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 یماران درباره پرتودرمانیب یراهنما

  

 دارد و توصيه مي شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.   ين مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا

 

 پرتو درماني چيست؟-1

ست. پرتو        سر ا شعه براي درمان كان ستفاده دقيق ازا شعه با     پرتو درماني ) راديو تراپي( ا سط ا درماني اكثر بيماران تو

ستگاههاي پرتودرماني مقدار ) دوز(        شود. به اين ترتيب د شعه ايكس يا گاما انجام مي سيله ا انرژي زياد و معموال به و

 مشخصي ازاشعه را تنها به ناحيه اي ازبدن مي تابانند كه هدف درمان را تشكيل مي دهد.

 پرتو درماني چگونه عمل مي كند؟ -2

سلولي را             دوز سيم  شد معمولي و تق شده و به اين ترتيب ر سلولهاي غيرطبيعي  صدمه وتخريب  شعه موجب  باالي ا

متوقف مي سازد. سلولهاي غيرطبيعي از اين صدمه آسيب ديده و ترميم نمي شوند. درحاليكه سلولهاي طبيعي بدن        

بود يافته وبه سرعت ترميم مي شوند. بنابراين   كه آنها نيز تحت تاثير صدمات ناشي از اشعه قرار مي گيرند معموال به   

 هرنوع عارضه جانبي كه درمدت پرتو درماني ايجاد شود معموال موقتي بوده و بعد از مدتي از بين خواهد رفت.

 فواید پرتودرماني چيست؟ -3

ست. ا        سلولهاي طبيعي بدن ا سيب به  سلولهاي بدخيم همراه با كمترين آ شعه براي  هدف از پرتو درماني تخريب  ز ا

ستفاده كرد. درمان قطعي )      سمتهاي بدن مي توان ا سر تقريبا در تمام ق شانس   curativeدرمان انواع مختلف كان  ،)

ضي از موارد پرتودرماني به تنهايي براي مبارزه با      ستفاده ازمزاياي طوالني مدت درماني را به بيماران مي دهد. در بع ا

موارد نيز ممكن اسللت با سللاير روشللهاي درماني همراه باشللد. هم نين در  سلللولهاي بدخيم كافي بوده و در بعضللي

مواردي مي توان از پرتو درماني قبل از جراحي براي كوچك كردن توده سلللولي ) تومور( ويا بعد از جراحي به منرور 

ي موارد پرتو جلوگيري از رشللد سلللولهاي باقيمانده و نواحي لنفاوي مرتبط بهره جسللت. مثا  ديگر اينكه در بسلليار

درماني مي تواند قبل، بعد و يا همزمان با داروهاي شيمي درماني استفاده شود تا به روند درمان كمك بيشتري شود.      

( به منرور كوچك تر سللاختن اندازه تومورع كاهد درد يا از بين بردن عم م بيماري palliativeدرمان تسللكيني )

ه افزايد كيفيت زندگي بيمار كمك خواهد كرد و بيمار احسلللاه بهتري انجام ميشلللود به اين ترتيب پرتو درماني ب

 خواهد داشت.

 عوارض پرتودرماني چه مواردي هستند؟ -4

پرتودرماني مي تواند موجبات صللدمه سلللولهاي طبيعي را دركنار سلللولهاي بد خيم ببار آورد و به اين ترتيب باع    

قتي هسللتند. مطم ن باشلليد كه پزشللكان شللما هي  درماني را عوارض جانبي گردد. هر چند كه اكثر اين عوارض مو

براي شلللما تجويز نخواهد كرد مگر اينكه نفن آن ) كنتر  بيماري و كاهد عم م( بيد از ضلللرر آن باشلللد. هر نوع 

ضي از عوارض، احتما  آنرا دارد كه براي مدت طوالني تر، يا       ست اما بع ضه جانبي درحين درمان معموال موقتي ا عار

ضيح خواهد داد، حتي      به  شما درمورد درمانتان و عوارض اوليه و ديرره احتمالي تو شك  طور دا م در فرد بماند. پز

ممكن است به شما ورقه اي حاوي اطمعاتي كه الزم است شما بدانيد داده شود درهر حا  توصيه ميشود از پرسد           

 هر سوالي امتناع نورزيد.

