عوارض پوستی چیست؟
پزتَدرهاًی هیتَاًذ هَجة تغییزاتی در پَست
ًاحیة تحت درهاى ضَد .چٌذ ػارضة رایج پَستی در

است هزطَب ،سخوی یا دچار ػفًَت ضَد .ایي
هطکل در هحل چیيّای پَستی هاًٌذ ًطیوٌگاُ،

سیز ضزح دادُ ضذُاًذ :

پطت گَش ٍ سیز پستاى ضایغتز است .در جاّایی

 سرخی:
هوکي است پَست ًاحیة تحت درهاى

 واکنش مرطوب  :پَست ًاحیة تحت درهاى هوکي

هطاتِ

آفتاب سَختگیثاضذ.
 خارش ضذیذ.
 پوست خطک و جذا ضونذه:
ٍ قتی دچار ایي ػارضِ هیضَیذ کِ در ًاحیة

هاًٌذ گزدى ًیش کِ پَست ًاسک است ،ایي ػارضِ

ٍ .۱قتی دٍش هیگیزیذ یا استحوام هیکٌیذ پَست
خَد را تا هالیوت تطَیی د .هیتَاًیذ ّز رٍس دٍش
آب ٍلزم تگیزیذ .اگز هیخَاّیذ حوام آب ٍلزم
تزٍیذ ،یک رٍس در هیاى تاضذ ٍ تیصتز اس  ۳۰دقیقِ
در آب ًواًیذ .چِ دٍش هیگیزیذچِ استحوام
هیکٌیذ ،اس ضاهپَ تچِ استفادُ کٌیذ  .تا حَلِ

قاتل هطاّذُ است .
 تَرم پَست  :پَست ضوا در ًاحیة تحت درهاى

پَستتاى را هحکن هالص ًذّیذ.
 .۲اس لثاس ٍ هلحفة لطیف استفادُ کٌیذ،

هوکي است ٍرم یا پف کٌذ .

 .۳پَست خَد را ّز رٍسُ اس آفتاب هحافظت کٌید.

چقذرطول میکطذ؟

 .۴اس تختّای تزًشُ ساس پَست (سَالریَم) استفادُ

تحت درهاى پَست ضوا خیلی خطک هیضَد،

ػَارض پَستی ّ ۱فتِ پس اسضزٍع پزتَدرهاًی

خطکتز اس حذ ػادی .در ٍاقغ گاّی پَست

ظاّزهیضًَذ .تسیاری اسایي ػَارض تاگذضت
 .اهاگاّی

آًقذر خطک هیضَد کِ کٌذُ هیضَد ،هاًٌذ

چٌذّفتِ اسپایاى درهاى تزطزف هیضًَذ

سهاًیکِ آفتاب سَختِ هیضَیذ

حتی پس اسپایاى پزتَدرهاًی ًیشتزخی اسایي ػَارض
تاقی هیهاًٌذ.

ًکٌیذ .
 .۵رٍی پَست ًاحیة تحت درهاى اس تاًذاص ،چسة سخن
یا اًَاع دیگز ًَار چسة استفادُ ًکٌیذ.
 .6تا پشضک خَددرهَردػارضِ پَستی تِ ٍجَد آهذُ
صحثت کٌیذ.

پَست تحت تاتص پزتَّویطِ تیزُتز ٍلکِدارتِ
ًظزهیآیذ.

پَست هوکي است

خطکتزٍضخینتزاسگذضتِ تِ ًظزتزسذ ّ .وچٌیي
سٍدتزهیسَسیذٍتِ آفتاب حساستزهیضَیذ.

خستگیچیست؟
خستگیٌاضیاسپزتَدرهاىیهوکٌاستاسیکاحساسخستگیهال
یهتاخ یلیضذ یدهتغیزتاضذ .

یشتزافزادآًزاتِ
ب

صَرتاحساسضؼف،هالل،اسکارافتادگی،سٌگیىییاکٌذ یتیاى
هیکيىد .

چقذرطول میکطذ؟
ضزٍػاحساسخستگیثْچٌذػاهلثستگیدارد،اسجولْس
ىٍ،ضغیتسالهتی ،میساًفؼالیتّاٍا یًکْقثالسپزتَدرهاىی
چگًَْثَدُاید .خستگیگاّیاس

۶

ّفتْتا

مرکسآموزشي درماني نمازي

۱۲

ٍاحذ آهَسش ضوي خذهت

هاّثؼذاسپایاًپزتَدرهاىیاداهْوییاتذ .

عوارض پرتو درمانی درناحیه
سینه

راههای مهار:
 دست کن ضثی  ۸ساػت تخَاتید.

منابع:

 خیلی کار ًکيید .
ٍ رسش کٌیذ.

PT-HO-228

 تزًاهِ کاری خَد را تا تَجِ تِ ضزایط خَد
تٌظین کٌیذ.
 تزًاهِ پزتَدرهاًی را تا تَجِ تِ ضزایط خَد



تٌظین ًواییذ.
اجاسُ دّیذ دیگزاى در هٌشل تِ ضوا کوک

کٌٌذ.

Edward C. Halperin, Carlos A. Perez, Luther W.
Brady “Perez and Brady’s principles and practice
of radiation oncology”, 5th edition
Eric J. Hall, Amato J. Giaccia “ Radiobiology for
the radiologist”, 7th edition
Radiotherapy available from: www.ncii.ir
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