
FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ
KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE
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RADIOTERAPIE HLAVY A KRKU
INFORMACE PRO PACIENTY

Vážená pacientko, vážený paciente. V následujících týdnech podstoupíte na Kli-
nice onkologie a radioterapie FN Hradec Králové léčebné ozáření hlavy a krku. 
Cílem této léčby je snížit riziko návratu či zhoršení nádorového onemocnění. 
Tato forma protinádorové léčby se nicméně neobejde zcela bez rizika nežádou-
cích účinků. Nežádoucí účinky bývají většinou dočasné a do značné míry jim 
lze předcházet dodržováním režimových opatření. Pokud se reakce na ozáření 
objeví, existují možnosti, jak je zmírňovat. Následující informace a pokyny Vám 
mohou posloužit jako průvodce Vaší léčbou.

Příprava před zahájením radioterapie 
•	 Před zahájením radioterapie  budete podle potřeby lékařem odesláni k zub-

nímu vyšetření. Podle výsledku zubního vyšetření Vám bude doporučeno 
ošetření chrupu.

•	 Před zahájením radioterapie budete v případně nutnosti odesláni k zavede-
ní perkutánní endoskopické gastrostomie (tzv. PEG), která slouží k výživě 
pacientů, u kterých během radioterapie a po jejím ukončení předpokládá-
me potíže s polykáním či příjmem potravy ústy.

•	 Před zahájením radioterapie podstoupíte plánovací CT vyšetření (dle po-
třeby případně i magnetickou rezonanci) sloužící k zaměření ozařované ob-
lasti (tzv. lokalizace, simulace). Během tohoto vyšetření budete uloženi do 
polohy, ve které budete ozařováni.

•	 Aby byla zajištěna správná a reprodukovatelná poloha Vaší hlavy a krku, 
bude Vám během simulace zhotovena individuální fixační maska. Na fi-
xační masku budou následně zakresleny značky pro nastavení ozařovacích 
polí. Fixační maska Vám bude během simulace i během každého ozáření 
nasazována pouze na nezbytně nutnou dobu.

Fixační maska pro radioterapii 
nádorů hlavy a krku

Prevence slizniční reakce a polykacích potíží
•	 nekuřte, nebo omezte kouření na naprosté minimum,
•	 nepijte alkoholické nápoje,
•	 vylučte z jídelníčku ostrá a kořeněná jídla,
•	 dbejte na dostatečný a pravidelný příjem tekutin,
•	 vyplachujte dutinu ústní každou hodinu např. roztokem bikarbony, řepí-

ku či šalvěje,
•	 k čištění zubů používejte měkké zubní kartáčky a nedráždivé zubní pasty 

a ústní vody,
•	 při suchosti v ústech jídlo namáčejte, nebo hojně zapíjejte tekutinami,
•	 při potížích s polykáním tuhé stravy zahajte popíjení tekuté výživy  

(tzv. sipping), nebo zahajte aplikaci tekuté výživy přímo do PEGu (v úvodu 
požádejte o pomoc ošetřující personál na lůžkovém oddělení, nebo ambu-
lanci).



Pokyny pro pacienty před každým ozářením
•	 Máte-li zubní protézu je nutné ji před každým ozářením vyndat z úst.
•	 Před každým ozářením si vždy sundejte náušnice, sponky, řetízky a ostat-

ní kovové ozdoby.
•	 Máte-li zavedenu kovovou tracheostomickou kanylu je potřeba ji odstra-

nit, nebo vyměnit za kanylu plastovou (pokud ji nemáte, požádejte ošet-
řující personál).

•	 Před každým ozářením si v kabince odložte oblečení z horní poloviny těla.

Nežádoucí účinky radioterapie
•	 V průběhu radioterapie se mohou objevit akutní nežádoucí účinky, jako 

je únava a slabost. Vyvarujte se proto zvýšené fyzické námahy. Očekávat 
můžete i snížení či ztrátu chuti k jídlu, nebo změnu vnímání chutí. Obje-
vit se může i suchost v ústech či chrapot.

•	 Mezi nepříjemné komplikace ozařování patří zejména kožní reakce (za-
rudnutí, otok, zvýšená citlivost až bolestivost, přecházející v suchost a 
zhnědnutí kůže, ve vážnějších případech se může objevit i mokvání). Dále 
se často vyskytuje slizniční reakce v ústech a polykacích cestách (otok, 
tvorba povlaků a puchýřků, zvýšená citlivost až bolestivost, potíže a bo-
lesti při polykání, krvácení dásní, ad.).

•	 Kožním a slizničním reakcím může-
te předcházet dodržováním následu-
jících doporučení.

Prevence kožní reakce
•	 noste volné, prodyšné a bavlněné oblečení (nepoužívejte syntetické textilie),
•	 zabraňte nadměrnému pocení, ozařovanou pokožku co nejčastěji větrejte,
•	 ozařované místo 2× denně zlehka oplachujte vlažnou vodou,
•	 na ozařovanou oblast neaplikujte parfémy, dráždivé roztoky, vysušující 

mýdla, pudry,
•	 kůži zbytečně nevystavujte slunečnímu záření, případně chraňte odevěm
•	 snažte se zabraňovat úrazům pokožky, kůži neškrábejte,
•	 k holení je lepší využít holicí strojek než žiletku, rozvine-li se radiační 

reakce, neholte a nedepilujte kůži vůbec,
•	 vhodné je ozařovanou kůži mírné promašťovat nedráždivým krémem či 

mastí (např. Panthenol, Calcium panthotenicum, Cavilon spray – před 
ozářením, Cavilon krém – po ozáření),

•	 pokožku však nepromašťujte alespoň 2 hodiny před a nejméně 2 hodiny 
po ozařování,

•	 před samotným ozářením by kůže měla být vždy čistá a suchá,
•	 v případě vážnější či mokvající kožní reakce vyhledejte konzultaci specia-

listkou na hojení ran (tel. 702 225 538, 7:00–15:30), navštivte ambulanci pro 
ozařované pacienty, nebo vyžádejte vyšetření sloužícím lékařem ozařoven,

•	 pokud budete během radioterapie hospitalizováni, bude se o prevenci a 
léčbu kožní reakce starat zdravotnický personál,

•	 zvýšená citlivost, opálení a suchost pokož-
ky s olupováním přetrvává obvykle ještě 
několik týdnů až měsíců po ukončení 
ozařování – suchou pokožku vícekrát 
denně ošetřete obkladem (Aqvitox-D) 
a následně promastěte.

Perkutánní endoskopická
gastrostomie (PEG)

CT simulátor
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