آنستكه از بارداري جلوگيري شود زيرا پرتو درماني براي جنين خصوصا درسه       توصيه اكيد قبل يا درحين پرتودرماني 

شما           صورتيكه معالج  شك خود در  ساند. بنابراين حتما با پز سيب مي ر ماهه او  حاملگي زيان آورده بوده وبه آن آ

شويد. ا   شما را راهنمايي نمايد چه مدت بعد از پرتودرماني ميتوانيد باردار  ين نكته در مورد آقايان  هم نين مي تواند 

نيز مطرح بوده و پزشللك مي تواند در مورد اثرات پرتو درماني بر روابط جنسللي راهنمايي نمايد. لها به همه بيماراني 



شك معالج             سي حتما با پز شود قبل از آميزش جن صيه مي شوند تو ضه راديوتراپي مي كه در ناحيه لگن، تخمدانها وبي

 مشورت نمايند.

 نامه پرتو درماني شما را تهيه و اجرا ميكنند؟چه كساني بر -5

پرتو درماني در يك مركز مركب ازمتخصللش شللامل متخصللش راديوتراپي انكولوژي، متخصللش فيزيك پرتودرماني ) 

فيزيسللت( و تكنولوژيسللت پرتو درماني انجام مي شللود. پزشللكي كه مسللو  درمان شللماسللت متخصللش راديوتراپي 

 انكولوژي، ناميده مي شود.

سته          جهت  شما خوا شما از صحبت كردن پزشك با  شروع برنامه پرتو درماني و بعد از  شكيل پرونده درماني، قبل از  ت

 مي شود تا اطمعات مربوط به خود را درفرمهاي از قبل تهيه شده ثبت كنيد.

تما چنان ه پاسخ صحيح به سوالت كه از شما پرسيده مي شود مي تواند در درمان شما بسيار موثر باشد بنابراين ح          

سوالي را متوجه نمي شويد بدقت بپرسيد. نكات الزم درپرونده شما ثبت شده وبرنامه درماني شما كه مي تواند شامل  

شدن برنامه            شخش  شخش خواهد گرديد. بعد از م شد در آن م شيمي درماني با شيمي درماني ويا  پرتو درماني و يا 

معاينات كه مي تواند شلللامل تهيه تصلللويربرداري هاي مختلف و           پرتودرماني و معموال بعد از تهيه مدارك الزم و    

ست قرار           سبات فيزكي در اختيار تكنولوژي شما تهيه و كارت درمان بعد از انجام محا شود، برنامه درمان  شات  آزماي

 خواهد گرفت.

سان پرتودرماني انجام مي گيرد، كه درا         شنا سط كار ستگاههاي راديوتراپي تو شما با د رتباط نزديك با  اجراي درمان 

ساير اعضاي تيم درمات قرار دارند. بنابراين شما مي توانيد مشكمت درمان خود را با آنان نيز در ميان بگهاريد و آنان     

شيد كه در اين              شته با ستاران نياز دا سط پر ست به معاينه تو شما كافي ا شما كمك كنند. هم نين  مي توانند به 

هد كرد. پرستار مي تواند در طو  دوره درمان مراقبتهاي الزم را به شما توصيه    صورت پزشكتان شما را راهنمايي خوا   

 نمايد.

 پرتو درماني چگونه و به چند روش انجام خواهد شد؟

شود: خارجي و داخلي، پرتو      شخيش و نرر متخصش راديوتراپي انكولوژي مي تواند به دو روش انجام  پرتودرماني با ت

ن اسللت. در اين روش درمان معموال در يك دوره چند روزه يا چند هفته اي انجام درماني خارخي روش معمو  درما

شود. پرتودرماني خارجي         سه و يا دردفعات اندك انجام  ست تنها در يك جل شود درحاليكه درمان داخلي ممكن ا مي

شعه را از  هم نين معموال به صورت سرپايي در مركز پرتودرماني انجام مي گيرد. دراين روش دستگاه پرتو د    رماني، ا

به اين منرور                 تابد قرار مي گيرد.  بافت نرما  نيز در معرض  بانده و حجم كوچكي از  تا خارج بدن به محل تومور 

ستگاه پرتودرماني نيز بدقت ناحيه درمان را معموال از زواياي مختلف     شده و د بيمار دقيقا روي تخت درمان قرارداده 

دقيقه به طو  انجاميده و بدون درد نيز مي باشد. قبل از شروع دوره درمان نيز   تحت تابد قرار ميدهد و درمان چند 

بيمار نياز به طراحي و نقشه كشي درمان دارد كه دربخد فيزيك انجام مي شود. در پرتودرماني خارجي، دربدن شما 

با ديگران، حتي اطفا  براي  هي  ماده راديواكتيو وارد نشده است، به اين ترتيب شما بعد از درمان مي توانيد براحتي   

 هر مدت زمان ارتباط داشته باشيد. وهي  محدوديتي در ارتباطات اجتماعي نداريد.

