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 سرطان، عالیم راه های درمان و عوارض جسمي و روحي

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

 يميم: دکتر ماهرخ رحيترجمه و تنظ

وجود دارد که ما آنها  یماریش از صدها نوع بیکند ب یجاد سرطان نمیا ییبه تنها یزیچ چیست. هیتنها ن یماریک بیسرطان 

 م.ینام یرا سرطان م

 ست؟يسرطان چ

 یر عادیغ ین سلولهایرشد کنند ا یر قابل کنترلیشوند و به صورت غ یر عادیبدن غ یشود که سلولهایجاد میا یسرطان موقع

 گذارند  یر میاعمال بدن تاث یخود را انجام دهند و بر روند عاد یعیطب یگذارند سلول ها و اندام ها کارها ینم

ل ین سلولها تشکیا یم وقتیکن یقلمداد م یعاد  رین سلولها را غیابند ما ایر ید رشد کنند و تکثیکه نبا یقیسلولها به طر یوقت

 یم دهیرا بدهند که تومور نام یا برآمدگیک توده یل یتوانند خارج از کنترل منتشر شده و در تشک یک گروه سلول را دادند می

سرطانیتومور خوش خ -1شود دو نوع تومور وجود دارد:  شر نمیست و به نقاط دین یم که  م یتومور بدخ -2شود یگر بدن منت

 گر بدن منتشر شوند. یتوانند به نقاط د ین تومورها میدر ا یسرطان یاست سلول ها یکه سرطان

ض سرطان نظ یدر بع سمیاز انواع  سلولهایر لو س، همزمان یر عادیغ ی،  شد م یاریدر ب شروع به ر  یکنند موقع یاز نقاط بدن 

 یکه م ییکنند به جا یگر بدن سفر میبه نقاط د یستم لنفاویا سیشوند و از راه خون  یاز تومور جدا م یسرطان یکه سلولها

 شود. یده میند متاساز نامین فرآیکنند ا یرسند، شروع به رشد م

 رديگ يسرطان م يچه کس

دانند که  یرد آنها فقط میگ یسککرطان نم یرد و چه کسککیگ یسککرطان م یند چه کسککینان بگویبا اطم توانند یپزشکککان نم

ض سرطان در بع سیش از دیاز افراد ب یاحتمال گرفتن  ست اگر ک شته یش از دیب یگران ا سرطان را دا گران احتمال گرفتن به 

قرار داشککته  High-riskدر گروه  یارد. اگر فردسککرطان قرار د یبرا High-riskن فرد در گروه یند ایگو یباشککد پزشکککان م

شد به ا سرطان بگین ین معنیبا ست که ا ین معنیقا به این دقیرد ایست که حتما  صین فرد بایا شکان را دنبال  یه هاید تو پز

 است. ه در فردیگار، کاهش خطر ابتال به سرطان رید ترک سیشمار فوایاز ب یکید یکند به عنوان مثال پزشک ممکن است بگو

 انواع مختلف سرطان کدامند؟

 سرطان وجود دارد: یچهار نوع اصل

ه، تخمدان، غده ین نوع سرطان امکان دارد در شکم پستان، دهانه رحم کلین نوع سرطان است ایعترینو، که شایکارس     -

 ا پوست بروز کند.یپروستات 

 د خون است.یسف یکه سرطان گلبولها یلوسم         -

ل یتشک یلنفاو یو رگها یاست که از طحال، غدد لنفاو یستمیس یستم لنفاویاست س یستم لنفاویسرطان س لنفوم     -

 کند.  یبدن فراهم م یبافتها یسلولها یژن و آب را برایغذا، اکس یستم لنفاویشده است. س

ستخوان و غضروف شروع م یسارماکوما گروه     - ستخوان  ییت انتهاشوند غضروف قسم یاز سرطانهاست که عضالت ا ا

 شود. ید میل به استخوان جدیاست که رشد کرده و تبد

 ک فرد چه نوع سرطان دارد؟يشوند که  يپزشکان چگونه متوجه م

شوند به عنوان مثال سرطان پستان سرطان  یده میشود نام یاز بدن که سرطان از آنجا شروع م یسرطانها اغلب به نام قسمت

ک فرد چه نوع ینکه یدانستن ا یشود. برا یده میکه از آنجا شروع شد، نام ین بنام بافتین همچنا سرطان پروستات سرطایه یر



از سلولها، نگاه کردن آنها در  ین کار مستلزم برداشتن نمونه کوچکیانجام دهد ا یوپسیک بیدارد پزشک ممکن است  یسرطان

ست تا جائن یآنهاست هدف از ا یشات بخصوص رویکروسکوپ و انجام آزمایر میز سلولها یکار آن ا  یکه امکان دارد در مورد 

 از دارد.ین یکند که فرد به چه نوع درمان یریم گیتواند تصم یجه پزشک میدا کند و در نتیپ یآگاه یسرطان

