutowych w mózgu, wątrobie lub w miąższu płuca jest możliwość 
zastosowania radioterapii stereotaktycznej. Leczenie to może, 
w wybranych przypadkach, zastąpić chirurgiczne wycięcie guza 
przerzutowego. Niestety, w chorobie przerzutowej trwałe wyleczenia 
są rzadkie. Możliwość zastosowania radioterapii stereotaktycznej 
wyklucza najczęściej wystąpienie mnogich ognisk przerzutowych 
w kilku narządach lub zły stan sprawności ogólnej chorego.  
 
W ostatnich latach w leczeniu chorych z tej grupy dominującą rolę 
nabiera terapia systemowa (chemioterapia, immunoterapia i leczenie 

Po upływie 2-3 miesięcy od zakończenia radioterapii przeprowadza się 
badania kontrole pozwalające ocenić efekt przeprowadzonego 
leczenia (najczęściej badanie TK klatki piersiowej). Kolejne badania 
kontrolne prowadzi się w odstępach 3-6 miesięcy, najczęściej przez 5 
lat od zakończenia leczenia. 
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ukierunkowane molekularnie). Ważne jest też wspomagające leczenie 
farmakologiczne, np. przeciwbólowe. Szczegółowe omówienie tych 
form leczenia znacząco przekracza ramy tego opracowania. 

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

U większości chorych we wczesnych stadiach zaawansowania 
tolerancja leczenia jest dobra. Mogą, pojawić się objawy związane ze 
stanem zapalnym w zdrowej części płuc sąsiadującej z guzem 
nowotworowym. Wyrazem tego jest nasilenie kaszlu, gorączka, 
osłabienie. Objawy te, najczęściej mijają w okresie 2-6 tygodni po 
zakończeniu leczenia. 
 
Tolerancja leczenia jest u większości chorych w pośrednich stanach 
zaawansowania jest gorsza. Należy to wiązać zarówno z koniecznością 
podawania chemioterapii i występowaniem objawów niepożądanych 
związanych z jej stosowaniem (nudności, spadek odporności, utrata 
włosów, osłabienie), jak i z objawami niepożądanymi typowymi dla 
radioterapii w obszarze klatki piersiowej (kaszel, gorączka). 

12.7. Gdzie uzyskać wsparcie w czasie prowadzonej 
radioterapii? 

Chorzy leczeni ambulatoryjnie w Zakładzie Radioterapii mogą 
uzyskać poradę lekarską w robocze dni tygodnia, w godzinach pracy 
jednostki, po wcześniejszym zgłoszeniu się do rejestracji Zakładu 
Radioterapii. 

Pamiętajmy: 
Wszystkie niepokojące nas objawy powinny być zgłaszane 
lekarzowi prowadzącemu w trakcie zaplanowanych wizyt 
kontrolnych, a w przypadkach pilnych również poza ustalonymi 
wcześniej terminami.  
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Chorzy hospitalizowani w II Klinice Radioterapii i Chemioterapii mają 
zapewnioną całodobową opiekę personelu lekarskiego 
i pielęgniarskiego. 

12.8. Przydatne informacje 

Dane kontaktowe II Kliniki Radioterapii i Chemioterapii 
Sekretariat kierownika II Kliniki Radioterapii i Chemioterapii:  
tel. 32 278 88 05 
Z-ca kierownika II Kliniki Radioterapii i Chemioterapii:  
tel. 32 278 88 19 
Koordynator tel. 32 278 88 21 
Loża pielęgniarek tel. 32 278 88 13 lub 32 278 88 02 
Sekretariat medyczny tel. 32 278 88 04  
Rejestracja przychodni tel. 32 278 81 06 
 
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 80 01 
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 80 25  
 
Call Center 32 278 88 88 
  


