
 
 



 

  
  
  

        پرتو درمانی چیست ؟
یعنی استفاده از اشعه ) اشعه درمانی (  پرتودرمانی

به منظور کشتن سلولهای   ایکس یا اشعه پرانرژی گاما
درمان همانند عکس گرفتن از قفسه . سرطانی است 

سینه بدون درد بوده و روزی چند دقیقه بیشتر طول 
. یک درمان موضعی است  پرتو درمانی. نمی کشد 

ه از بدن را که یعنی فقط سلولهای سرطانی آن ناحی
سلولهای   .کند شود ، نابود می میبه آن تابانده 

تراپی  مقایه با سلولهای سالم به رادیو سرطانی در
دهند و در نتیجه تعداد  حساسیت بیشتری نشان می

البته رادیو تراپی . بیشتری از آنها از بین خواهند رفت 
بر سلولهای سالم ناحیه درمان نیز تاثیر می گذارد اما 
آنها بر خالف سلول های سرطانی معموال بهبود یافته 

    . م می کنندیا به سرعت خود را ترمی
    

پرتو درمانی چگونه و به چند روش انجام خواهد 
  شد؟

تواند به  می پزشک متخصصتشخیص پرتودرمانی با 
پرتو درمانی  .خارجی وداخلی: دو روش انجام شود

این روش معموال . درمان است روش معمول  خارجی
عالیم یا  .شود هفته انجام میچند  روز یا چند تایک 

شود تا پایان  بر روی بدن گذاشته میهایی که  چسببر
 .بایست دست نخورده باقی بماند دوره می

  

 
  

  
  درمانی چه مواردی هستند؟عوارض پرتو

 اشتهایی بیدرمانی خستگی،  عمومی پرتورایجترین عالیم 
سایر  .باشد ناحیه درمان میستی در پو مشکالت و

ای است که در معرض اشعه قرار  عوارض بستگی به ناحیه
  .گرفته است 

         :خستگی •

ژی خستگی بیمار به معنای احساس ضعف و فقدان انر
جهت پیشگیری از خستگی ناشی از پرتودرمانی . شدبا می

  .اقدامات زیر را انجام دهید
  .از انجام کارهای سریع و پرشتاب اجتناب کنید-1
بیشتر  شبها فعالیت روزانه خود را کاهش دهید و-2

  .بیدبخوا
با انجام  .باشد خونی می دالیل خستگی کمیکی از -3

خونی در شما را تشخیص و در  توان کم ازمایش خون می
  .خون برای شما تزریق شود

با نظارت پزشک معالج رژیم غذایی پرکالری استفاده -4
  .دچار کاهش وزن نشوید  کنید تا

در انجام کارهای شخصی منزل از دیگران کمک -5
  .بخواهید

روی از پزشک  پیاده در مورد انجام ورزش سبک و-6 
      .خود سوال کنید
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  : بی اشتهایی •

 یدرمــانی موجــب اختالتــ   گــاهی اوقــات پرتــو  
از دسـت دادن   ،غـذا غذاخوردن، هضـم و جـذب   در

 .گردد ترش کردن و در نتیجه کاهش وزن می ،اشتها
  .دهیداشتهایی اقدامات زیر را انجام  برای درمان بی

قبل از هر وعده غذا کمی قدم بزنید تا اشتهای -1
  .شما بیشتر گردد

  .هر موقع احساس گرسنگی کردید غذا بخورید - 2 
  .بخوریدزیاد به دفعات  غذارا به مقدار کم و- 3 
هنگامیکه اشتهای بیشتری دارید غذای بیشتری -4

که مورد  یسالم های نوشیدنی غذاها و .بخورید
  .استفاده کنید  را دلخواه شماست

را  طعم غذا ها سس وها  با استفاده از چاشنی-5
جایگزین  ماهی را ترجیحا مرغ و .شمزه کنید خو

