
Radioterapia rejonu miednicy  

 

W tym przypadku radioterapia może dotyczyć nowotworów prostaty u mężczyzn, nowotworów 

narządów rodnych u kobiet, nowotworów pęcherza i odbytnicy. 

Przygotowanie do radioterapii 

Promieniowanie musi precyzyjnie trafić w guz nowotworowy. Jednocześnie niezmiernie ważne jest, 

aby chronić zdrowe narządy przed skutkami promieniowania. Narządy w jamie brzusznej przesuwają 

się w ciągu dnia. Wypełnienie pęcherza moczowego i zaleganie w jelitach gazów albo stolca może 

przesunąć zmianę nowotworową nawet o kilka centymetrów. Dlatego radioterapia wymaga 

przygotowania od pacjenta. Tylko dzięki współpracy pacjenta z personelem medycznym jest 

skuteczna i bezpieczna. 

W przypadku napromieniania regionu miednicy bardzo ważne jest takie samo wypełnienie pęcherza 

moczowego i odbytnicy w trakcie każdej frakcji napromieniania. Pół godziny przed radioterapią 

należy oddać mocz, następnie wypić pół litra wody, chyba że lekarz zaleci inaczej. W ten sposób 

wypełnia się pęcherz moczowy, a jego odpowiednia wielkość gwarantuje bezpieczne napromienianie. 

Od momentu rozpoczęcia picia wody do czasu napromieniania nie można już oddawać moczu. 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku radioterapii raka pęcherza. W tym wypadku pacjent musi 

oddać mocz tuż przed radioterapią, aby pęcherz był pusty. W każdej sytuacji lekarz prowadzący 

podaje szczegółowe instrukcje, których należy przestrzegać. 

Przygotowanie do radioterapii rozpoczyna się na 3 dni przed terminem rozpoczęcia terapii: 

• W celu zmniejszenia ilości gazów w jelitach stosować Espumisan (lek dostępny w aptece bez 

recepty) – 2 kapsułki 3 razy dziennie. 

• Konieczna jest dbałość o odpowiednie nawodnienie organizmu – wypijanie w ciągu dnia co 

najmniej 1,5 litra płynów, najlepiej wody, zacząć 2 dni przed radioterapią i stosować przez 

cały czas terapii. 

• W celu odpowiedniego wypełnienia pęcherza moczowego – na pół godziny przed 

radioterapią oddanie moczu, następnie wypicie ok. pół litra niegazowanych płynów i 

nieoddawanie moczu do czasu zakończenia radioterapii, 

• W przypadku raka pęcherza tuż przed radioterapią należy oddać mocz, aby pęcherz był 

całkowicie opróżniony. 

• Zadbać o wypróżnienie jelit; jeżeli rano w dniu napromieniania nie nastąpiło wypróżnienie, 

należy zastosować doodbytniczo 2 czopki glicerynowe(dostępne w aptece bez recepty). Nie 

należy stosować czopków glicerynowych w przypadku wystąpienia biegunki. 

• Najpóźniej na 2 godziny przed radioterapią zażyć przyjmowane codziennie leki. 

Zalecana dieta 

W radioterapii obszaru miednicy wśród skutków ubocznych mogą pojawić się  nudności i problemy 

żołądkowe, dlatego pacjentów obowiązuje podobna dieta jak w przypadku radioterapii jamy 

brzusznej. Dotyczy to również postępowania z biegunką. 



Przeciwdziałanie powikłaniom w terapii nowotworów narządów rodnych 

Radioterapii obszaru miednicy poddawane są pacjentki z nowotworami narządu rodnego. W ich 

przypadku zalecane jest: 

• stosowanie dopochwowo, codziennie przed snem, globulek przepisywanych przez lekarza 

prowadzącego na receptę, 

• globulki stosuje się w czasie całej radioterapii oraz do 10 dni po jej zakończeniu. 

 


