
  
زند، از جمله نان هایی است که حالتان را به هم نمیهضم و نوشیدنی

 برشته، ژله و آب سیب.

برخی افراد اگر پیش از .ریزی کنیدزمان خوردن و آشامیدن را برنامه

 اما برخی دیگر برعكس.پرتودرمانی غذا بخورند احساس بهتری دارند؛ 

حتماً خوب بجوید و سریع غذا  .های سبک بخوریدچاشتها و نیموعده

 .نخورید

 .گرم هستند  ونهسرد نه هایی بخورید که ها و نوشیدنیخوراکی

های داغ پایین بیاید و ها و نوشیدنیپیش از هر وعده، بگذارید دمای غذا

 .های سرد کمی گرم شوندها و نوشیدنیغذا

 عوارض پوستی چیست؟

تواند موجب تغییراتی در پوست ناحیة تحت درمان شود. پرتودرمانی می

 :اندچند عارضة رایج پوستی در زیر شرح داده شده

 به آفتاب مشاممكن است پوست ناحیة تحت درمان  :سرخي

 .سوختگی  باشد

 .خارش شدید 

 .پوست شما در ناحیة تحت درمان ممكن است ورم یا  تورم پوست

 .پف کند

 .شوید که در وقتی دچار این عارضه می پوست خشک و جدا شونده

تر از حد شود، خشکناحیة تحت درمان پوست شما خیلی خشک می

شود، شود که کنده میعادی. در واقع گاهی پوست آنقدر خشک می

 .شویدکه آفتاب سوخته میمانند زمانی

 .مرطوب، پوست ناحیة تحت درمان ممكن است  واکنش مرطوب

های پوستی یا دچار عفونت شود. این مشكل در محل چینزخمی 

هایی تر است. در جامانند نشیمنگاه، پشت گوش و زیر پستان شایع

مانند گردن نیز که پوست نازک است، این عارضه قابل مشاهده 

 .است

 

 

  

 

 

 

  
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :تهوع و استفراغ

تهوع و استفراغ پس از پرتودرمانی در ناحیة شكم، رودة کوچک، رودة 

دهد. احتمال ابتال به تهوع و هایی از مغز رخ میبزرگ، یا قسمت

کنید، گستره و محدودة استفراغ به مقدار پرتویی که دریافت می

کنید یا نه میدرمانی هم دریافت ناحیة تحت درمان و اینكه شیمی

 .بستگی دارد

 کشد؟چقدر طول می

دقیقه تا چندین ساعت بعد از پایان  ۳۰تهوع و استفراغ بین  

هایی که پرتودرمانی ندارید شود. در روزجلسة پرتودرمانی شروع می

 .احساس بهتری خواهید داشت

 :های مهارراه

 مهار حالتبهترین راه جلوگیری از استفراغ نید. از تهوع جلوگیری ک-

 های مالیم و سادهها، صرف غذاتهوع است. یكی از راه

 

 

 کشد؟چقدرطول می

. شوووندهفتووه پووس ازشووروع پرتودرمووانی  وواهرمی ۱ عوووارپ پوسووتی

ایوون عوووارپ بووا گذشووت چندهفتووه ازپایووان درموووان        بسوویاری از 

 پایووان پرتودرمووانی نیووز امووا گوواهی حتووی پووس از. شوووندبرطوورف مووی

 پوسووت تحووت تووابش پرتووو. ماننوودایوون عوووارپ بوواقی مووی برخووی از

پوسووت ممكوون اسووت . آیوودبووه نمرمووی دارلكووه و توورهمیشووه تیووره

زودتوور همچنووین . گذشووته بووه نمربرسوود   از توورضووخیم و توورخشووک

 .شویدترمیبه آفتاب حساس و سوزیدمی

 :های مهارراه

 کنید پوست خود را با گیرید یا استحمام میوقتی دوش می

ر گروز دوش آب ولرم بگیرید. ار توانید همی .مالیمت بشویید

تر خواهید حمام آب ولرم بروید، یک روز در میان باشد و بیشمی

گیرید، چه استحمام دقیقه در آب نمانید. چه دوش می ۳۰از 

 با حوله پوستتان را محكم .استفاده کنید  شامپوبچهکنید، از می

 مالش ندهید.