پس از آنكه برنامه درماني شما تعيين گرديد منطقه درمان بر روي مشخش بدن عممت گزاري خواهد شد تا در طو  

وي بدن گهاشته مي شود تا پايان دوره ميبايست دست     چسب هايي كه بر ر             دوره مشخش باشد، عم م يا بر  

 نخورده باقي بماند. در صورت تغيير وضعيت و يا پاك شدن عم م، پرسنل درماني يا پزشك معالج را آگاه سازيد.

شد. پرتو درماني          ستري با سرپايي يا ب صورت  پرتو درماني داخلي خود به چند طريق قابل انجام بوده و مي تواند به 

دراين صورت  يا براكي تراپي ) درمان ازنزديك( روشي است كه در آن حجم بافت مورد تابد كاسته مي شود.  داخلي

ممكن است نياز به اقامت و بستري در بيمارستان وجود داشته باشد تاهنگاميكه چشمه راديواكتيو از بدن خارج شود. 

يواكتيو ماين انجام مي شود كه در آن مايعي به بيمار  شكل ديگري از پرتودرماني داخلي با استفاده از چشمه هاي راد   

خورانده شده و يا ازطريق تزريق وارد بدن مي گردد.دراين روش نياز است كه بيمار براي مدتي در بيمارستان بستري     

فيان شود تا اينكه مقدار ماده راديواكتيو موجود دربدن تا حد قابل قبولي كاهد يابد به طوريكه خطري را متوجه اطرا



صحبت             شما در مورد نحوه انجام آن  شك با  شيد پز شته با شما احتياج به پرتودرماني داخلي دا سازد. چنان ه  وي ن

 خواهد كرد.

 ( چيست؟Treatment planningبرنامه ریزي و طراحي درمان ) -7

شود. اين عمل امك       شما بايد بدقت طراحي  شيد درمان  شته با صورتيكه نياز به پرتو درماني دا ان آنرا فراهم خواهد در 

ساخت تا پرتودرماني تا حد ممكن محدود به تومور بوده و بافتهاي سالم از عوارض پرتو مصون بمانند. طراحي درمان    

معموال از سي تي اسكن به منرور تهيه تصاوير شبيه بدن شما آغاز مي شود. سي تي اسكن دستگاه تصوير برداري             

ن شماست. اطمعات بدست آمده از تصاوير سي تي اسكن امكان تعيين محل       مخصوصي براي تهيه تصوير از داخل بد   

دقيق تومور و ساير ارگانها را فراهم ميكند. بقيه كارهاي طراحي درمان توسط فيزيسيت كه شامل محاسبه دز اشعه و 

 نحوه اجراي آن است انجام خواهد شد كه نياز به كامپيوتر دارد.

ومدارك قبلي شما براي هرچه دقيق تر شدن طراحي درمان كمك خواهد گرفت. از   پزشك شما نيز از كليه اطمعات   

شما چند         شروع درمان  ست  آنجا كه اجراي پرتودرماني نياز به دقت زياد وهمفكري تخصصهاي مختلف دارد ممكن ا

شللما گفته روز بعد از ممقات اوليه با پزشللكتان باشللد. درهر حا  شللروع درمان به صللورت مرتب در جلسللاتي كه به 

 خواهد شد ادامه مي يابد. در طو  دوره درمان توسط پزشكتان ويزيت خواهيد شد.

