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KANSER REHABİLİTASYONUNDA 
FİZYOTERAPİSTİN ROLÜ

Günümüzde kansere yönelik elde edilen erken tanı ve tedavi yöntemle-
rindeki gelişmeler yaşam süresini uzatmaktadır.  Kanser tanısı alan hastala-
rın %50’sinden fazlasının 5 yıl ve daha fazla yaşam süresine sahip oldukları 
görülmektedir. 

Kanser hastaları henüz tanı konduğu sırada; rutin yaşamlarına devam 
eden, yüksek fonksiyonel düzeye sahip, hastalığın herhangi bir etkisini vücu-
dunda daha önce hissetmeyen kişilerdir. Bu nedenle pek çok kanser hastası 
tıbbi tedavinin başlangıcında kendilerini çok iyi hissettiklerini ancak tedavi-
lerin kendilerini tamamen hasta ve engelli yaptığını ifade ederler. Hastanede 
uzun süreli yatışlar, rekürrensler için tekrarlı taramalar, ilaç tedavileri gibi 
durumlar hastaların hayatlarını giderek daha kısıtlı hale getirir. Bu uzun sü-
reli tedavi ve takip döneminde hastaların genel istekleri; olabildiğince uzun 
yaşamak, normal aktivitelerini sürdürmek, fiziksel ve psikososyal problem-
ler yaşamamak, tedavilere bağlı şikayetler yaşamamak ve sorunlara çözüm 
bulmaktır. 

Kanser rehabilitasyonu,  kanserli bireye, hastalığın ve tedavisinin neden 
olduğu sınırlar içinde fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki fonksiyonları en 
üst seviyede tutmak için yapılan yardımlardır. Bu nedenle sağlık profesyo-
nellerinin holistik ve sistematik yaklaşımı önemlidir. Böylece hastanın fonk-
siyonel düzeyi yüksek tutulurken yaşam kalitesi de düzenlenecektir.

Kanser hastalığının bireylerde yarattığı problemler çeşitlidir. Hastalığının 
kendisinin direk yada indirek oluşturduğu problemler, alınan tedaviler ve 
bunların yan etkileri, meydana gelen diğer tıbbi komplikasyonlar, uzun sü-
reli ve/veya tekrarlı hastane süreçleri vücutta bazı olumsuz etkilere yol açar. 
Bunlar; kilo kaybı, uyku güçlüğü, yorgunluk, mide bulantısı, kusma, ağrı, 
patolojik kırıklar, duyu-algı problemleri, kas zayıflıkları, nörolojik semptom-
lar, kardiyovasküler problemler, lenfödem, amputasyonlar gibi çok sayıda 
etkiden oluşur. Ayrıca iç organların etkilenimine bağlı olarak da ilave semp-
tomlar görülmektedir. 

Kanser hastaları için fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planla-
mada; tümörün boyutları, hastalığın bening yada malign ilerleme durumu, 
progresin yavaş yada hızlı oluşu ve vücudun diğer bölgelerine yayılma hızı 
gibi faktörler fizyoterapistler için önemlidir. Tedavinin süresi ve sıklığı hasta-
nın durumuna bağlıdır. Fizyoterapistler tedaviyi planlarken tedavinin bütü-
nüne bakarak rehabilitasyonun basamakları akılda bulundururlar.

Kanser rehabilitasyonunda fizyoterapistler, tanı konduğu andan itiba-
ren cerrahi yaklaşımlar, radyoterapi ve kemoterapi uygulamaları, kemik ili-
ği nakli gibi tüm tedavi yöntemleri boyunca ve sonrasında etkin rol alırlar. 
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Tedaviler sırasında ve sonrasında  tedaviye bağlı toksisiteleri (yan etkileri) 
azaltmak, takip döneminde ise nüksleri önlemek için başta egzersiz yakla-
şımları olmak üzere tüm fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarından ya-
rarlanır, hastanın klinik durumunu yakından takip ederek günlük tedavi planı 
oluştururlar.   

Tanının konduğu, fakat tedavilerin henüz başlamadığı tedavi öncesi dö-
nemde tüm vücut sistemlerini değerlendirerek başlangıç fonksiyonel düzeyi 
belirler, genel durumu koruma ve fizyoterapi rehabilitasyon programı hak-
kında hasta ve yakınlarını bilgilendirir. Kanser tedavilerine bağlı oluşacak 
etkiler hakkında eğitim verir.  

Kanser tedavilerinin başladığı ve devam ettiği, hastada yan etkilerin gö-
rülmeye başladığı aktif bakım döneminde; özellikle radyoterapi veya kemo-
terapi alan hastalarda tüm sistemler değerlendirilir. Yorgunluk, ağrı ve bun-
lara bağlı endurans kaybı en sık görülen toksisitelerdir, bu nedenle değer-
lendirilmesi ve fizyoterapist tarafından takibi oldukça önemlidir. 

Hastalığı remisyonda tutmak için uzun süreli alınan radyoterapi, kemote-
rapi yada antineoplastik tedavilerin uygulandığı bakım koruma döneminde, 
yan etkilerin neden olduğu durumlar fizyoterapist tarafından değerlendirilir 
ve tedavi programında  genel durum, kas zayıflığı  ve postür bozuklukları 
gibi spesifik şikayetler üzerine yoğunlaşılır. 

Bütün kanser tedavilerinin tamamlandığı sağkalım/remisyon dönemin-
de, alınan tedavilerin etkileri nedeniyle oluşan kas iskelet sistemi sorunları, 
duyu-algı-kognitif sorunlar dikkatli olarak ortaya konmalıdır. Tedavi spesifik 
ihtiyaçlara odaklanır; genellikle kas kuvvet kaybı, zayıf postür, enduransta 
azalma en sık karşılaşılan şikayetlerdir.     

Kanser hastalarının palyatif tedavi aldıkları dönemde ise, hastanın vü-
cut yapı ve fonksiyonlarındaki limitasyonlar ve aktivite limitasyonları üzeri-
ne odaklanmalıdır. Düzeltilebilir yada geliştirilebilir alanlar, hasta ve bakım 
verenin yaşam kalitesi değerlendirilerek, kas kuvvetini en üst seviyeye çı-
karmak hedeflenir, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede yardımcı 
ekipman ihtiyaçları belirlenerek eğitim verilir. Ayrıca lokomotor becerilerin 
emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Günümüzde fizyoterapistler kanser hastalarının rehabilitasyon ihtiyaçla-
rına yönelik uyguladıkları yaklaşımları; kanserin türüne, uygulanan tedavi-
lere, kanserin evresine, oluşan yan etkilere bağlı planlamakta ve protokoller 
geliştirmektedir. 

Çağımızın en önemli hastalığı ve tüm dünyada önlenmesi ve erken tanıya 
yönelik çalışmaların yoğun biçimde devam ettiği kanser, fizyoterapistlerin 
gün geçtikçe alanda etkin rol almaları ile önleme, tedavi ve sağkalım dö-
nemlerinde daha başarılı sonuçlara ulaşacaktır. 