  .گوشت قرمز کنید
      :مشکالت پوستی ناحیه درمان •

 ،کنیدکنترل  معاینه و روزی چند بار پوستتان را-1
داشتن خارش با پزشک  یا شدن و در صورت قرمز
  .مشورت کنید

محل تابش اشعه حتی االمکان از شستشو دادن - 2 
آب ولرم و صابون  درصورت لزوم از .خودداری کنید

موقع خشک کردن حوله را  .مالیم استفاده کنید
نخی را به آرامی  حوله نرم و ،روی پوست نکشید

  .روی پوست قرار دهید
سعی کنید از لباسهای نخی و گشاد که پوشیدن -3
لباس  .باشد استفاده نماییددرآوردن آن راحت  و

  .چسبان نپوشید تنگ و
  



 
    



 

 

ت به 
.اریم

ی 
ری 
ن و 

درمانی ی

روری جهت
ودرمانی

:رامی
جنابعالی نسبت
مال تشکر را دا

دارید حاویت
ر خصوص بیمار
ی روند درمان

.می باشد
زاده هه حسین

»ش به بیمار
91ن 

 

 بخش شیمی
 

اقبتهای ضر
پرتو بیماران

 
 بیمار گرا
د و حسن نظر ج
 این مجتمع کم

 
لتی که در دست
ت ضروری در

ی شما و چگونگی
 مراقبت آن م

اله: یه و تنظیم
 

کمیته آموزش«  
 زمستان

 انی

 

گاه

Em 

 

 

مرا
 ب

از اعتماد
 انتخاب

پمفل
اطالعا
فعلی

 تهی

 

 سودارث  –  برونر

سرافرازیکتر مژگان
بیماران تحت پرتودرما

". موزش باز کنیم

 المتی روزافزون

جنب دانشگ - وندی
  ی

beheshtihmail: 

۵۵۵٠٣- ٠٠٢۶١

٣٣  

555  

 
جراحی – ری داخلی

رمانی و شما ترجمه د
ش مراقبت از خود در ب

وفقیت را با کلید آم
  

ی بهبودی و سال
  

بلوار قطب راو -ان
علوم پزشکی
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 :منابع           
پرستار -
پرتودر -
آموزش -

  
قفل مو  "

با آرزوی

  
  
  
  

کاشا: آدرس

ms.ac.ir

تلفن ت

مستقیم  عرض نور
کاله  دار بلند و تین

 .ب استفاده کنید

شـیمیایی همچـون
ــرم ــده  ــی و ن کنن

ــعه ــرض اش  در مع

حافظت کنید و آنرا

 تحریک وژ ع ماسا

وار در محل درمان

 شوند تو درمانی می
  .ند

  :رتو درمانی
شبانه  تعریق ،
  ،سوزش ادرار  ،ر

فورا به  که بایدوده
 .ید

مع دررا قه درمان
لباسهای آست از .هید
ازکرم ضد آفتاب ،نید

زشک از هیچ ماده ش
ــپری ــواد آرایشـ ،س م

ــرای پوســت ....)و ب

مح ی روی پوست را
  . نید

نوع یا ساییدن یا هر
  . آزرده نکنید
سشو و یسه آب گرم

ناحیه سر وگردن پرت
 از تیغ استفاده نکنن
گیری بعد از پر

لرز،  درجه 38باالی 
تکرر ادرار  ،ال شدید

نشانه عفونت بو  درد
رستارتان  اطالع دهی

  

 
  
پوست منطق -4

ندهخورشید قرار 
دار استفاده کن لبه
اجازه پز بدون -5

ــل ــر، الک اس، عط
ــاد،کرم پودر( و،پم

  .استفاده نکنید
کشی عالیم خط-6

پاک نکن نشویید و
با خاراندن ی - 7 

محیطی پوست را
کیسکیف یخ ، از-8

  .استفاده نکنید
آقایانی که از ن- 9 

برای اصالح ریش
مراقبت و پیگ

تب عالیمی چون
اسها، هنگام خواب
گلود و سرفه شدید

پزشک معالج یا پر

  
  
  



 
 