براي انجام پرتودرماني ممكن است به قالب گيري و ابزار ثابت كننده بدن در طو  درمان احتياج باشد كه در آنصورت 

ت اسللتقرار تغيير نكند و كامم  اطمعات الزم به شللما داده خواهد شللد زيرا در حين پرتودرماني مي بايسللت وضللعي 

بيحركت باشيد. البته نفس كشيدن در حين تابد اشكالي ايجاد نخواهد كرد. هم نين ممكن است بعد از پايان دوره   

او  درمان چند جلسه ديگر نيز درمان با طرح درمان ديگري براي شما ادامه يابد كه به دليل تكميل دز ناحيه درمان  

 الم انجام مي شود.و حفظ بيشتر بافتهاي س

 عوارض جانبي پرتودرماني:

عوارض جانبي پرتودرماني در بيماران به صورتهاي متفاوتي بروز ميكند. ممكن است يك بيمار دچار عارضه اي نشود     

ويا عده ديگري ازبيماران عوارض شللديدتري را تجربه كنند. اين عوارض فقط درهمان ناحيه اي بروز ميكند كه تحت 

 درمان است.

رايج ترين عم م عمومي پرتودرماني، خستگي، بي اشتهايي، مشكمت پوستي در ناحيه درمان مي باشد. ساير عوارض       

 به منطقه درماني مربوط مي شوند.

ست پيد             سها  ممكن ا ستفراغ و ا شي نرير تهوع، ا شكمت گوار ستگاه گوارش، م در درمانهاي نواحي نزديك به د

 تحتاني شكم و لگن ممكن است التهاب مثانه ومشكمت ادراري بروز كند. بيايد. هنگام پرتودرماني قسمت 

شد. ريزش موقتي موها فقط        شكي و ايجاد زخم درمخاظ دهان وگلو مي با شاين، خ سروگردن ازعوارض  دردرمانهاي 

آيد كه با   درناحيه درمان اتفاق مي افتد. بسياري از عوارض پرتودرماين موقتي بوده و بسته به محل درمان بوجود مي  

داروهاي عممتي قابل كنتر  بوده و پس از خاتمه درمان ازبين مي رود. وليكن الزم اسلللت هرگونه عوارض جانبي            

 دراثر پرتودرماني يا شيمي درماني را به پزشك معالج و كارشناسان درماني مربوطه اطمع دهيد.

 الف( خستگي

ضعف وفقدان انرژي مي با     ساه  ستگي بيمار به معني اح شروع    خ شد و دراكثر بيماران چند روز پس از پرتودرماني 

ميشود، خستگي شايد به علت كاهد تعداد سلولهاي خوني، كم خوني، استره، درد وكاهد اشتها باشد. لها توصيه          

 مي شود:

 ازانجام كارهاي سرين و پرشتاب اجتناب كنيد.                    .1

 انجام كارهاي زياد خود را خسته نكنيد، شبها بيشتر بخوابيد و روز بيشتر استراحت كنيد.با                    .2

( براي كنتر  كم خوني انجام خواهد شد.پزشك CBC-PLTمعموال هنگام پرتودرماني، آزمايد ساده خون )          .3

 معالج در صورت بروز كم خوني، شايد تزريق خون وتجويز دارو را ضروري بداند، 

 رژيم غهايي پركالري استفاده كنيد تا دچار كاهد وزن نشويد.                    .4



 در انجام كارهاي شخصي در منز  از ديگران كمك بخواهيد.                   .5

 در مورد انجام ورزش سبك و پياده روي، از پزشك خود سوا  كنيد.                   .6

 مشكالت پوستي ناحيه درمان

به احتما  زياد تغييرات پوسللتي منطقه درمان، شللبيه آفتاب سللوختگي، قرمز ياتيره شللدن پوسللت داهر مي شللود. 

 درصورتي كه ناراحتي پوستي شدت يافت و سطح پوست تاو  وزخم شد، فورا به كادر درماني اطمع دهيد.

ش              -1 صورت قرمز  ستتان را معاينه و كنتر  كنيد، در  شورت      روزي چند بار پو شك م شتن خارش با پز دن ويادا

 كنيد. بيمار بايد تا يك ماه، معاينه مرتب ومكرر پوست خود ار ادامه دهد.

صابون مميم                     -2 صورت لزوم از آب ولرم و شعه خودداري كنيد. و در شو دادن محل تابد ا ست ش حتي االمكان از

 له نرم و نخي را به آرامي روي پوست قرار دهيد.استفاده كنيد، موقن خشك كردن حوله را روي پوست نكشيد، حو

سعي كنيد از لباسهاي نخي وگشاد كه پوشيدن و در آوردن آن راحت باشد استفاده نمايند. لباه تنگ و                         -3

 چسبان نپوشيد،

اي آستين دار بلند و كمه  نگهاريد پوست منطقه درمان در معرض نور مستقيم خورشيد قرارگيرد، ازلباسه                     -4

 لبه دار استفاده كنيد.