 انجام شود که معلوم شود: يشاتياغلب سرطانها پزشک خواهد خواست تا آزما یبرا

 (Stage). است یسرطان فرد در چه مرحله ا         -

 (Grade of eaneer)ست یدرجه سرطان فرد چ         -

 سرطان فرد مشخص شود. gradeو هم  Stageهم          -

 (Grade of eaneer)درجه سرطان 

(Grade) کند پزشک ممکن است سرطان خود  یفرق م یعاد یبا سلولها یکند که سرطان فرد تا چه حد یسرطان معلوم م

 ح دهد.یر توضین زیرا با عناو

-         Low- grade سلولها ین معنین که به اییسرطان با درجه پا ست که  ستند و  یسرطان یا شخص کمتر فعال ه

 ممکن است منتشر نشوند.

-     Medium- grade فرد ممکن است جدا شده و به  یسرطان یاز سلولها یاست که بعض ین معنیدرجه متوسط به ا

 افته باشند.یر گر بدن انتشاید یقسمتها

-     High- grade سلولها ین معنیدرجه باال به ا ست که  شد کردن م یسرطان یا شند و  یفرد بطور فعال در حال ر با

ممکن است به نقاط  High- gradeاز سرطانها  یگر بدن منتشر شده باشند. بعضیدارد که به نقاط د یادیاحتمال ز

 دا نکنند.یگر بدن انتشار پید

-         Stage سرطان 

Stage شخ یسرطان معلوم م سرطان در موقع ت کند  یبه پزشک کمک م ین آگاهیقرار دارد. ا یص در چه مرحله ایکند که 

 ن سرطان چه خواهد بود.یا یجه احتمالید که نتیکند تا به او بگو یطراح یدرمان فرد نقشه ا یکه برا

 ه نشان دهد:از است کیمورد ن یشاتیسرطان آزما Stageدانستن  یبرا

 سرطان فرد در کجاست؟         -

 سرطان فرد چقدر بزرگ است؟         -

 ت کرده است؟یکه در جوار آن قرار دارند سرا ییا سرطان فرد در حال رشد است و به قسمتهایآ         -

 دا کرده است؟یگر بدن انتشار پید یا سرطان فرد به قسمتهایآ         -

 ن ها هستند:یزشک ممکن است انجام دهد اکه پ ییانواع تست ها

 یماموگراف         -

 اسکن استخوان         -

  CATاسکن          -

 نهیعکس قفسه س         -

 ونیاسکن اولتراس         -

 یخون یتستها         -

 یصیتشخ یها یجراح         -

 گرید یاریو بس         -

 دهد؟ يانجام م یدرمان سرطان چه کار

 تواند: ین درمان میآن دارد. ا Stageبه نوع آن و  یهدف درمان سرطان بستگ

 درمان سرطان فرد باشد.     -1

 باشد. یا کوچک کردن غده سرطانیدرآوردن  یبرا     -2

 را که ممکن است منتشر شوند بکشد. یسرطان یسلولها     -3



 باعث کاهش خطر عود سرطان شود.     -4

 )مثل درد( باشد. یماریمبارزه با عالئم ب یکمک به فرد برا     -5

 از داشته باشد.یاز درمان سرطان ن یا انواعیک نوع یمار ممکن است که به یفرد ب

 ن درمانها عبارتند از:یاز ا یند. بعضیاو تدارک بب یرا برا یک برنامه درمانیفرد مبتال ممکن است  یم درمانیت

 یدرمان یمیش         -

 یوتراپیراد         -

 یجراح         -

 توأم یدرمانها         -

 یمنیا یدرمانها         -

 هیاول یا سلولهایوند نفر استخوان یپ         -

 ا درمان سرطان موثر است؟يآ

ش یماریعوامل ب ست در نحوه اثر بخ سرطان تأث یممکن ا ست که با تیفرد ب یر بگذارند. برایدرمان  خود  یمانم دریمار مهم ا

 داشته باشد. یر گذاریتواند از درمانش انتظار تأث ینکه تا چه حد میدرباره درمان صبحت کند و ا

 ر باشد:یتواند شامل موارد ز یان گذاشت میدرم یم درمانیتوان با ت یکه م ییپرسشها

 باعث سرطان من شده است؟ یزیچه چ         -

 است؟ gradeو چه  Stageسرطان من در چه          -

 افت خواهم نمود؟یشات را دریچه موقع جواب آزما         -

 سرطانم خواهم داشت؟ یبرا یچه نوع درمان         -

 توانم انتخاب کنم؟ یگر را مید یچه درمانها         -

 شود؟ یشروع م یدرمان من ک         -

 ر؟یا خی ا درمان من موثر استیچه وقت و چگونه خواهم دانست که آ         -

 خواهم کرد؟  دایپ یگریا احساس دیآ         -

 يدرمان يميش

ن یشککودا یده مینام یاسککت که اغلب به نام کموتراپ یدرمان یمیدرمان سککرطان وجود دارد شکک یکه برا یموثر یاز راهها یکی

