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Съвети към болнитепри лъчелечение на мозъчните тумори 

 Нуждата от лъчелечение се уточнява след консултация с лъчетерапевт, което
обикновено се осъществява от т.н. онкологична комисия. В нея  специалисти от
различни  направления  в  медицинатасе  заедно  обсъждат  състоянието  Ви,
поставят  диагнозата  на  Вашето  страдание  и  избират  най-добрия вариант  за
Вашето лечение

 Лъчелечението играе много важна роля при лечение на мозъчните тумори. По
същество то е безкръвна операция. 

 Това  е  необходим  лечебен  метод,  чрез  който  се  отстранява  невидимата  за
хирурга  или  невъзможната  за  операция  част  на  от  тумора.  Той  спира  или
намалява възможността за появата му отново. 

 Прилага се основно при злокачествените тумори, но може да се наложи и при
някои  доброкачествени  тумори,  разположени  в  трудно  или  недостъпни  за
операция области.

 При някои тумори,  лъчелечението може да се комбинира с противотуморно
лекарствено лечение (химиотерапия). Тя се прилага чрез медикаменти, приети
през устата или чрез вливания по време на облъчванията.

Нежелани реакции по време на лъчелечението 

  Лъчелечението в областта на мозъка се понася сравнително добре.
 Страничните явления са комбинация от проведената операция върху мозъчната

тъкан и облъчването.
 Може  да  се  развият  странични  реакции:  неразположение,  безапетитие,

главоболие,  леко  гадене,  световъртеж,  понякога  висока  температура  и
повръщане. 

 Нежеланите странични явления се преодоляват чрез медикаментозно лечение.
 Понякога месеци след облъчването могат да се появят подобни оплаквания. В

тези случай консултацията с неврохирург ще уточни дали става дума за туморна
прогресия  или за  късни странични  ефекти.  В  последния  случай  е  възможно
изсмукване на променената от облъчването тъкан, което води до подобрение
на състоянието. 

 Бързото преодоляване  на първоначалния  страх  от  диагнозата  и  лечението с
лъчи ще улесни процеса на Вашето подобрение.

 Нашият  опит  доказва,  че  лъчелечението  носи  много  по-голяма  ПОЛЗА  от
възможните му отрицателни странични ефекти. 
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