پوست محل اشعه بسيار حساه است، بدون اجازه پزشك از هي  ماده شيميايي مثل الكل، عطر، اسپري، مواد          -5

ما آرايشي و نرم كننده )پودر، پماد، كرم و...( در منطقه درمان استفاده نكنيد درمورد مصرف داروها و پماد پوستي حت

 با پزشك معالج مشورت كنيد.

 عم م خط كشي روي پوست را محافرت كنيد و آنرا نشو يد و پاك نكنيد.                  -6

با خاراندن ياسا يدن يا هر نوع ماساژ وتحريك محيطي، پوست را آزرده نكنيد. از كيف يخ، كيسه آب گرم،                  -7

 نند.سشوار در محل درمان استفاده نك

 آقاياني كه از ناحيه سر و گردن پرتودرماني مي شوند، براي اصمح ريد ازتيغ استفاده نكنند.                 -8

 پ(ریزش مو

ريزش مو شامل تمام بدن نمي شود، فقط موهاي منقطه تابد ممكن است دچار ريزش شود. و دراكثر موارد، رويد     

داشللت. پرتو درماني در ناحيه سللر موجب كاهد يا ريزش كامل موي مو پس از درمان، رشللد طبيعي خود را خواهد 

 سر خواهد شد در صورت تمايل مي توانيد:

 قبل ازپرتو درماني در ناحيه سر موهايتان را كوتاه كنيد.                  -1

 از كمه، شا  گردن يا روسري نخي استفاده كنيد.                 -2

 ه دانه درشت موهاي خود را شانه كنيد.باشان                 -3

 ازشامپو مميم براي شستن مو استفاده كنيد و بعد از حمام از سشوار استفاده نكنيد.                 -4

 ) معده و روده ها(   ت( مشكالت گوارشي

ست     ضم و جهب آن و از د شتها در نتيجه كاهد   گاهي اوقات پرتودرماني موجب اختمالت در غها خوردن وه دادن ا

سبزي هاي خام،           شود مثل  ضي مي  شود. غهاهايي كه باع  دردهاي انقبا صيه مي  وزن مي گردد. لها به بيماران تو

كلم، نخود و لوبيا، غهاهاي سرخ شده يا چرب، ادويه وشيريني خودداري كنند. بدون اجازه پزشك داروهاي گوارشي       

ص ومكمل هاي غهايي در دوره درمان با پزشللك معالج، پرسللتار و كارشللناه مصللرف نكنيد، درمورد رژيم غهايي خا

 تغهيه مشورت نما يد.

سالم را به           شده و هم نين ترميم بافت هاي  شما  سبب كاهد قدرت بدني  شتهايي مي تواند  اختم  تغهيه وبي ا

 تاخير بيندازد. براي رفن بي اشتهايي نكات زير را رعايت كنيد:

 قبل از هروعده غها كمي قدم بزنيد تا اشتهاي شما بيشتر گردد.                 -1

 هرموقن احساه گرسنگي كرديد غهابخوريد، غها را به مقدار كم و به دفعات بخوريد.                  -2



اضري  هنگاميكه اشتهاي بيشتري داريد ) معموال دراوايل صبح( غهاي بيشتري بخوريد. از غهاها ونوشيدني ح               -3

 سالم كه مورد دلخواه شماست استفاده كنيد.

با افزودن چاشني ها و سس ها، طعم غها را خوشمزه كنيد، ترجيحا مرغ و ماهي را جايگزين گوشت قرمز                      -4

 كنيد.

 ث( تهوع و استفراغ

شكم و معده، حالت ت        ساعت پس از پرتو درماني درناحيه  ست چند  ضي ازبيماران ممكن ا هوع پيدا كنند. معموال بع

داروهايي براي جلوگيري از حالت تهوع و استفراغ، از طرف پزشك داده مي شود، طبيعي است خالي بودن شكم قبل      

 از هر جلسه پرتو درماني ازشدت تهوع مي كاهد، بنابراين از خوردن غهاهاي سنگين قبل از درمان خودداري كنيد.

چرب و پرحجم خودداري كنيد، هر بار كه غها مي خوريد لقمه هاي كوچك برداريد،            ازمصلللرف غهاهاي                     .1

 آهسته بخوريد وبنوشيد.

