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26. Rehabilitacja pacjentów onkologicznych 
 

 

 
mgr Iwona Makles-Kacy 
Pracownia Rehabilitacyjna 

26.2. Rehabilitacja w leczeniu onkologicznym 

Leczenie onkologiczne jest procesem wieloetapowym i długotrwałym 
co może przyczyniać się do wystąpienia niepożądanych następstw 
w obrębie narządu ruchu. Zarówno w trakcie leczenia onkologicznego 
jak i po jego zakończeniu, pacjenci mogą doświadczać różnego rodzaju 
trudności w podejmowaniu codziennej aktywności ruchowej. 
Radioterapia może nasilić zaburzenia sprawności i wydolności 
fizycznej. W zależności od okolicy poddanej naświetlaniom, mogą 
pojawić się wczesne i późne skutki uboczne między innymi: 
zwłóknienia tkanek miękkich, ograniczenia ruchomości w stawach  
kończyn, kręgosłupa, klatki piersiowej, obniżenie siły i masy 
mięśniowej kończyn oraz tułowia, osłabienie mięśni dna miednicy 
i nietrzymanie moczu, obrzęki chłonne, uszkodzenia obwodowego 
układu nerwowego. Dysfunkcje te przyczyniają się do wytworzenia 
nieprawidłowych wzorców ruchowych, dysbalansu mięśniowego i bólu 
mięśniowo-powięziowego. Zaburzenia sprawności fizycznej mogą 
również zwiększać odczucie przewlekłego zmęczenia.  
 
Niezbędną składową procesu leczenia onkologicznego jest 
rehabilitacja lecznicza, w tym fizjoterapia. Wczesne wdrażanie 
rehabilitacji zapobiega lub minimalizuje niepożądane następstwa 
leczenia, przywraca prawidłową sprawność i wydolność fizyczną oraz 
poprawia jakość życia w czasie trwania leczenia i po jego zakończeniu. 



S t r o n a  | 172 

 
Główne działania fizjoterapeutyczne opierają się na stosowaniu 
różnych rodzajów ćwiczeń fizycznych i aktywności ruchowej oraz 
zabiegów manualnych z zakresu terapii mięśniowo-powięziowej.  
 
Nie ma jednego uniwersalnego zestawu ćwiczeń i zabiegów 
fizjoterapeutycznych, które byłyby odpowiednie dla każdego 
pacjenta i rozwiązywałyby jego wszystkie problemy funkcjonalne. 
Doborem odpowiednich form terapii zajmują się fizjoterapeuci, 
wykwalifikowani specjaliści którzy dopiero po ocenie stanu 
funkcjonalnego pacjenta ustalą indywidualny program 
usprawniania.  
 
Rehabilitacja pacjentów leczonych onkologicznie w Narodowym 
Instytucie Onkologii w Gliwicach odbywa się w Pracowni 
Rehabilitacyjnej. Pacjenci przebywający w Klinikach Instytutu, 
u których wystąpiły zaburzenia sprawności fizycznej, na przykład na 
skutek długotrwałego unieruchomienia lub też przebytego leczenia, 
mogą skorzystać z pomocy fizjoterapeuty w ramach „fizjoterapii 
przyłóżkowej na oddziale”, którą może zlecić lekarz prowadzący 
leczenie. 
 
Pacjentom Instytutu w Gliwicach po zakończonej hospitalizacji lub 
pozostających pod opieką ambulatoryjną, u których występują 
zaburzenia sprawności fizycznej i trudności w codziennej aktywności 
ruchowej, dedykowana jest rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w warunkach ośrodka dziennego. Program rehabilitacji 
ogólnoustrojowej obejmuje interdyscyplinarne odziaływania 
terapeutyczne prowadzone przez zespół składający się z lekarza 
specjalisty rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, neurologopedów, 
psychologa i terapeuty zajęciowego. W procesie rehabilitacji 
psychofizycznej wykorzystujemy skuteczne metody terapii oraz 
nowoczesny sprzęt.  
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26.3. Którzy pacjenci objęci są rehabilitacją 
ogólnoustrojową w warunkach ośrodka dziennego? 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach ośrodka rehabilitacji 
dziennej prowadzona jest na podstawie skierowania. Mogą 
skorzystać z niej pacjenci leczeni onkologicznie z powodu 
nowotworów o różnym umiejscowieniu, oraz pacjenci z obrzękiem 
chłonnym o różnej etiologii i umiejscowieniu na każdym etapie 
leczenia onkologicznego. 
 

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku dziennym 
może wystawić:  

• lekarz oddziału: między innymi urazowo-ortopedycznego, 
chirurgicznego, neurochirurgicznego, onkologicznego, urologicznego, 
ginekologicznego 

• lekarz oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, 
pulmonologicznej, kardiologicznej 

• lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, 
neurologicznej, reumatologicznej  

• lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób 
przewlekłych (np. zaostrzenia obrzęku chłonnego) 

 

Pacjentom leczonym z powodu nowotworu piersi (posiadających 
kartę DiLO) skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku 
dziennym może wystawić:  

• lekarz poradni: chirurgicznej, onkologicznej (chemioterapii, 
radioterapii, chorób piersi, ginekologii onkologicznej), chirurgii 
onkologicznej, położniczo-ginekologicznej, ginekologicznej, 
rehabilitacyjnej, chorób naczyń/angiologicznej, chirurgii naczyniowej. 

• lekarz oddziału: angiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, 
chirurgii naczyniowej, chirurgii plastycznej, chorób wewnętrznych, 
ginekologii onkologicznej, radioterapii, onkologii klinicznej, rehabilitacji. 

• lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku nasilenia obrzęku 
lub objawów bólowych pomimo rehabilitacji. 

Gdzie w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach odbywa się 
rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach ośrodka dziennego i jak 
się zarejestrować?  
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Rehabilitacja realizowana jest w pomieszczeniach Pracowni 
Rehabilitacyjnej w budynku Głównym Instytutu (ceglanym) na 
poziomie 0.  
 
Pracownia Rehabilitacyjna czynna jest:  

poniedziałek, środa, piątek w godzinach: 7.00 - 15.00 
wtorek, czwartek w godzinach: 7.00 - 18.00  

 
Rejestracja czynna jest codziennie w godzinach 7.00 - 15.00 

tel. 32 278 96 76; 32 278 96 66 
 
Kwalifikacja na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach ośrodka 
dziennego przeprowadzana jest codziennie w godzinach od 8.00 – 
11.20 przez lekarza specjalistę rehabilitacji ruchowej.  
 
Lekarz po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje 
kwalifikacji/dyskwalifikacji do leczenia rehabilitacyjnego.   

26.4. Przydatne wskazówki 

• Wczesne włączanie rehabilitacji daje najlepsze efekty. Kierując się 
zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”, po zastosowanym leczeniu 
onkologicznym należy możliwie wcześnie i maksymalnie usprawnić 
tkanki, a w przypadku wystąpienia trudności w podejmowaniu 
codziennej aktywności ruchowej, należy podczas wizyty kontrolnej 
sygnalizować problem lekarzowi, co umożliwi wczesne skierowanie 
do specjalistów rehabilitacji. 

• Z rehabilitacji przed rozpoczęciem radioterapii powinny skorzystać 
osoby po usunięciu węzłów chłonnych, ponieważ naświetlanie 
okolic układu limfatycznego zwiększa ryzyko wystąpienia obrzęków 
chłonnych. Przed, w trakcie, oraz po zakończeniu radioterapii 
ważne jest stosowanie zasad profilaktyki obrzęku chłonnego 
poprzez automasaż, ćwiczenia udrażniające i pozycje ułożeniowe. 
W niektórych przypadkach konieczne jest stosowanie 
rękawów/nogawic kompresyjnych. 

• Tkanki miękkie po radioterapii trudniej poddają się fizjoterapii, 
dlatego z rehabilitacji przed rozpoczęciem radioterapii powinny 
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skorzystać osoby, u których w obrębie tkanek planowanych do 
naświetlań występują przykurcze w stawach lub zaburzenia 
elastyczności tkanek miękkich np. po leczeniu chirurgicznym.  

• W czasie radioterapii należy unikać wysiłku fizycznego o dużej 
intensywności, wskazane są rekreacyjne, lekkie aktywności np: 
spacery, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia rozluźniające 
i rozciągające. Ćwiczenia nie powinny wywoływać dużych 
dolegliwości bólowych. Należy również nosić przewiewne, 
wygodne ubrania, dbać o higienę skóry okolicy naświetlanej. 

• W czasie radioterapii nie należy wykonywać zabiegów manualnych 
przy użyciu dużej siły. W okolicy napromieniowanej nie należy 
stosować energii cieplnej np. w postaci promieniowania 
podczerwonego, laserowego, ultrafioletowego, parafiny oraz 
innych zabiegów fizykoterapeutycznych mogących podrażniać 
skórę. 

• Niepożądane skutki radioterapii mogą wystąpić po wielu 
miesiącach, a nawet latach od jej zakończenia. Dlatego bardzo 
istotna jest stała samokontrola w zakresie pojawienia się obrzęku 
chłonnego lub sztywności i przykurczu w stawach i tkankach 
miękkich okolic naświetlanych.  

• Wskazane jest stosowanie samokontroli poziomu tolerancji wysiłku 
fizycznego. W przypadku pojawienia się potrzeby odpoczynku 
podczas wchodzenia po schodach lub trudności w zmianach pozycji 
ciała, należy zgłosić się do lekarza i rozważyć wdrożenie 
rehabilitacji. 

• Zarówno w trakcie leczenia onkologicznego jak też po jego 
zakończeniu wskazane jest stosowanie codziennej, umiarkowanej, 
rekreacyjnej aktywność fizycznej, dobranej do indywidualnych 
możliwości. Systematyczna aktywność fizyczna wraz z prawidłowo 
zbilansowaną dietą, odpowiednio długim snem, eliminacją używek 
i prawidłowym zarządzeniem stresem to elementy higienicznego 
stylu życia. Prowadząc higieniczny tryb życia łatwej znieść leczenie 
i zredukować jego niepożądane skutki.  

• Ruchu nie da się zastąpić żadną pigułką. W wielu badaniach 
wykazano, że stosowanie systematycznego wysiłku fizycznego 
zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi, jelita grubego i raka 
trzonu macicy. Ruch ma zbawienne działanie na nasz organizm: 
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stymuluje pracę układu odpornościowego, poprawia 
funkcjonowanie układu oddechowego, krążeniowego 
i hormonalnego. Ćwicząc wzmacniamy nasze kości, stawy, mięśnie, 
pozbywamy się stresu i napięcia. Zalecane są aktywności, które 
angażują duże grupy mięśniowe z dynamiczną pracą mięśni np.: 
marsze, nordic walking, taniec, pływanie, joga, jazda na rowerze, 
tai-chi itp. Ważne żeby dyscyplina, którą wybierzemy sprawiała 
nam przyjemność. 


