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 راديوتراپي سر و صورت و گردن مراقبت های الزم در

 

 

 

و التهاب لثه و بافت نرم  هاي دهاني، عفونتزخم ممكن است عوارضي مانند : التهاب مخاط دهاني، خشكي دهان، آفت يا

با  دهان، ضايعات قارچي داخل مخاط دهان در اثر پرتو درماني اين ناحيه بروز كند. در صورت بروز اين مشكالت  حتماً

 پزشك راديوتراپي مشورت نماييد و نكات زير را رعايت فرماييد:

رمان و ا مشكالت دهان و دندان شمادقبل از شروع جلسات راديوتراپي به دندانپزشك مراجعه نماييد ت حتماً 

 برطرف گردد.

در قسمتي كه تحت تابش  ها و لثهماه بعد از پايان راديوتراپي دندان 6به خاطر داشته باشيد كه تا حداقل  

 ،اقدامات دندانپزشكي انجام بوده است نبايد تحت جراحي يا ترميم دنداپزشكي قرار بگيرد. در صورت لزوم

 از شروع آن با پزشك متخصص راديوتراپي انكولوژي در اين خصوص مشورت نماييد.قبل  حتماً

هراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ت  

مديريت امور پرستاري  –معاونت درمان   

اريآموزش به بيمار دفتر پرست –انستيتو كانسر   
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تا حد امكان خودداري نماييد و در صورت گذارند از مصرف غذاهايي كه  بقاياي شيرين در دهان به جا مي 

 هاي خود را پس از مصرف بشوييد.دهان و دندان استفاده حتماً

واك نرم و به ماليمت مسواك بزنيد. در صورت استفاده از هايتان را با مسدندان ،بعد از خوردن هر وعده غذا 

 زخمي ايجاد نكند.هايتان  بكشيد تا خراش و نخ دندان به آرامي نخ را البالي دندان

هاي محرك و تند استفاده ها و افزودنياسانس فلورايد و بدون مواد ساينده و بدون هاي حاوياز خميردندان 

 كنيد.

چون مخاط دهان را  .هاي حاوي الكل  كه به طور رايج در بازار وجود دارند استفاده نكنيداز دهانشويه 

 تان مشورت كنيد.با پزشك معالج ،تاييد شدههاي شويهكند. در مورد انتخاب دهانخشك مي

شيرين رقيق )يك چهارم قاشق چايخوري جوش شيرين دهانتان را روزي چند بار با محلول آب و جوش 

 سرم نمكي شستشو دهيد. در يك ليوان بزرگ آب( يا

تان به كنيد ممكن است در حين راديوتراپي دندان مصنوعيدر صورتي كه از دندان مصنوعي استفاده مي 

هاي يرند. در اين صورت سعي كنيد تا حد امكان از دندانها به خوبي در جاي خود قرار نگعلت تورم لثه

تان را شستشو دهيد تا باعث انتقال آلودگي هايتان كمتر استفاده كنيد و قبل و بعد از استفاده، دندانمصنوعي

 به محوطه دهان شما نشوند.

 "هاي مصنوعي استفاده نكنيد.از دندان ،هرگز حين دريافت اشعه"

 

 كننده تا حد امكان خودداري نماييد.هاي تحريكاز مصرف غذاهاي خشك يا ادويه و چاشني 

 غذاهايي كه حالت خشك دارند را همراه كره، خامه يا سس بدون چاشني استفاده كنيد. 

 هاي محرك و قند استفاده نماييد.هاي تند، افزودنيهاي بدون اسانسدر صورت خشكي دهان، از آدامس 

الزم است حين درمان راديوتراپي انرژي باالتر از معمول دريافت كنيد، بنابراين مواد غذايي با پروتئين )حبوباات،  

 چربي باالتر استفاده كنيد.گوشت(، كربوهيدرات )نان و برنج( و
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غذاهاي نرم و صاف شده اساتفاده نمايياد.  شود ازتوانيد غذاهاي معمول را بخوريد توصيه ميدرصورتي كه نمي 

پز با كره، سوپ غليظ شده  مرغ آبزميني يا كره، تخمهاي خانگي، پوره سيبهاي نرم، كمپوتمانند بستني، ميوه

 با عصاره گوشت يا خامه و مخلوط شده با گوشت و سبزيجات پخته.

غذاهاي شور و تند خودداري  از مصرف مواد غذايي محرك، غذاهاي ترش مانند سركه و آبليمو خصوصاً  

 نماييد. 

هاي طاوالني اسات كاه اگر مدت .كننداي فرد را رفع ميهاي غذايي تجاري در بازار هست كه نياز تغذيهمحلول 

 توانيد غذا مصرف كنيد با پزشك راديوتراپي خود صحبت كنيد.نمي

توانياد روي لاب از پمااد  هايتان در ناحيه درمان نباشد ميدهد درصورتي كه لبشما را آزار مي ،اگر خشكي لب 

ويتامين آ استفاده كنيد ولي اگر لبهايتان در منطقه درمان قرار دارد حتماً قبل از مصرف هرگوناه پمااد ياا كارم باا 

 پزشك متخصص راديوتراپي انكولوژي مشورت كنيد.

 مايعات فراوان بنوشيد. به دفعات 

 هاي دهاني حتماً با پزشك معالج خود  مشورت نماييد.در صورت ايجاد آفت و يا زخم 

 آقايان براي اصالح صورت هرگز از تيغ استفاده نكنند. 

 الزم است از مصرف سيگار جداً خودداري  نماييد.  

شوند و بيمار قادر نيست دهان خاود را راحات مفاصل فك در منطقه درمان،در مراحل آخر سفت مي ،در برخي موارد  

 باز و بسته كند كه طق صالحديد، پزشك شما را جهت فيزيوتراپي معرفي مي كند.

باشد )به خاطر داشته باشيد تاثير راديوتراپي فقط به ناحيه يكي ديگر از عوارض اين ناحيه، ريزش مو در ناحيه درمان مي  

شود. در خصاو  رويا  نطقه درمان معموال دو هفته پس از درمان شروع ميشود(. ريزش مو در مدرمان محدود مي

 مجدد موها و زمان آن با پزشك متخصص راديوتراپي انكولوژي مشورت نماييد.
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از تاب  مستقيم نور خورشيد به سر و صورت محافظت كنيد )كاله و روسري( و نكات الزم در ماورد مراقبات از پوسات را    

 عمومي آورده شده رعايت كنيد.كه در قسمت عوارض 

هايي كه تحت درمان راديوتراپي هساتند به پزشك راديوتراپي اطالع دهند. خانم ها اگر مشكوك به بارداري هستند حتماًخانم 

 شوند مراقب باشند حين درمان از باردار شدن جلوگيري كنند.و همسران مرداني كه راديوتراپي مي

 

 

 

 

 

   

 