چند روز او  پس از پرتو درماني سعي كنيد از گوشت سفيد مثل مرغ و ماهي استفاده كنيد. پس از اين مدت            .2

 ميتوان از گوشت قرمز به خصوص ماهي ه نيز استفاده كرد.

 باباز كردن پنجره اطاق، هواي تازه وتميز تنفس كنيد. لباه هاي گشاد بپوشيد.                    .3

ازرفت و آمد درمحل هايي كه بوهاي گوناگون مثل بوي پخت وپز، دود سلليگار يا عطرهاي تند به مشللام                    .4

 مي رسد پرهيز نما يد.

 غها تا دو ساعت به حالت نشسته استراحت كنيد و از دراز كشيدن خودداري كنيد. بعد از خوردن                   .5

 ج( اسهال

اسها  يك عارضه جانبي پرتودرماني در ناحيه شكم يا لگن است. با اوتوصيه پزشك رژيم غهايي خود را تغيير دهيد         

 است:و يا از داروهاي ضد اسها  استفاده كنيد. نكات زير براي بند آمدن اسها  مهم 

 مايعات فراوان بخوريد مانند آب، آب سيب، چاي كمرنگ، تا آب از دست رفته را جبران كند.                   .1

سيم مثل موز، مركبات،                         .2 سيم زيادي از بدن دفن ميشود ازغهاهاي حاوي پتا سها ، پتا معموال چون موقن ا

 سيب زميني و سبزي استفاده كنيد.

وقتي حس كرديد بهتر شديد، غهاهايي مثل برنج ) كته(، نان، سيب زميني پخته، ماست، پنير، تخم مرغ                       .3

 پخته و ماكاراني بخوريد.

 درصورت بروز درد شكم و نفخ معده، به پزشك معالج و كادر درماني اطمع دهيد.                   .4

 چ( عارضه در ناحيه پستان

دت پرتو درماني خارجي پسللتان، ممكن اسللت پوسللت منقطه درمان، خشللك يا مرطوب، حسللاه و يا     در طو  م

دچارخارش و زخم شده وياتغيير دراندازه پستان و تورم دست صورت گيرد. بدون اطمع پزشك هي  داروي شيميايي    

 و كرم ها يا مواد ديگري براي التيام استفاده نكنيد. و نكات زير توجه نما يد.

 عم م و خط كشي روي پوست را به دقت محافرت نموده و آن را پاك نكنيد.                   .1

 منقطه درمان را شستشو ندهيد.                   .2

 مواد آرايشي ولوسيون درمنطقه درمان استفاده نكنيد.                    .3

 لباه نرم، راحت و نخي بپوشيد.                   .4

 آب سرد يا گرم درمنطقه درمان نگهاريد.كيسه                    .5

با كسب آمورش هاي الزم و تحت نرر كادر درماني، نرمد هاي مفصل بازو را انجام دهيد تا از سفتي در شانه           .6

 و ورم دست جلوگيري شده و انجام پرتو درماني آسان گردد.

صورتن                     .7 ست، درد، زخم،    در ستي، تورم د ستان و عوارض پو با پزشك   -و  بروز هرگونه نغييرات در ناحيه پ

 معالج خود تماه بگيريد.



 ج( زخم و خشكي دردهان وگلو

ست به طور            شوند ممكن ا سينه پرتو درماني مي  سه  سمت فوقاني فق سر يا گردن يا ق ضي از بيماران كه از ناحيه  بع

 موقت دچار عوارض زير شوند.

 ايجاد زخم و درد درناحيه دهان وگلو  -

 كاهد آب دهان و خشكي گلو -

 تغيير حس چشايي ) احساه مزه تلخي در دهان(   -

 احساه گرفتگي صدا، تنگي نفس وسرفه خشك. -

 سخت شدن عمل بلن -

 رعايت نكات زير مي تواند به حل اين مشكل كمك كند:

قت كنتر  كدره و موارد التهاب وهرگونه پمكهاي سلللفيد روي زبان، ته گلو،          روزانه داخل دهان بيمار را به د               .1

 لثه ها وساير نقاط دهان و گلو رابه پرستار وپزشك معالج اطمع دهيد.