 فة لطیف استفاده کنید،حاز لباس و مل 

  محافمت کنیدپوست خود را هر روزه از آفتاب. 

 های برنزه ساز پوست )سوالریوم( استفاده نكنیداز تخت. 

   روی پوست ناحیة تحت درمان از بانداژ، چسب زخم یا انواع دیگر

 .نوار چسب استفاده نكنید.

  توانید موی ناحیة درمان از پزشک یا پرستار خود بپرسید که می

الح برقی کنید، از ماشین اصرا بتراشید یا نه. اگر اصالح می

 .استفاده کنید و از لوسیون قبل از اصالح استفاده نكنید

  خوددرموردعارضه پوستی به وجود امده صحبت کنیدبا پزشک 
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 :ریزش مو

 .دهدریزش مو در اثر پرتودرمانی فقط در ناحیة تحت درمان رخ می

 کشد؟چقدر طول می

شود، هفته بعد از شروع پرتودرمانی ریزش مو شروع می ۳تا ۲

ریزش تمام موهای منطقه تحت درمان در حدود یک هفته طول 

 بسته به مقدار پرتو دریافتی میباشد. مو مجددرویش .کشدمی

ما های شآید که به دلیل دز باالی پرتو، موالبته گاهی هم پیش می

آید ممكن است شبیه های شما درمیوقتی مو.هرگز درنیاید

جای صاف تر یا بههای شما ممكن است نازکگذشته نباشد. مو

تر از گذشته روشنتر یا بودن مجعد شده باشد، یا رنگ آن تیره

 .باشد

 :توصیه ها

 .موی سر خود را کوتاه کنید یا از ته بتراشید.۱

خواهید کاله گیس بخرید تا مو دارید این کار را انجام گر می ا.۲

 .دهید

های خود را با مالیمت بشویید. از شامپوی مالیمی مانند مو.۳

رامی آبهموهای خود را با یک حوله نرم . شامپوی بچه استفاده کنید

 .مراقب پوست سر خود باشید -. خشک کنید

از بیگودی، سشوار برقی، فرزن برقی، گل سر، کش یا بند مو، .4

 .های مو استفاده نكنیدکلیپس و اسپری

رنگ کردن موی سردر صورتی که پرتودرمانی در ناحیه سر انجام .5

 بالمانع است. ،نمیشود

 :خستگی 

یک احساس خستگی  است ازخستگی ناشی ازپرتودرمانی ممكن 

 صورت افراد آنرا به تربیش. باشد خیلی شدید متغیر مالیم تا
 

 .دکنکندی بیان می سنگینی یا ازکارافتادگی، احساس ضعف،مالل،

 :دالیل زیادی روی دهد. برخی از آنها شامل خستگی ممكن است به

 داروها-کاهش فعالیت -عفونت  -افسردگی  -اضطراب  -کم خونی 

 می شود.

 کشد؟چقدرطول می

 جمله سن، از عامل بستگی دارد، شروع احساس خستگی به چند

ه پرتودرمانی چگون اینكه قبل از ها ومیزان فعالیت وضعیت سالمتی،

پایان پرتودرمانی  از ماه بعد ۱۲ هفته تا ۶ از خستگی گاهی اید.بوده

 .یابدادامه می

 :های مهارراه

 دساعت بخوابی ۸دست کم شبی .۱

 دینكنخیلی کار .۲

 ورزش کنیدبرنامه کاری خود را با توجه به شرایط خود تنمیم کنید.۳

 برنامه پرتودرمانی را با توجه به شرایط خود تنمیم نمایید.4

 .در منزل به شما کمک کنند جازه دهید دیگرانا5
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