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 راديوتراپي چيست؟

 

 

 

 

يا پاكسازي محل آنها، به طوري هاي مختلف(، جهت از بين بردن توده يا تومور به كارگيري پرتوها )اشعه :راديوتراپي عبارتست از

هاي سالم اطراف تومور برسد. اين روش درماني ممكن است براي درمان بيماري شما به تنهايي قبل از كه كمترين آسيب به بافت

عمل جراحي )براي كاهش حجم تومور(، بعد از جراحي )براي پاكسازي ناحيه و حاشيه جراحي يا از بين بردن بقاياي تومور( به 

 درماني نيز براي شما توصيه شود.تواند همزمان يا قبل يا بعد از شيمير رود. عالوه بر اين پرتودرماني ميكا

 

هراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ت  

مديريت امور پرستاري  –معاونت درمان   

اريآموزش به بيمار دفتر پرست –انستيتو كانسر   
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 اعضاي تيم درمان  

كه وضعيت باليني شما را به دقت بررسي كرده و براساس صالحديد علمي و  :پزشك متخصص راديوتراپي انكولوژي 

درماني ها از جمله جراحي و شيميتخصصي، لزوم يا عدم لزوم پرتودرماني و موقعيت زماني انجام آن را در توالي با ساير درمان

      زان پرتو را به تناسب نوع بيماري شما تجويزكند. در صورتي كه پرتودرماني الزم بود نحوه درمان، ناحيه درمان و ميتعيين مي

 كند.مي

بعدي( را براساس تصاوير گرفته شده از بيمار تهيه و پس از كه طرح درمان )دوبعدي و سه فيزيسيست )فيزيك راديوتراپي(: 

 كنند.طرح درمان را محاسبه مي ،محاسبه و تاييد نهايي پزشك متخصص

پرونده و طرح درمان را به دقت مطالعه و وضعيت بدن شما را در حالت مناسب جهت اجراي  سان پرتودرماني: كارشنا

تكنيك خاص درمان شما را در وضعيت بهينه به كار گرفته و دستگاه را براي  سازد. اين كارشناسانطرح درمان شما فراهم مي

 دهند.تي و تخصصي انجام ميظافرا با در نظر گرفتن كليه موارد حآن شرايط آماده و پرتودرماني شما 

انجام مراحل اجرايي جلسات درماني شما به عهده اين كارشناسان است. همكاري شما هنگام تنظيم وضعيت قرارگيري براي 

تر اجراشدن درمان شما تر و مطلوبهاي آنها حين درمان، موجب دقيقاجراي تكنيك طرح درمان و به كار بستن توصيه

 خواهد شد.

پرتو كنترل عوارض و هاي حين درمان مراقبت ،در موردپرستاران درمانگاه پرتودرماني پرستار پرتودرماني:  

 درماني،آموزش هاي الزم را به شما خواهند داد.

 انواع راديوتراپي    

دقيقره در طرول گيرد و بايد سعي كند برراي ننرد بيمار روي تخت درمان در وضعيت خاصي قرار مي راديوتراپي خارجي: 

 ها ممكن است صداهايي ايجاد كنندكشيدن آرام و طبيعي مانعي ندارد. دستگاهحركت باقي بماند. البته بلع و نفسدهي بيتابش
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 گيريرررررد دوربرررررين كررررره نبايرررررد باعرررررد نگرانررررري شرررررما شرررررود. داخرررررل اتررررراقي كررررره شرررررما پرترررررو مررررري 

 توانند شما را داخل اين دارند مرتبط است و كارشناسان پرتودرماني مياي هست كه به مانيتورهايي كه خارج از اتاق قرار مداربسته

 مانيتور ببينند و در صورت لزوم از طريق بلندگو با شما صحبت كنند.

نشمه  ،اين روش برخالف راديوتراپي كه منبع اشعه در خارج از بدن قرار داشت تراپي(:راديوتراپي داخلي )براكي 

گيرد. در اين روش الزم است بيمار در اتاق مخصوص براي نند ساعت پرتوزا در داخل بدن، در كنار يا درون تومور قرار مي

رود ولي در كار ميها به صورت مكمل هم بهبستري بماند تا درمان كامل شود. اين دو روش راديوتراپي در بعضي از بيماري

بيمار راديوتراپي خارجي يا داخلي به تنهايي تجويز شود. با توجه به اينكه اين تصميمبرخي موارد ممكن است فقط براي 

 گيري در مورد هر بيمار متفاوت است در اين خصوص با پزشك متخصص راديوتراپي انكولوژي مشورت كنيد.