 یشود و گاه یه کار گرفته مب ییبه تنها یدرمان یمیش یدارد گاه یسرطان یکشتن سلولها یا چند دارو برایک یاز به یروش ن

 ا درمان با اشعه.ی یر جراحیگر: نظید یهمراه با درمانها

 کند؟ يچگونه اثر م يدرمان يميش

شک  یادیبدن ما از تعداد ز سلول وظیسلول ت ست هر  شده ا صیل  صو سالم نگه دارد  یرا انجام م یفه بخ دهد تا بدن ما را 

 یعیر طبین سلولها غینداشته باشند و به سرعت منتشر شوند. ا یعیا رشد طباز سلوله یشود که گروه یجاد میا یسرطان وقت

 بدن اثر بگذارند. یتوانند بر عملکرد کارها یم

سان خودش نم سلولها یچون بدن ان شد  صرف دارو را برا یسرطان یتواند ر ست م شک ممکن ا شتن  یرا متوقف کند، پز ک

 ز کند.یتجو یسرطان یسلولها

حمل  یسرطان یمنتشر شده و به سلولها یق گردش خون در بدن منتشر شده و به سلولهای( از طریدرمان یمیکمو)ش یدارو

 توانند: یکمو م یشوند داروها یم

 رند.یرا بگ یسرطان یجلو رشد و انتشار سلولها          -

 را کنترل و آهسته کنند. یسرطان یرشد و انتشار سلولها         -

 ند.یکوچک نما  ن رااندازه سرطا         -

 فرد مؤثر خواهد بود. یش از همه برایب ییمورد استفاده قرار گرفت که چه دارو یدرمان یمینوع دارو در ش 50حدود 



 مار ممکن است از خود بپرسد؛يب

 من از همه بهتر است؟ یبرا يدرمان يميچرا ش

 مان ممکن است،ن نوع دریاز انواع سرطان از همه بهتر است ا یبعض یبرا یدرمان یمیش

 سرطان فرد را معالجه کند.         -

 کنترل کند  یمدت یسرطان فرد را برا         -

 عود سرطان را کاهش دهد.         -

 به فرد کمک کند به عالئم سرطان از جمله درد غلبه کرده و با آنها مبارزه کند.         -

 او از همه بهتر است. یبرا یح خواهد داد که چرا کموتراپیاو توض یمار برایب یم درمانیت         -

 وجود دارد.« کمو»ز یتجو یبرا یمختلف یراهها

 عیا فرم مایاز راه دهان به صورت قرص، کپسول          -

 ق خواهد شد.یا پوست تزریما در عضله یع مستقیما یق سوزن دارویاز طر         -

 IV یدیون داخل ورین عمل بنام انفوزیق خواهد شکککد. ایع به داخل رگ تزریما یک رگ دارویق سکککوزن در یاز طر     -

مار دارو را یاست که ب ین معنیکل به ایا سیک دوره یشود  یداده م یبصورت دوره ا یدرمان یمیشود ش یده مینام

ه شروع شود سپس دوبار یک مصرف آن قطع می یکند و سپس برا یافت میمثال چند هفته در یعنیک مدت ی یبرا

شت و کار درمان به همیمار یشود و متعاقب آن ب یم ستراحت خواهد دا ابد اغلب دوره ی یق ادامه مین طریک دوره ا

 مار خواهد گفت که چند دوره درمان الزم داردیبه ب یم درمانیکشد ت یهفته طول م 3-4ها 

ست که ب یکمو از بدن خارج م یکه داروها یوقت صیشوند الزم ا شیمار تو ستار را برایک ه پز ک مدت کوتاه دنبال کند ی یا پر

 رسانند. یمار میب یرا به آگاه یشتریات بیا پرستار بسته به نوع درمان جزئیپزشک 

ا در منزل یک سرطان، در مطب دکترشان ینیک کلیهم در  یشود بعض یمارستان انجام میماران در بیب یبعض یدرمان یمیش

شک  یم یدرمان یمیش ستیشوند پز شا پر ست برایبا ب یدرمان یمیار درباره انتخاب نوع  صحبت خواهند کرد ممکن ا  یمار 

 شود: ین پرسش ها مطرح میمار ایب

 کشد؟ یمن چه مدت طول م یدرمان یمیش         -

 دارد به : یاز دارد بستگین یدرمان یمیمار به چه مدت شینکه بیا

 که به آن مبتال است. ینوع سرطان         -

 کند. یافت میدر ییچه نوع دارو         -

 دهد. یسرطان چگونه به دارو جواب م         -

 د.یآ یدر او بوجود م یکند تا چه اندازه احساس بهبود یافت میکه کمو را در یموقع         -