سكويت و چيپس به علت اينكه به بافت دهان                  .2 شك مثل بي سفت و خ شتر بخوريد، از مواد غهايي  آب ميوه بي

نكنيد. مايعات و غهاهاي نرم و پوره كه به راحتي جويده و بلعيده مي شللود بخوريد وبراي آسلليب مي زند اسللتفاده  

 نوشيدن از ني كمك بگيريد.

 از خوردن غهاهاي ترش و شور، خيلي سرد يا خيلي گرم خودداري كنيد.                   .3

 رني، حليم، سوپ، آب گوشت، پوره ميوه بخوريد.خوراكي هاي ابدار مثل شير، ماست، بستني، املت، ف                   .4

 آب نبات بدون قند يا تكه هاي يخ، بستني، آدامس كم شيرين استفاده كنيد.                   .5

ازمسواك نرم استفاده كنيد و دندانهايتان را به آرامي مسواك بزنيد و درصورت داشتن دندانهاي مصنوعي آن                  .6

 وريد و با مسواك بشو يد. را از دهان در آ

 اگر از ناحيه دهان پرتو درماني مي شويد، قبل و بعد از درمان، توسط دندانپزشك معاينه شويد.                   .7

شيرين غرغره كنيد و دهانتان را               .8 سرم نمكي( يا محلو  رقيق جوش  ساده )  روزي چندبار با محلو  آب نمك 

سرم نمكي بريزيد و غرغر       شاهده كرديد، چند قطره محلو  بتادين داخل يك ليوان  شوييد. اگر داخل دهان زخم م ب

 كنيد.

از دهان شللويه الكل دار ) كلروهگزين( اسللتفاده نكنيد واگر مي خواهيد ازدهان شللويه هاي حاوي فلورايد و داروهاي 

 شورت كنيد.شيميايي استفاده كنيد با پزشك معالج و دندانپزشك م

 مراقبت و پيگيري بعد ازپرتو درماني                -9

صل زماني              ست در فوا شما مي باي شت،  شما ادامه خواهد دا شگيري برنامه درماني  پس از پرتو درماني، كنتر  و پي

 مشخش، معاينه و كنتر  شويد.

شات خاص، عكس بردار    شك معالج با مطالعه نتايج معاينات دوره اي، آزماي سكن ها و... ، روش درماني بهتري  پز ي، ا

شيد، زيرا            شته با شيمي درماني يا جراحي يا درمان ديگر احتياج دا ست به  شنهاد مي نمايد. ممكن ا شما پي را براي 

 راههاي درمان هر فرد با فرد ديگر متفاوت است.

عالئمي چون: تب كنتر  شللود. چند هفته بعد از پرتودرماني، دماي بدن بيمار را با درجه ) حرارت سللنج ( هر روز 

درجه، لرز، عرق شبانه هنگام خواب، اسهال شدید، تكرار ادرار یا سوزش ادرار، سرفه شدید یا         38باالي 

شوید(            شب مجبور  صفه  ستارتان ) حتي اگر ن شك معالج یا پر شانه عفونت بوده و فوراً به پز گلودرد، ن

 اطالع دهيد.

د و درصللورت تجويز آنتي بيوتيك، طبق درسللتور پزشللك به طور منرم )  وخودسللرانه داروي تب بر اسللتفاده نكني 

 سرساعت( مصرف كنيد.



ضعيت خود        شتيد و يا هرگونه ناراحتي و عوارض غيرطبيعي ديگري در و شكل دا صرف داروهايتان م در ادامه اگر با م

شناه        شك معالج يا كار س والي درباره بيماري خود داريد، با پز شاهده كرديد ويا هر  ستان تماه  م مربوطه دربيمار

 بگيريد و راهنمايي الزم را دريافت كنيد.

 ازطريق پرسيدن وخواندن، به حقايق مربوطه به بيماري خود و روش درماني آن آگاهي پيدا كنيد.

 

 :مطالب این بروشور چكيده اي است از كتاب هاي زیر

نگلستان براي بيماران مبتم به كانسر )   ا NHSازمجموعه كتابهاي  What is Radiotherapyكتاب ه راهنماي -1

 (، ترجمه دكتر سيد ربين مهدوي. 2004

 .1382( ترجمه دكتر مژگان سرافرازي، نشر آويشن، بابل، انجمن امداد ايران، 2پرتودرماني و شما )-2

 آموزش مراقبت از خود دربيماران تحت پرتو درماني، انتشارات بنياد امور بيماري هاي خاص.-3
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