 مراحل پرتودرماني 

)برگه پاتولوژي( و كليه آزمايشات تشخيصي برداري پس از بررسي نتيجه نمونه ،پزشك متخصص راديوتراپي انكولوژي

رح حال و معاينات ، سونوگرافي و...(، بررسي شام آر آياسكن، تيكه براي شما انجام شده )عكس، آزمايش خون، سي

كند. تشخيص لزوم پرتودرماني، ناحيه درمان، نحوه و ميزان تجويز مي تودرماني را در صورت صالحديدپر باليني شما ،

 درماني همزمان در تخصص پزشك متخصص راديوتراپي انكولوژي است. و نحوه شيميپرتودهي 

 چيست؟ها گذاريعالمت علت   

در شروع پرتودرماني، براي تعيين نحوه و محل درمان تعيين شده روي پوست شما با ماژيك يا محلول ويوله )مايع بنفش 

 گاهي نند نقطه روي پوست شما به طور كامالًگذاري شده و ممكن است هاي مخصوص عالمترنگ( يا برنسب

 سطحي خالكوبي گردد.

 كردن و جا شدن، پررنگاز جابهشود ها براي افزايش دقت و صحت درمان شماست و توصيه ميگذاريتمامي اين نشانه
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پي خود رنگ شد به پزشك متخصص راديوتراها كمدر صورتي كه عالمت ا خودداري فرماييد.دستكاري آنها اكيدً

 گذاري كند.مراجعه كنيد تا مجدد آن را با پرونده شما تطبيق دهند و عالمت

سيموليشن انجام شود. ابتدا عالمتتيدر برخي موارد الزم است كه جهت بيمار سيموليشن )عكس راديوگرافي مخصوص( يا سي

شود و سپس بيمار با برگه درخواست پزشك جهت انجام آن اقدام هاي مخصوصي توسط پزشك راديوتراپي انجام ميگذاري

 كند. در مرحله بعد الزم است توسط فيزيست طرح درمان تهيه شود. 

       سپس درمان شروعطرح درمان نند روز به طول انجامد وتي سيموليشن ممكن است تهيه در صورت انجام سيموليشن يا سي

شده به دستگاههاي تعيينجلسه )هر روز به جز پنجشنبه و جمعه و تعطيالت رسمي( در ساعت 5ه شود و شما بايد معموال هر هفتمي

 هاي درماني مراجعه كنيد.

اي غير از درمان رايج در صورتي كه الزم باشد روند درماني شما به طور اختصاصي در دفعات بيش از يك بار در روز يا به شيوه 

اپي انكولوژي يا كارشناس پرتودرماني براي شما به تفصيل نحوه مراجعات را شرح خواهند انجام گيرد. پزشك متخصص راديوتر

  داد.

 انجامد. هفته به طول مي 7تا  2جلسات درماني براساس نوع درمان به طور متوسط  

 نكات مهم    

 گونه مانعي براي روابط بنابراين هيچ .كندبدن شما هيچ پرتوي از خود ساطع نمي ،بعد از خروج از بخش راديوتراپي

 اجتماعي و خانوادگي شما وجود ندارد مگر اينكه پزشك معالج شما در اين رابطه تذكرات الزم را گوشزد كند.

 كنيد.كند و شما هيچ نيزي حين درمان احساس نميحين درمان ايجاد نمي، درد،گرما و سوزش هنگام تابش پرتو 

  بستگان همراه شما باشد تا بتواند در مراحل پذيرش و درمان شما را در جلسات اوليه درمان بهتر است يكي از

 همراهي و ياري كند و از اضطراب شما بكاهد. 
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 دقيقه است ولي مدت پرتوگيري شما در حد  03تا  55معموال  ،زمان انتظار براي انجام درمان شما به غير از روز اول

 نند ثانيه يا نند دقيقه بيشتر نخواهد بود.

 بايد دقيقا در همان وضعيت بدون هيچ  ،ز تنظيم شما در وضعيت درماني مطلوب توسط كارشناسان پرتودرمانيپس ا

هاي عميقي كه باعد تكان خوردن حتي از شل كردن يا سفت كردن عضالت يا نفس .حركتي ثابت باقي بمانيد

دهي وضعيت خود را حفظ تابششود خودداري كنيد. خيلي آرام نفس بكشيد و با آرامش در مدت زمان شما مي

 كنيد.

 اي يكبار جهت كنترل روند درمان، ارزيابي تحمل درمان و انجام آزمايشات الزم حين درمان در حداقل هفته

 روزهايي كه برايتان مشخص شده است به پزشك معالج خود مراجعه كنيد. 

 ز مصرف خودسرانه هر گونه پزشك متخصص خود را در جريان بگذاريد و ا ،در صورت مصرف هرگونه دارو

بدون اجازه پزشك متخصص راديوتراپي در طول  ،هاها و مكملحتي ويتامين ،داروي خوراكي و غيرخوراكي

 درمان خودداري كنيد.

 

 