مار یاهد کرد و بمار صحبت خوین باره با بیرند پزشک در ایگ یم 4-6مثال  یک دوره درمانی یرا برا یدرمان یمیاغلب مردم ش

د تا یمار را خواهند دیرد دکتر و پرسکککتار در خالل مدت درمان بیگ یک بار دارو می یا ماهیک بار ی یا هفته ایک بار ی یروز

 ل دارد که به درمان ادامه دهد.یمطمئن شوند قادر است و تما

 ست؟يچ يدرمان يميعوارض ش

سد که داروها یبه نظر م شیو یر سلولها یسرطان یسلولها یدرمان یمیژه  ست به  شند. اما آنها ممکن ا ر یسالم نظ یرا بک

سیخون ن یسلولها سانند. ایز آ ض یم ین امر باعث عوارض جابنیب بر ضه جانبیافراد ه یشود بع ض یچ عار گر ید یندارند بع

ش یچکس تا موقعیش دارند هیکماب ست یانجام م یدرمان یمیکه  را خواهد  یعوارض جانبمار کدام یداند که ب ینم یشود بدر

شت عوارض جانب ستگ یدا شته ین ایرد دارد و همچنیگ یمار میکمو که ب یبه داروها یب سرطان تا چه حد بر بدن اثر گذا نکه 

 است.

 ن عوارض عبارتند از:یع تریشا 

 دیشد یاحساس خستگ         -

 از دست دادن مو         -



 یمثل کم خون یخون یکم شدن سلولها         -

 د(یسف ی)کم شدن تعداد گلبولها ینینوترو         -

 تهوع         -

 استفراغ         -

 دهان و حلق یدردها         -

 دیشد یا احساس گرسنگی یاحساس عدم گرسنگ         -

 یر در احساسات جنسییتغ         -

 ود )در خانمها(یکل پریر در سییتغ         -

 بوستی         -

 اسهال          -

 درد         -

ن یان درمان از بیکمو بعد از پا یقت اثرات جانبیبر نخواهد گشت در حق یعیبه حالت طب یسالم بعد از کموتراپ یاغلب سلولها

ز خواهد شکککد. یاو تجو یبرا یکاهش دادن عوارض جانب یبرا ییکند داروها یم یدرمان یمیکه فرد شککک یخواهند رفت. موقع

مار چگونه با آن ینکه بیکه ممکن اسکت عارضکه شکود و ا یدر مورد عوارض جانب یشکتریات بیا نرس جزئیا داروسکاز یپزشکک 

 برخورد کند، ارائه خواهند کرد.

 ست.ین یمارینشانه اثر کردن دارو بر ب ید به خاطر بسپارد که عوارض جانبیمار بایب

 ست؟يگر سرطان چيد یبا درمانها يدرمان يميفرق ش

صل را  یسرطان ین سلولهایهمچن یدرمان یمیدهد ش یهمه بدن را تحت پوشش قرار م یدرمان یمیاست که شن یا یتفاوت ا

 برد. ین میکه بدن شما منتشر شده اند از ب

 مقابله کنم؟ یدرمان یمیتوانم با سرطان و عوارض ش یپرسد م یمار از خود میک بی

 د.یشو یم یادیستخوش احساسات زد یتین موقعیاست که شما و خانواده تان در چن یعیجواب: طب

 و پرستار به سئواالت شما پاسخ خواهند گفت:  د دکتریخود درباره احساساتتان صحبت کن یم پزشکیبا پزشک پرستار و ت

 ر باشد:ید بهتر است شامل موارد زیپرست یخود م یم درمانیکه از ت یسواالت         -

 من است؟ ین درمان برای( بهتریدرمان یمی)ش یچرا کموتراپ         -

 ست؟یمن چ یبرا ید و خطرات کموتراپیفوا         -

 افت خواهم کرد؟یچگونه و کجا کمو را در         -

 را همراه خود داشته باشم؟ یتوانم چه کس یدر خالل مدت درمان م         -

 کند؟ یدارد اثر م ید که کموتراپیچگونه خواهم فهم         -

 توانم به سرکار بروم؟ یا در طول درمان میآ         -

 د بکنم؟یخود بپردازم چه کار را نبا یتوانم به عالئق معمول یا میآ         -

 ر خواهد گذاشت؟یا نشدن من تاثیبچه دار شد  یا کمو رویآ         -

 الت آخر هفته بروم؟یا به تعطیتوانم مسافرت کنم  یا میآ         -

 افتد؟ یم یچه اتفاق یدرمان یمیان شیابعد از پ         -

 ا درمان با اشعهي يوتراپيراد

شعه نوع ست که در آن پس از پرتوها یدرمان با ا سرطان ا شعه ا یباال یبا انرژ یدرمان  سلولها یکس برایا  یسرطان یکشتن 

ا ی Xا درمان با اشککعه ی یراپوتین آن را به نام رادینامند همچن یم Radiationاز مردم آن را  یاریکنند و بسکک یاسککتفاده م

