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A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a daganatos
betegségek kezelésében szerepet játszó sebészeti,
gyógyszeres sugárterápiás és interventiós lehetőségeket.
Tudja, hogy milyen palliatív ellátásra van mód a daganatos
betegség folyamán kialakult szövődmények ellátásakor.
A fejezet elvégzését követően képes lesz a hallgató arra,
hogy a megszerzett tudást a gyakorlatban hasznosítsa, ezzel
betegeinek a szakszerű ellátás lehetőségét biztosítsa.

Áttekintés
A rosszindulatú daganatos betegségek nagy része napjainkra már a
krónikus betegségcsoportba soroltatik. Ez annak köszönhető, hogy a
betegség ellátására alkalmazott kezelések jelentős fejlődésen mentek át
az elmúlt 25 évben. A daganatos betegek sebészeti ellátása sok esetben
a szervmegtartó funkció megőrző műtétek irányába léphetett tovább. A
sentinel nyirokcsomó technika elterjedésével a radikális nyirokcsomó
dissectiók száma sok daganat esetében csökkenthető lett, mely által a
műtétet követő lymphás keringési zavarok száma mérséklődött. A
sebészeti technika fejlődése által a metasztázisok eltávolításának
lehetőségei is megnőttek, mely a betegek hosszabb daganatmentes
túlélési esélyét növelték meg. A gyógyszeres terápiák nem csak a
klasszikus kemoterápiát, hormonterápiát foglalják magukba, hanem
megjelentek az un. célzott kezelések is. Ma már alapkövetelmény
egy-egy új terápia megtervezésekor a biomarkerek meghatározása, és a
jelen és közeljövő ma már egyértelműen a személyre szabott orvoslás.
A sugárterápiában új technikák jelentek meg, az ép szövetek védelme
mellett a hatékony tumorterápia jelentős eredményeket hozott. A
képalkotókkal összekapcsolt besugárzókészülékek a biztonságosságot
és hatékonyságot fokozzák. A sugársebészet pedig egy új fejezetet
nyitott a tumorok kezelésében. Az interventiós radiológiai módszerek
fejlődésével a lokális tumor kezelés lehetőségei bővültek. A beteg kell,
hogy a középpontban legyen, ezért minden terápia megtervezésénél
követelmény, hogy az életminőség ne romoljon, sőt, ha lehet, javuljon.
Bizonyos esetekben már az aktív onkológiai kezelések nem hoznak
eredményt, ilyenkor is törekedni kell a megfelelő palliatív ellátás
megadására, hogy a beteg életminőségét továbbra is biztosítani tudjuk.
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