ّضن ٍ ًَض٘ذًّٖاٖٗ است کِ حالتاى را تِ ّن ًوٖسًذ ،اس جولِ ًاى
تزضتِ ،صلِ ٍ آب س٘ة.
سهاى خَردى ٍ آضاه٘ذى را تزًاهِرٗشٕ کٌ٘ذ .تزخٖ افزاد اگز پ٘ص اس
پزتَدرهاًٖ غذا تخَرًذ احساس تْتزٕ دارًذ؛ اها تزخٖ دٗگز تزػكس.

ًخَرٗذ.
خَراکّٖا ٍ ًَض٘ذًّٖاٖٗ تخَرٗذ کِ ًِ سزد ًٍِ گزم ّستٌذ .

خطکتزٍضخ٘نتزاسگذضتِ تِ ًظزتزسذ

تهوع و استفراغ:
تَْع ٍ استفزاؽ پس اس پزتَدرهاًٖ در ًاح٘ٔ ضكن ،رٍدٓ کَچک ،رٍدٓ

پزتَدرهاًٖ هٖتَاًذ هَجة تغ٘٘زاتٖ در پَست ًاح٘ٔ تحت درهاى ضَد.

تشرگٗ ،ا قسوتّاٖٗ اس هغش رخ هٖدّذ .احتوال اتتال تِ تَْع ٍ

چٌذ ػارضٔ راٗج پَستٖ در سٗز ضزح دادُ ضذُاًذ :
 سرخي:هوكي است پَست ًاح٘ٔ تحت درهاى هطاتِ آفتاب

سَختگٖ تاضذ.

تستگٖ دارد.

 خارش ضدید.

چقدر طول میکشد؟

 تورم پوست.پَست ضوا در ًاح٘ٔ تحت درهاى هوكي است ٍرم ٗا

تَْع ٍ استفزاؽ ت٘ي  ۳۰دق٘قِ تا چٌذٗي ساػت تؼذ اس پاٗاى جلسٔ
پزتَدرهاًٖ ضزٍع هٖضَد .در رٍسّاٖٗ کِ پزتَدرهاًٖ ًذارٗذ احساس
تْتزٕ خَاّ٘ذ داضت.

راههای مهار:
اس تَْع جلَگ٘زٕ کً٘ذ .تْتزٗي راُ جلَگ٘زٕ اس استفزاؽ هْار حالتتَْع استٗ .كٖ اس راُّا ،صزف غذاّإ هالٗن ٍ سادُ

هٖضًَذ .اها گاّٖ حتٖ پس اسپاٗاى پزتَدرهاًٖ ً٘شتزخٖ اساٗي

ت٘زُتزٍلكِدارتِ ًظزهٖآٗذ

عوارض پوستی چیست؟

پف کٌذ.
 پوست خطک و جدا ضوندهٍ .قتٖ دچار اٗي ػارضِ هٖضَٗذ کِ در
ًاح٘ٔ تحت درهاى پَست ضوا خ٘لٖ خطک هٖضَد ،خطکتز اس حذ
ػادٕ .در ٍاقغ گاّٖ پَست آًقذر خطک هٖضَد کِ کٌذُ هٖضَد،
هاًٌذ سهاًٖکِ آفتاب سَختِ هٖضَٗذ .
 واکنص مرطوب .پَست ًاح٘ٔ تحت درهاى هوكي است هزطَب،
سخوٖ ٗا دچار ػفًَت ضَد .اٗي هطكل در هحل چ٘يّإ پَستٖ
هاًٌذ ًط٘وٌگاُ ،پطت گَش ٍ سٗز پستاى ضاٗغتز است .در
جاّاٖٗ هاًٌذ گزدى ً٘ش کِ پَست ًاسک است ،اٗي ػارضِ قاتل

هطاّذُ است.

.