Irradiation نامند. یهم م 

 کند؟ يدرمان با اشعه چگونه عمل م



 یکند سرطان موقع یما عمل م یحفظ سالمت یبرا یل شده است هر سلول از راه بخصوصیتشک یمختلف یبدن ما از سلول ها

بر روند  یعیر طبیغ ین سککلولهایکنند ا یل مو خارج از کنتر  یعیر طبیاز سککلولها شککروع به رشککد غ یکند که گروه یبروز م

 گذارند. یر میبدن تاث یعیعملکرد طب

سان خودش قادر به متوقف کردن  سلولها نیا کنترل رشد ایچون بدن ان ست براین  سلولها، یکشتن ا یست، پزشک ممکن ا ن 

شعه در  ماریشنهاد کند که بیپ سمت یشود ا یوتراپیا رادیافت کند یا ن یکند به هم یم  از بدن عمل ینیمعن نوع درمان در ق

 تواند: یم یوتراپیشود راد یده مینام یموضع  ک درمانیعلت 

 را از رشد و انتشار باز دارد. یسرطان یسلولها         -

 را کند کند  یسرطان یرشد و انتشار سلولها         -

 د.یاندازه سرطان را کوچک نما         -

 بهتر است؟من  یچرا درمان با اشعه برا

 از انواع سرطان ها، درمان با اشعه از همه بهتر است چون ممکن است؛ یبعض یبرا

 دیسرطان را درمان نما         -

 دیکنترل نما یمدت یسرطان را برا         -

 ر درد غلبه نموده و با آن مبارزه کند.یمار کمک کند که بر عالئم آن نظیبه ب         -

و در  یمار قبل از جراحیشککود ممکن اسککت پزشککک نظر دهد که ب یاسککتفاده م یو کموتراپ یهمراه با جراح یگاه یوتراپیراد

 افت کند.یکوچک نمودن آن اشعه در یآوردن سرطان برا

ن یرا از ب یبجا مانده در موقع جراح یسرطان یتواند سلولها یرا میدهد ز یم یوتراپیدستور راد یهم پزشک بعد از جراح یگاه

 ببرد.

 ن است.یمار بهتریب یبرا یوتراپیح داد که چرا رادیتوض یم درمانیت

 دارد؟ يوتراپياز به راديمار چه مدت نيک بي

 دارد به : یبستگ یوتراپیطول مدت راد

 نوع سرطان          -

 یوتراپینوع راد         -

 دهد یبه سرطان جواب م یوتراپیتا چه راد         -

 افته است.یکند بفهمد تا چه حد بهبود  یم یوتراپیمار رادیکه ب یموقع         -

 ؟يچگونه و ک يوتراپيراد

 وجود دارد: یوتراپیانجام راد یبرا یدو راه اصل -

شعه به خارج از بدن  شع ا شع شعه دریکه ب یا داخل بدن راهیت ستگ یافت میمار ا ضع یکند ب سرطان او دارد اما یبه نوع و ت 

 ک داده شده است.یدول ن پرسش ها در جیپاسخ به ا

 است؟ يوتراپياز به راديک بار نيچند وقت 

ستگ یبرنامه درمان و  شود احتماالیم یخارج یوتراپیمار رادیاگر ب ن دارد که تا چه یبه ا یهر روزه خواهد بود دفعات درمان ب

 مقدار اشعه الزم دارد.

 افت کند.یاز دارد دریاشعه که به نظر پزشک ن یتا مقدار واقع مارستان و اتاق عمل برودید به بیمار بایب یتراپ یدر صورت براک

 ل دارد.ید تا مطمئن شود که قادر به ادامه درمان بوده و به آن تمایمار را خواهد دیزود ب یوتراپیدکتر راد

 آماده خواهد شد؟ یوتراپیراد یمار برایچگونه ب         -

شعه مالقایک انکولوژیبا      - صوص تابش ا شعه مداوا مست مخ سرطان که بیماران را با تابش ا شک   یت خواهد کرد )پز

 ند.ینش یبهتر است به گفتگو م ینکه چه درمانیراجع به ا یکند( و با و



ستان یمار به بیسپس ب     - سرطان براینیا کلیمار ست که کمک م ین زمانیخواهد رفت ا Simultion یک   یکند و یا

ا یمارسککتان یک فرد متخصککص در بی) یوتراپیافتد دکتر راد ینجا به اتفاق میر از دیدرمان آماده شککود همه چ یبرا

سرطان که رادینیکل شعه ا یم یوتراپیک  سمتیکند( ا شعه دارد میاز بدن که ن یکس را به ق ساس  یاز به ا دهد برا

شد بیا سرطان در کجا با سک ینکه  ستفاده م یو یکه برا یا قالبیمار از ما شده ا ستفاده از  کند هدف یساخته  ا

