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Rehabilitacja chorych na nowotwory  
układu oddechowego

Rehabilitation of patients with cancer of the respiratory system

AbstRAct
Many patients with lung cancer have concomitant chronic obstructive pulmonary disease and heart diseases. The planned anticancer 
therapy should be individualized in relationship of patient’s cardiac and pulmonary condition. Pulmonary rehabilitation is based on 
evidence, its main aim is to improve the quality of life by increasing physical fitness and optimal pattern of ventilation. It may prevent 
complications such as hypoxemia, respiratory infections, symptoms related to immobilization during hospitalization. Rehabilitation 
can be recommended both before and after lung resection. The most effective way to prevent post-operative complications is early 
respiratory physiotherapy before and after surgery. Properly rehabilitation can also be very useful in patients treated with palliative 
radio- or chemotherapy. The article is a summary of the available results and efficiency of the rehabilitation in patients with lung 
cancer. 
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stReszczenie

Większość chorych na raka płuca ma współistniejącą przewlekłą obturacyjną chorobę płuc oraz chorobę serca. Zakres planowanego 
leczenia przeciwnowotworowego zawsze musi uwzględniać stan kardiologiczny i pneumonologiczny pacjenta. Rehabilitacja odde-
chowa jest opartym na faktach, wielokierunkowym i wszechstronnym postępowaniem, którego celem jest poprawa jakości życia przez 
zwiększenie wydolności fizycznej i optymalizację wysiłkowej wentylacji, a także zapobieganie występowaniu powikłań takich jak: 
hipoksemia, infekcje układu oddechowego, dolegliwości wynikające z unieruchomienia. Rehabilitację można zalecać zarówno przed 
resekcją płuca, jak i po niej. Najskuteczniejszym sposobem zapobieżenia pooperacyjnym powikłaniom jest wczesne usprawnianie 
przed- i pooperacyjne, zwłaszcza stosowanie fizjoterapii oddechowej. Odpowiednio przeprowadzona rehabilitacja może być również 
bardzo przydatna w fazie leczenia paliatywnego radio- lub chemioterapią. Artykuł stanowi podsumowanie dostępnych badań doty-
czących rehabilitacji chorych na nowotwory układu oddechowego.
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