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 های پوست   سرطانمراقبت های الزم در 

 

باشد که از سه الیه  اپیدرم، آندو درم،  پوشاند پوست می های دیگر را می ترین ارگانی که تمام سطح بدن و ارگان وسیع

 .است ساب کوتیس تشکیل شده

 انواع سرطان پوست 

 های بنیررررررانی یررررررا پایرررررره پوسررررررتسررررررروان سرررررر و  :(BCC)بااااااازاا ساااااا   ارساااااا  وما 

درصد سروان های پوست را شامل می شود .  08ترین گونه سروان پوست میباشد و حدود این نوع سروان ، شایع می باشد. 

سروان س ولهای بنیانی که در الیه خارجی پوست مستقر هستند ، دارای سرعت رشد کم بوده و به ندرت گسترش می یابرد . 

 اکتیو ، سوختگی ، خالکوبی ، قرار گرفتن در معرض تابش  محرک رشد این س ولها شامل تماس با مواد شیمیایی و رادیو

هراندانشگاه ع وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

اریآموزش به بیمار دفتر پرست –انستیتو کانسر   
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 پرتو شدید آفتاب و غیره میباشد .

 شود.  هایی از پوست  که در معرض نور خورشید قرار دارند بخصوص در سر وگردن یافت می بیشتر درقسمت 

مردت وروالنی در الیره این نوع سروان ، شکل دوم شایع سروان پوست است که   :(SCC)اسکواموس س   ارس  وما 

دهد . محرک رشد این س ولها تواند بافتهای دیگر را مورد تهاجم خود قرار اپیدرم باقی می ماند و در صورت عدم درمان می

  .شامل تابش اشعه ایکس ، قرار گرفتن در معرض تابش نور شدید آفتاب ، زخمهای باز ، تماس با مواد شیمایی و غیره میباشد

یرد. سرروان مالنومرا در اررر رشرد بردخیم سر ولهای آ وما از خطرناک ترین انواع سروان پوست به حساب میمالن مالنوما:

بره ایرن خراور  .ورنردآ رنگ چشم را پدید میوهای بدن رنگدانه تیره پوست، خا گردد . این س ولها  مالنومیسم حاصل می

ای هستند . درمان این نوع سروان با تشخیص زود هنگام امکان پرذیر اسرت. امرا غذه های سروانی مالنوما غالبا سیاه و یا قهوه

 اگرررررر بررررره سرررررایر بافتهرررررای بررررردن گسرررررترش یابرررررد ، امکررررران معال ررررره آن غیرررررر ممکرررررن اسرررررت .

ع از ورود میزان معینی اشعه فررابنشش بره درون بردن شرود تواند مان پوست بدن دارای رنگدانه هایی به نام مالنین است که می

.مالنین ها در اشخاصی که به شکل وبیعی دارای پوست تیره تری هستند زیادتر بوده و آنها مصونیت باالتری در مقابل ترابش 

باشرند .  وست مینور آفتاب دارند. به این خاور اشخاصی که دارای پوست روشن تری هستند بیشتر در خطر ابتال به سروان پ

اشخاصی که رنگ پوست تیره دارند ، کمتر به نور خورشید حساس هستند . اما آنها نیز در برابر مضرات آفتاب ایمرن نیسرتند 

 .و هر شخصی بایستی خود را از صدمات تشعشعی، محافظت نماید

 خطر سر طان پوست عوام 

 مدت زمانی که زیر آفتاب هستید بیشتر  :هرچه قدرت اشعه واشعه ماوراء بنشش مو جود در نور خورشید

 (پ یس راهنمایی  ها، باشد خطر آن هم بیشتر است  )افرادی مانند کشاورزان، ماهیگیران، راننده

 :افرادیکه آلبینیسم دارند و فاقد رنگدانه در پوست هستند، )پوستشان به رنگ صورتی و  داشتن پوست روشن