 حرکت بماند. یمار در مدت درمان بین است که بیا قالب ایماسک 

ن عالئم ممکن است با جوهر ید درمان شود ایپوست عالمت خواهد زد که معلوم شود کجا با یست رویوترابیدکتر راد     -

 ار کوچک باشد.یبس یها یا بصورت خالکوپی

 ک طرح درمان را آماده کنند.ینیو هفته منتظر بماند تا پرسنل کلا دیک یمار یممکن است ب Simultationبعد از 

 افتد؟ يم ياکسترنال چه اتفاق يدر خالل راديوتراپ

ماران در یکند اغلب ب یند و آن را احساس هم نمیب یمار موقع درمان اشعه را نمیدهد ب یست درمان را انجام میوترابیدکتر راد

 کنند. یحس نم یطول مدت درمان درد

شود بمم ست الزم  شد لذا دکتر رادیمار یکن ا سمت یست میوترابیک گان بپو س یکه دارد درمان م یتواند به ق ستر  یشود د

شد گر چه درمان فقط چند دق شته با شد ول یقه طول میدا د یمار بایآماده کردن( ب یرد )برایقه وقت بگیدق 20تواند  یم یک

رد یدرست قرار بگ یقا در جاید دقیمار بایرد بیگ ین کمتر وقت میاوقات از ا یرد گاهیقه در نظر بگیدق 30ن کار حدود یا یبرا

ستگاه هم شود موقع انجام رادیبطور کامل با  و د ست تکان بخورد  ید کامال بیمار بایب یوتراپید آماده  حرکت بماند اگر مجبور ا

ن را خاموش خواهد کرد با یر حرکت کند ماشککماینکه بیا عالمت دهد او قبل از اید ید به متخصککص بگویا دچار سککرفه شککد بای

ست دکتر رادین بیوجود ا صفحه تلویق یرا از طر یست در طول مدت درمان ویوتراپیمار موقع درمان تنها ا ر نظر یون زیزیک 

 یراکروفن دو طرفه با پرسنل صحبت کند پرسنل مرحله به مرحله بیک میق یتواند از طر یمار میمارستانها بیدارد. اغلب در ب

 تواند آن را مطرح کند. یم یمار داشته باشد براحتیکه ب یست؟ هر سوالیح خواهند داد که روند ارائه کار چیتوض یو

 نم؟يب يا من دکترم را در خالل درمان ميآ

ه آنجاسکککت و ب یم درمانین زمان تینزد دکتر و پرسکککتارش خواهد رفت در ا یک بار با وقت قبلی یمار هفته ایبعد از درمان ب

 باشد جواب خواهد داد. یکه در مورد درمان و یمار راجع به هر مسئله ایسواالت ب

 ست؟يچ يوتراپيعوارض راد

ض ضه ایافرد ه یبع ض یچ عار مار کدام عوارض یداند ب یقا نمیچکس دقیدارند ه یعوارض جانب یلیا خی یگر کمید یندارند بع

از بدن دارد که تحت  یبه قسککمت یکه ممکن اسککت بروز کند بسککتگ یانجام شککود عوارض جانب یوتراپیرا خواهد داشککت تا راد

 ن عوارض عبارتند از:ین ایعتریاز شا یدرمان قرار گرفته است بعض

 ادیز یاحساس خستگ         -

 از دست رفتن مو در آن قسمت از بدن که تحت درمان بوده است.         -

بعد از  یدر مدت کوتاه یعوارض جانب  گردند در اغلب افراد یالت اول برمسالم به ح یاغلبت سلولها یوتراپیبعد از راد     -

 شوند. ید میاتمام شدن درمان ناپد

ست یوتراپیدر مدت راد شد و نحوه مقابله با آن  یرا در مورد عوارض جانب یشتریات بیجزئ  ممکن ا شته با ست دا که ممکن ا

 ح دهد.یتوض

 ست.یبر سرطان او ن یوتراپینشانه راد ید به خطر بسپارد که عوارض جانبیمار بایب

 ست؟يگر سرطان چيد یو روشها يوتراپين راديتفاوت ب

 یبرد ول ین میاز بدن که تحت درمان اسککت از ب یرا در قسککمت یسککرطان یتنها سککلولها یهم مثل جراح یوتراپیراد     -

 کند. یرا در همه بدن درمان م یسرطان یا کموسلولهای یدرمان یمیش

شع و کمو ا یصلتفاوت ا شع شعه با انرژیت شع از ا شع ست که در ت ستفاده میباال و انواع د ین ا شعه ا در کمو  یشود ول یگر ا

 روند. یدرمان بکار م یداروها برا



 مار از خود بپرسد:يک بيممکن است 

 مقابله کنم؟ یوتراپیتوانم با سرطان و راد یچگونه م         -

ست که در چن یعیشما و خانواده تان طب یبرا     - شرایا سات ز یطین  سا ستخوش اح ش یادید شک و نرس و یبا د با پز

