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Tümörün tamamı ya da bir kısmı ameliyat ile çıkarılabilir. Bazen ameliyat 
tümörler için tek tedavi yöntemi olabilir. Bazen de radyoterapi ya da 
kemoterapinin tedaviye eklenmesi gerekebilir. 

Tümör vücudun sadece bir kısmında toplanmışsa, radyoterapi en çok 
kullanılan tedavi yöntemi olur. Tümör vücudun birden fazla yerinde 
bulunuyorsa ya da radyoterapi yeterli değilse, kemoterapi uygulanır. 

Kanser türlerinden biri olan löseminin ana tedavi yöntemi neredeyse her 
zaman kemoterapidir. Kemoterapi ilaçlar ile tedavidir ve öncelikle 
hastanede gerçekleşir. Sonrasında birkaç yıl süresince hasta evde ağızdan 
ilaçlar kullanmaya devam eder. Ayrıca löseminin belirli türleri için veya 
löseminin tekrarlaması durumunda kemik iliği veya kök hücre nakli 
gerekebilir. 

Radyoterapi ise kemik iliği nakli için ya da beyin omurilik sıvısında lösemili 
hücreler var ise tedavi amaçlı verilebilir. 

Kanser hastalığının nedeni henüz bilinmese de, tedavisi için gece gündüz 
çalışan doktorlar, bilim insanları var. Böylece, kanser tedavilerinde çok 
aşama kaydedildi. Doktorlar, kanserin türüne göre uygulanacak tedavi 
türünü belirleyerek, hastalarını iyileştirmeye çalışırlar. 

Kanser Nasıl Tedavi Edilir?
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Radyoterapi, kanser hücrelerinin görünmez ışınlarla yok edildiği bir tedavi 
yöntemidir. Radyoterapi, büyük bir makine tarafından verilir. Kardeşin 
radyoterapi alıyorsa işlem sırasında, onun hiçbir acı hissetmeyeceğinden 
emin olabilirsin. 

Kardeşinin hastalığına bağlı olarak çeşitli tedaviler 
uygulanabilir. Birlikte tedavilerin detaylarına 
bakalım mı? 

Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek 
için kimyasal maddelerin vücuda 

verilmesi şeklindeki tedavidir. Bu kimyasal 
maddeler, serum yoluyla kan dolaşımına 
verilir. Tedavi genellikle hastanede yapılır. 
Bazı çocukların damar yoluna kateter adı 

verilen özel tüpler takılabilir. Böylece 
kemoterapilerini daha kolay olabilirler. 

Bazen de ameliyat ile deri altına port adı 
verilen tüpler takılabilir. Doktor evde 
kullanılması için kemoterapi hapları 

verebilir. 
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diye





edinebilirsin.



karşılanmasına yardımcı

Kanser Savaşçıları
Devlet hastanelerindeki hasta ve yakınlarına psikolojik danışmanlık, ağız ve diş 
sağlığı, beslenme gibi destek tedaviler konusunda uzman yardımı sunan Kanser 
Savaşçıları ayrıca çocuk onkoloji servislerine çocuk oyun odaları kuran bir dernektir. 
İnternet Sayfası: www.kansersavascilari.org

Hayata Renk Ver
Hayata Renk Ver Derneği uzun süreli tedavi gören tüm çocuklara psiko-sosyal 
destek sağlamak amacıyla projeler üretip hayata geçiren bir dernektir.
İnternet Sayfası: http://www.hayatarenkver.org

Vakfın  çocuk  kanseri  ile  ilgili tüm yayınlarını  bilgi@kacuv.org  e-posta  adresine 
yazarak talep edebilirsin.
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