 خطر قرار دارند.باشد( بیشتر در معرض  موهایشان سشید می
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 سالمندی 

 

 افرادی که در تماس با آرسنیک، قیر و آسشالت هستند 

 .کسانیکه درمان با اشعه برایشان ان ام شده است 

  داشتن سروان پوست قب ی 

 ای که دچار عشونت شدید استخوانی است ، تخریب پوستی با  زخم ناشی از سوختگی شدید ، پوست ناحیه

 .شدید بیماریهای پوستی التهابی

 دهند تضعیف سیستم ایمنی ، بخصوص در کسانیکه عمل پیوند عضو ان ام می.  

  عشونتHPV    

  سیگار 

  آفتاب سوختگی مکرر در کودکی 

  راه های پ شگ ری :

 های آستین ب ند و ش وار ب ند   پوشیدن لباس 

 ساعت یکبار(   4هر    08باالی  SPFاستشاده از ضد آفتاب مناسب ) 

 بعد از ظهر 4صبح تا  08بیشتر، بین ساعت مراقبت  

 ها، بینی و حتی گردن از نور خورشید   ها، چشم بان برای پوشاندن پیشانی، گوش استشاده از کاله یا سایه 

 استشاده از عینک آفتابی مناسب برای محافظت از چشم ها و پوست اوراف چشم. 

ترین میزان  تر از خودتان است اشعه خورشید قوی کوتاهسایه شما  ،در جایی که ایستاده اید ،اگر در فضای آزاد 

 خود را دارد و بسیار مهم است که خود را از نورآفتاب محافظت کنید. 
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الزم است که از کودکانتان در برابر نور آفتاب محافظت کنید و به آنها آموزش دهید تا از خود مراقبت کنند و از  

 کاله ولباس پوشیده استشاده کنند.

 بان کالسکه کودکتان را بکشید . سایه ،روی هنگام پیادهدر  

های ک سیم تامین  آنرا از مواد غذایی حاوی ک سیم و یا قرص ،مورد نیاز بدنتان  Dبهتر است برای تامین ویتامین  

 تان در مقابل نور خورشید تولید کند )استشاده از لبنیات و سبزی ات خانواده ک م ( کنید تا اینکه پوست

 از منابع حاوی آرسنیک  دوری 

 تشخ ص :

  معاینه دقیق توسط پزشک 

 برداری ) بیوپسی ( از پوست  نمونه 

 معای ه شخصی :

 

 پوست بدنتان را چک کنید و برای پشت، پشت گردن، گوش و پشت پا از یک نشر دیگر کمک بگیرید. 

ها را در آینه نگاه کنید. روبروی  دست و آرنجها و ساعد را نگاه کنید، پشت  هایتان را در آورید کف دست ابتدا لباس

 آینه بایستید و تمام قسمت ج وی بدنتان را نگاه کنید.

نگاه کنید. پشت کنید و پاهایتان را نگاه کنید. با استشاده از آینه دستی  ،به چپ بچرخید .نگاه کنید ،به راست بچرخید 

 ا آینه دستی داخل ران و کف پاهایتان را نگاه کنید.ها  و سرتان را در یک آینه قدی نگاه کنید. ب پشت شانه
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  عالئم و نشانه ها

در صورتیکه اندازه خا  در حا   .به هر گونه تغییر در شکل، رنگ، اندازه یا افزایش برآمدگی خا  توجه کنید 

 به پزشک مراجعه کنید. بزرگ شدن است یا رنگ آن تغییر کرده حتما  

 توجه کنید.به زخمی که بهبود نمی یابد  

برآمدگی کوچک صورتی یا قرمز که ممکن است یک یا چند عروق خونی غیر عادی داشته باشد یا یک ناحیه  

 ای یا سیاه باشد. های آبی یا قهوه فرو رفتگی در مرکزشان  به رنگ

 برآمدگی زمخت کبره بسته  

 درمان

در برخی موارد ناحیه برداشته شده بزرگ است  زننند. را بخیه می آن ،اگر کوچک بود جراحی  وبرداشتن توده.1

 و الزم است پیوند پوست ان ام شود.