 به سؤاالت شما جواب خواهد داد. یم پزشکید تیست خود صحبت کنیولوژیراد

 د:یخود بپرس یم پزشکید از تیتوان یکه م ییپرسشها         -

 ن درمان است؟یمن بهتر یبرا یوتراپیچرا راد         -

 ست؟یمن چ یبرا یوتراپید و مضرات رادیفوا         -

 رم؟یگ یخود را م یوتراپیچگونه و کجا من درمان راد         -

 با من خواهد بود؟ یدر خالل درمان چه کس         -

 کند؟ یدارد اثر م یوتراپید که رادیم فهمیچگونه خواه         -

 سرکار بروم؟ توانم یشوم م یم یوتراپیکه دارم راد یا موقعیآ         -

 د بکنم؟ینبا یرا که داشتم انجام دهم؟ چه کار ییتوانم برنامه ها یا میآ         -

 ا نشدن من اثر خواهد گذاشت؟یبر بچه دار شدن  یوتراپیا رادیآ         -

 الت آخر هفته بروم؟یا تعطیتوانم به مسافرت  یا میآ یوتراپیدر خالل راد         -

 د؟یکبار دکتر را خواهم دیهر چند وقت  یوتراپیت راددر طول مد         -

 افتد؟ یم یشود چه اتفاق یانجام م یوتراپیکه راد یموقع         -

 سرطان يجراح

ستفاده قرار گرفت ا ین درمانیاول یا جراحیعمل کردن  سرطان مورد ا ن راه یج ترین زوش هنوز هم رایبود که در انواع مختلف 

 هاست.از سرطان یاریدرمان بس

 ا درمان با اشعه دارند.ی یو کموتراپ یگر جراحید یشوند بعض یم یافراد فقط جراح یبعض

 د که:یآ یش مین سوال پیا یماریب یحتما برا

 از همه بهتر است؟ يچرا جراح

 آن دارد. یبه نوع سرطان و جا یبستگ ین درمان است نوع جراحیبهتر یسرطانها جراح یبعض یم برایدان یپاسخ: ما م

 د.یاز داشته باشین یشما ممکن است به جراح

 د.یدار ید چه نوع سرطانینکه بفهمیا یبرا         -

سلول  یکه تعداد یانجام دهد )هر عمل کوچک یوسپیک بیا سرطان منتشر شده؟ پزشک شما ممکن است ید آینیبب     -

 د و مطالعه کرد.یشود آنها را د ین میشود( بنابرا یبرداشته م

 که منتشر شده است. یدرآوردن سرطان یبرا         -

 د باشد .یشد یلیاز سرطان که ممکن باشد اگر سرطان شما خ یدرآوردن آن حد یبرا         -

 د.ییر درد فائق آیکمک کند که بر عالئم سرطان نظ  به شما         -

 پرسد: یم یمارین بیهمچن

 د بروم؟يکجا با يجراح یبرا

نکه چقدر به مراقبت ید به نوع جراح شما و ایمان یمارستان میکه در ب یشوند مدت یم یمارستان جراحیبپاسخ: اغلب مردم در 

 د وابسته است.یاز داریبعد از عمل ن

 ست؟يچ يعوارض جراح

ستگ یعوارض جراح سرطان یب ض  به نوع  ضه جانبیاز افراد ه یو نوع عمل دارد. بع ض یچ عار  یلیا خی یگر قدرید یندارند بع

انجام شککده  ینکه عمل جراحین عوارض چگونه خواهد بود مگر ایداند که ا ینان نمیچکس با اطمیشککوند ه یر عارضککه مدچا



شد ت ض یشتریات بیجزئ یم درمانیبا شد و نحوه مقابله با آن را به ویکه ب یرا درباره عوار شته با ست دا خواهد  یمار ممکن ا

 گفت.

 ست.ین یماریه بیعل یثر کردن جراحنشانه ا ید بداند که عوارض جانبیمار بایب

 ن است که :یماران ایب یبرا یک پرسش اساسی

 مقابله کنم؟ يتوانم با سرطان و جراح يچگونه م

ست که در چن یعیشما و خانواده شما طب یپاسخ: برا ضطراب ز یتین موقعیا سات و ا د با پزشک و یشو یادیدستخوش احسا

 د.یان درباره احساسات خود صحبت کنت یم پزشکیگر در تیپرستارتان و افراد د

 د:یان بگذاریدر م یم پزشکیکه بهتر آنها را با ت یپزشک و پرستارتان آماده هستند که به سواالت

