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سرطانی است .درمان همانند عکس گرفتن از قفسه اشعه قرار گرفته است .
سينه بدون درد بوده و روزی چند دقيقه بيشتر طول خستگی :
نمی كشد  .پرتو درمانی يک درمان موضعی است  .يعنی
قفط سلول های سرطانی آن ناحيه از بدن را كه به آن
تابانده می شود  ،نابود می كند .سلول های سرطانی در
مقايسه با سلول های سالم به راديوتراپی حساسيت
بيشتری نشان می دهند و در نتيجه تعدادبيشتری از
آنها از بين خواهند رفت .البته راديوتراپی بر سلول های
سالم ناحيه درمان نيز تاثير می گذارد اما آنها برخالف
سلول های سرطانی معموال بهبود يافته يا به سرعت
 خستگی بيمار به معنای احساس ضعف وفقدان انرژی
خود را ترميم می كنند .
می باشد.جهت پيشگيری خستگی ناشی ازپرتودرمانی

شد ؟

بيمارستان حضرت رسول اكرم ( ص ) رشت.
( زير نظر واحد آموزش)

رايج ترين عالئم عمومی پرتودرمانی خستگی ،بی

پرتودرمانی(اشعه درمانی )يعنی استفاده از اشعه اشتهايی و مشکالت پوستی در ناحيه درمان می باشد.
ايکس يا اشعه پرانرژی گاما به منظور كشتن سلول های سايرعوارض بستگی به ناحيه ای است كه در معرض

پرتودرمانی چگونه و به چند روش انجام خواهد

تهيه و تنظيم  :كميته آموزش بخش اونکولوژی

عوارض پرتو درمانی چه مواردی هستند؟

اقدامات زيررا انجام دهيد:

 -1از انجام كارهای سريع و پر شتاب اجتناب كنيد .
پرتودرمانی با تشخيص پزشک متخصص می تواند به
 -2فعاليت روزانه خود را كاهش دهيد و شب ها بيشتر
دو روش انجام شود  :خارجی و داخلی  .پرتودرمانی
بخوابيد .
خارجی روش معمول درمان است .اين روش معموال يک
 -3يکی از داليل خستگی ،كم خونی می باشد .ساير عوارض
تا چند روز يا چند هفته انجام می شود .عالئم يا
بستگی به ناحيه ای است كه در معرض اشعه قرار گرفته
برچسب هايی كه برروی بدن گذاشته می شود تا پايان
است .
دوره می بايست دست نخورده باقی بماند .
 -4با نظارت پزشک معالج رژيم غذايی پركالری استفاده
كنيد تا دچار كاهش وزن نشويد .

 -5در انجام كارهای شخصی منزل از ديگران كمک
بخواهيد .
 -6در مورد انجام ورزش سبک و پياده روی از پزشک
خود سوال كنيد .

 بی اشتهايی :

 -4هنگامی كه اشتهای بيشتری داريدغذای بيشتری

 -3سعی كنيد از لباس های نخی و گشاد كه پوشيدن و

بخوريد .غذاها ونوشيدنی های سالمی كه

در آوردن آن راحت باشد استفاده نماييد .لباس

مورددلخواه شماست رااستفاده كنيد

تنگ و چسبان نپوشيد .

 -5با استفاده از چاشنی ها و سس طعم غذا را خوشمزه

 -4پوست منطقه درمان را در معرض نور مستقيم

كنيد .ترجيحا مرغ و ماهی را جايگزين گوشت قرمز

خورشيد قرار ندهيد .از لباس های آستين دار بلند

كنيد .

و كاله لبه دار استفاده كنيد  .از كرم ضد آفتاب

 مشکالت پوستی ناحيه درمان :

استفاده نماييد.
 -5بدون اجازه پزشک از هيچ ماده شيميايی همچون
الکل ،عطر ،مواد آرايشی و نرم كننده (پودر
،پماد،كرم و  )...استفاده نکنيد .
 -6عالئم خط كشی روی پوست را محافظت كنيد و آن
را نشوييد و پاك نکنيد .
 -7با خاراندن يا ساييدن يا هر نوع ماساژ و تحريک
محيطی پوست را آزرده نکنيد .
 -8از كيف يخ  ،كيسه آب گرم وسشوار در محل درمان

گاهی اوقات پرتودرمانی موجب اختالالتی
درغذاخوردن و هضم و جذب غذا ،ازدست دادن اشتها،
ترش كردن ودرنتيجه كاهش وزن می گردد  .برای
درمان بی اشتهايی  .اقدامات زير را انجام دهيد .
 -1قبل از هر وعده غذايی كمی قدم بزنيد تا اشتهای
شما بيشتر گردد .
 -2هر موقع احساس گرسنگی كرديد غذابخوريد
 -3غذا رابه مقدار كم و دفعات بخوريد.

 -1روزی چند بار پوستتان را معاينه و كنترل كنيد .در
صورت قرمز شدن ويا داشتن خارش با پزشک
مشورت كنيد .

استفاده نکنيد.
 -9آقايانی كه از ناحيه سر وگردن پرتو درمانی می
شوند برای اصالح ريش از تيغ استفاده نکنند .

 -2حتی االمکان از شستشو دادن محل تابش اشعه
خودداری كنيد  .در صورت لزوم از آب ولرم و
صابون ماليم استفاده كنيد  .موقع خشک كردن

مراقبت و پيگيری بعد از پرتو درمانی :
عالئمی چون تب باالی  38درجه  ،لرز،تعريق شبانه

حوله را روی پوست نکشيد .حوله نرم و نخی را به

هنگام خواب  ،اسهال شديد  ،تکرر ادرار  ،سوزش ادرار

آرامی روی پوست قرار دهيد .

،سرفه شديد ،گلودرد ،نشانه عفونت بوده كه بايد فورا به
پزشک معالج و پرستارتان اطالع دهيد .