تس٘ارٕ اساٗي ػَارض تا گذضت چٌذّفتِ اسپاٗاى درهاى تزطزف

ٍػذُّا ٍ ً٘نچاضتّإ سثک تخَرٗذ .حتواً خَب تجَٗذ ٍ سزٗغ غذا

غذاّا ٍ ًَض٘ذًّٖإ سزد کوٖ گزم ضًَذ .

ًاح٘ٔ تحت درهاى ٍ اٌٗكِ ض٘وٖدرهاًٖ ّن درٗافت هٖکٌ٘ذ ٗا ًِ

ػَارض پَستٖ ّ ۱فتِ پس اسضزٍع پزتَدرهاًٖ ظاّزهٖضًَذ

ػَارض تاقٖ هٖهاًٌذ

پ٘ص اس ّز ٍػذُ ،تگذارٗذ دهإ غذاّا ٍ ًَض٘ذًّٖإ داؽ پاٗ٘ي ت٘اٗذ ٍ

استفزاؽ تِ هقذار پزتَٖٗ کِ درٗافت هٖکٌ٘ذ ،گستزُ ٍ هحذٍدٓ

چقدرطول میکشد؟

 .پَست تحت تاتص پزتَّو٘طِ
 .پَست هوكي است
ّ .وچٌ٘ي سٍدتز

هٖسَسٗذٍتِ آفتاب حساستزهٖضَٗذ.

راههای مهار:


ٍقتٖ دٍش هٖگ٘زٗذ ٗا استحوام هٖکٌ٘ذ پَست خَد را تا
گ
هالٗوت تطَٗ٘ذ .هٖتَاً٘ذ ُ ر رٍس دٍش آب ٍلزم تگ٘زٗذ .ا ر
هٖخَاّ٘ذ حوام آب ٍلزم تزٍٗذٗ ،ک رٍس در ه٘اى تاضذ ٍ ت٘صتز
اس  ۳۰دق٘قِ در آب ًواً٘ذ .چِ دٍش هٖگ٘زٗذ ،چِ استحوام
هٖکٌ٘ذ ،اس ضاهپَتچِ استفادُ کٌ٘ذ  .تا حَلِ پَستتاى را هحكن
هالص ًذّ٘ذ.

 اس لثاس ٍ هلحفٔ لط٘ف استفادُ کٌ٘ذ،
 پَست خَد را ّز رٍسُ اس آفتاب هحافظت کٌ٘ذ .
 اس تختّإ تزًشُ ساس پَست (سَالرَٗم) استفادُ ًكٌ٘ذ .
 رٍٕ پَست ًاح٘ٔ تحت درهاى اس تاًذاص ،چسة سخن ٗا اًَاع دٗگز
ًَار چسة استفادُ ًكٌ٘ذ..
 اس پشضک ٗا پزستار خَد تپزس٘ذ کِ هٖتَاً٘ذ هَٕ ًاح٘ٔ درهاى را
تتزاض٘ذ ٗا ًِ .اگز اصالح هٖکٌ٘ذ ،اس هاض٘ي اصالح تزقٖ
استفادُ کٌ٘ذ ٍ اس لَسَ٘ى قثل اس اصالح استفادُ ًكٌ٘ذ.
 تا پشضک خَددرهَردػارضِ پَستٖ تِ ٍجَد اهذُ صحثت کٌ٘ذ

.

ریزش مو:
رٗشش هَ در اثز پزتَدرهاًٖ فقط در ًاح٘ٔ تحت درهاى رخ هٖدّذ .

چقدر طول میکشد؟
۲تا ّ ۳فتِ تؼذ اس ضزٍع پزتَدرهاًٖ رٗشش هَ ضزٍع هٖضَد،
رٗشش توام هَّإ هٌطقِ تحت درهاى در حذٍد ٗک ّفتِ طَل
هٖکطذ.رٍٗص هجذدهَتستِ تِ هقذار پزتَ درٗافتٖ ه٘ثاضذ.
الثتِ گاّٖ ّن پ٘ص هٖآٗذ کِ تِ دل٘ل دس تاالٕ پزتَ ،هَّإ

احساس ضؼف،هالل،اسکارافتادگٖ،سٌگٌٖ٘ ٗاکٌذٕ ت٘اى هٖکٌذ.
خستگٖ هوكي است تِ دالٗل سٗادٕ رٍٕ دّذ .تزخٖ اس آًْا ضاهل :
کن خًَٖ  -اضطزاب  -افسزدگٖ  -ػفًَت  -کاّص فؼال٘ت -
دارٍّا هٖ ضَد.