 من است؟ ین درمان برايبهتر يچرا جراح

 ست؟یمن چ یبرا ید و مضرات جراحیفوا         -

 از دارم؟ین یبه چه نوع جراح         -

 خواهم شد؟ یجراح یچه موقع         -

 کشد؟ یعمل من چقدر طول م         -

 را خواهم داشت؟ یک از عوارض جراحیچ یا هیآ         -

 د؟یمتفاوت به نظر خواهد رس یجه جراحیا درنتیر خواهد کرد ییا بدون من تغیآ         -

 مارستان بمانم؟ید در بیبا یچه مدت         -

 ا حال من بهتر شود؟کشد ت یچه مدت طول م         -

 د؟ید که سرطانم را بطور کامل درآورده اید فهمیچگونه خواه         -

 افتد؟ یم یچه اتفاق یبعد از جراح         -

 د؟یدکترم را خواهم د یک یبعد از جراح         -

 درمان توام

 مار ممکن است :یاست که ب ین بدان معنیشود ا یدرمان سرطان استفاده م یک روش برایش از یاز ب یدرمان یوه ین شیدر ا

 داشته باشد. یوتراپیو راد یعمل جراح         -

 داشته باشد. یدرمان یمیو ش یعمل جراح         -

 یدرمان یمیو ش یوتراپیراد         -

 داشته باشد. یوتراپیو راد یدرمان یمیو ش یجراح         -

 کند؟ يدرمان توان چگونه عمل م

 کند. یسرطان چگونه عمل م یک از درمانهاید دانست هر ین درمان توام اول بادیفهم یبرا

 ر گذاشته اند.یاز بدن )مثل پستان( تاث یقسمت یکند که رو یرا درمان م ییکانسرها یوتراپیو راد یجراح         -

 یکه از نقطه ا یسرطان یلهاا سلویر )سرطان خون( یرا که در بدن پخش شده اند نظ یسرطان یسلولها یدرمان یمیش     -

 بدن( یر از غده پروستات به استخوانهایگر حرکت کرده اند )نظیبه نقطه د

ا ی یوتراپیکوچک کردن سرطان، راد یمار برایانجام شود ب ینکه عمل جراحیکند که قبل از ا یشنهاد میاوقات پزشک پ یگاه

 یشود تا اگر سلول سرطان یوتراپیا رادی یدرمان یمید از عمل، شد بعیمار بایگر هم هست که بیا موارد دیشود.  یدرمان یمیش

 بعد از برداشتن سرطان جامانده باشد کشته شود.

 تواند: يدرمان توام م

 سرطان را درمان کند.         -

 کنترل کند. یمدت یسرطان را برا         -

 خطر برگشت سرطان را کاهش دهد.         -



 ا بر عالئم آن مانند درد غلبه کند.یابد یمار از سرطان نجات یب کند که یکمک م         -

 ست؟يچ يعوارض توام با جراح

ست باعث عوارض جانب یاز درمانها یبعض ها ممکن است  یندارند بعض یچ عارضه ایاز افراد ه یشوند بعض یسرطان ممکن ا

م یروبه رو خواهد شد ت یمار با چه عوارضیداند ب یقا نمیچکس دقیعوارض داشته باشند تا درمان شروع نشود ه یلیا خی یکم

 خواهد کرد. ییمار را راهنماید با آن مقابله کرد بین که چگونه بایو ا یات عوارض جانبیدرباره جزئ یدرمان

 کند. یر میست که درمان دارد خوب تاثین نینشانه ا ید به خاطر بسپارد که عوارض جانبیمار بایب

 پرسد: يز خود ممار اين که بينکته آخر ا

 م؟یایتوانم با سرطان و درمان خود کنار ب یچگونه م -

سخ : طب شما و خانواده تان در چن یعیپا ست که  شرایا سات ز یطین  سا ش یادیاح شته با شخص یدا ستار و هر  د. با دکتر ، پر

شکیدر ت یگرید صحبت کن یم پز ستان  سا ستارتان آماده اند به ایخود در مورد اح شک و پر سخ دهند و به ید پز سواالت پا ن 

 شما کمک کنند.

 د:یان بگذاریخود در م یم پزشکید با تیتوان یکه شما م یسواالت -

 ن است و چرا؟یمن بهتر یبرا یسرطان یکدام توام درمان         -

 ست و چرا؟یمن چ ین نوع درمان براید و خطرات ایفوا         -

 شوم؟یچگونه و کجا درمان م         -

 همراه من خواهد بود؟ یدر خالل درمان چه کس         -

 کند؟ یکه درمان دارد اثر م  فهمم یچگونه م         -

 توانم به سر کار بروم؟ ین درمانها هستم میکه تحت ا یا موقعیآ         -

 د انجام دهم؟یرا نبا یدادم دنبال کنم. چه کار یرا که به طور معمول انجام م ییتوانم کارها یا میآ         -

 ر خواهد گذاشت؟یا نشدن من تاثیبچه دار شدن  یا درمان رویآ         -

 الت آخر هفته بروم؟یا تعطیتوانم به مسافرت  یکه تحت درمان هستم م یا موقعیآ         -

 نم؟یب یک بار میدر مدت درمان دکتر خود را هر چند وقت          -

 افتد؟ یم یشود چه اتفاق یکه درمان تمام م یموقع         -
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