به ناحیه ای که  .گوییم برداشتن پوست از یک ناحیه و بخیه زدن آن روی قسمت دیگر بدن را گرافت می  گرافت : .2

 گوییم. پوست را برداشتیم  دنور می

 اط عروقی دارد پس در بیشتر موارد حس دارد.در واقع نوعی چرخاندن پوست است و ارتب فلپ : .3

 :رادیوتراپی  -ش می درمانی  .4

 تان نشان دهید. را از بخش پاتولوژی پیگیری کنید و به پزشک برداری جواب آن روز کاری پس از ان ام نمونه 04

نمایید و تحت نظر باشید تا در کند جهت معاینه مراجعه  تان تعیین می ای که پزشک پس از اتمام درمان بایستی وبق برنامه

 تان نمایان نشود. جای دیگری از بدن

 نکات مهم : 

 شود. زودتر درمان می ،هرچه مشکل را زودتر کشف کنیم 

 تان را از نظر عالئم و یا مشکالت جدید چک کنید. هر ماه پوست 

 در معرض نور مستقیم خورشید نباشید. 
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 پس از عم  جراحی چه باید بک  د؟

در صورتیکه وسعت مشکل پوستی کم بوده و با بخیه زدن بسته شده است، یک  پانسمان ساده ان ام دهید و بعد از 

 چند روز در صورت خشک بودن زخم آن را بردارید. 

 در روزهای اول:

 .پوسته یا دلمه روی ناحیه عمل شده را نکنید 

 ود.های قرمزی، تورم و درد بایستی اوالع داده ش هرگونه نشانه 

 

بهتر است یک  ،کنید در صورتیکه قرص آسپرین یا هر داروی رقیق کننده خون )ضد انعقاد( مصرف می 

 قطع آن قبل از عمل مشورت کنید. تان در مورد هشته قبل از عمل با پزشک

پوست ناحیه را از هرگونه کارهای تحریکی، عشونت، ضربه، تماس مستقیم نور خورشید و نیش حشره  

 کنید.محافظت 

 بعد از مدتی:

 توانید برای شستشو از شامپو بچه، یا آب ساده  استشاده کنید.  می 

ش وار ب ند و استشاده از  کاله، سایه بان، چتر  شید  با پوشیدن لباس آستین ب ند،از تابش نور خور 

 ج وگیری کنید. 

 )بعد از سه هشته( از ضد آفتاب  مناسب استشاده کنید. 

 ، آهن و روی  است.cمواد غذایی الزم برای سالمتی پوست شامل پروتئین، ویتامین  

 از خود درمانی درباره مشکالت پوستی خودداری کنید. 

 در صورت بروز عالئم زیر به پزشک مراجعه کنید: 

 رنگ پریدگی زیاد ناحیه  
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 تورم 

 درد شدید  

 درجه  00تب باالی  

       

 زده شده :در صورت که برای شما گرافت 

 ناحیه پوست پیوندی حس ندارد  و به گرما وسرما خوب پاسخ نمی دهد  . 

ندارد باید مراقب باشید که  کردن هشته او  از آن خوب مراقبت شود وچون قدرت عرق 2-0باید تا  

 خشک نباشد  آن را چرب و مرووب نگه دارید.

حمام رفتن و ریختن آب گرم روی آن مراقب باشید روی پوست این ناحیه آب خی ی گرم نریزید و در  

 دقت کنید.

 روی آن نخوابید. 

 روی آن فشار نیاورید. 

پوست پیوند شده او  تغییر رنگ دارد اگر مراقب باشیم )در مقابل نور خورشید( بتدریج رنگ آن بهتر  

 می شود .

 