مركسآموزشي درماني نمازي

چقدرطول میکشد؟

واحد آموزش ضمن خدمت

ضزٍع احساس خستگٖ تِ چٌذػاهل تستگٖ دارد،اسجولِ
سيٍ،ضؼ٘ت سالهتٖ،ه٘شاى فؼال٘تّا ٍاٌٗكِ قثل اسپزتَدرهاًٖ

ضوا ّزگش درً٘اٗذ ٍ.قتٖ هَّإ ضوا درهٖآٗذ هوكي است

چگًَِ تَدُاٗذ.خستگٖ گاّٖ اس

ضثِ٘ گذضتِ ًثاضذ .هَّإ ضوا هوكي است ًاسکتز ٗا تِجإ

پزتَدرهاًٖ اداهِ هٖٗاتذ.

صاف تَدى هجؼذ ضذُ تاضذٗ ،ا رًگ آى ت٘زُتز ٗا رٍضيتز اس

راههای مهار:

توصیه ها:

.1دست کن ضثٖ  ۸ساػت تخَاتٖد

گذضتِ تاضذ.

.1هَٕ سز خَد را کَتاُ کٌ٘ذ ٗا اس تِ تتزاض٘ذ .
.2ا گز هٖخَاّ٘ذ کالُ گ٘س تخزٗذ تا هَ دارٗذ اٗي کار را اًجام

عوارضپرتودرمانیدرناح یهسر

ّ ۶فتِ تا  ۱۲هاُ تؼذاسپاٗاى

.2خ٘لٖ کار ًكيٕد
ٍ.3رسش کٌ٘ذتزًاهِ کارٕ خَد را تا تَجِ تِ ضزاٗط خَد تٌظ٘ن کٌ٘ذ

دّ٘ذ.

.4تزًاهِ پزتَدرهاًٖ را تا تَجِ تِ ضزاٗط خَد تٌظ٘ن ًواٗ٘ذ

.3هَّإ خَد را تا هالٗوت تطَٗ٘ذ .اس ضاهپَٕ هالٗوٖ هاًٌذ

5اجاسُ دّ٘ذ دٗگزاى در هٌشل تِ ضوا کوک کٌٌذ.

PT-HO-229

ضاهپَٕ تچِ استفادُ کٌ٘ذ  .هَّإ خَد را تا ٗک حَلِ ًزم
تِآراهٖ خطک کٌ٘ذ - .هزاقة پَست سز خَد تاض٘ذ.

گزداٍرٕ کٌٌذُ  :هٌ٘زُ کطاٍرسٕ (کارضٌاس رادَٗلَصٕ)

.4اس ت٘گَدٕ ،سطَار تزقٖ ،فزسى تزقٖ ،گل سز ،کص ٗا تٌذ هَ،
کل٘پس ٍ اسپزّٕإ هَ استفادُ ًكٌ٘ذ.
.5رًگ کزدى هَٕ سزدر صَرتٖ کِ پزتَدرهاًٖ در ًاحِ٘ سز اًجام
ًو٘طَد ،تالهاًغ است.

خستگی :
خستگٖ ًاضٖ اسپزتَدرهاًٖ هوكي است اسٗک احساس خستگٖ
هالٗن تاخ٘لٖ ضذٗذ هتغ٘زتاضذ .ت٘صتزافزاد آًزا تِ صَرت

تاسًگزٕ  :اضزف هؼوارٗشادُ کارضٌاس ارضذNICU
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