
 

 راهنمای پرستاری 
 خارجی پرتودرمانی از بعد و قبل های توصیه

 ی قبل از انجام پرتودرمانی خارجیمراقبت ها ❖

 نیم ساعت قبل از شروع پرتودرمانی به مرکز مورد نظر مراجعه نمایید. ✓

 د. یبپوش (پنبه )از جنس نرمهاي راحت لباس ✓

 .باشدد که درآوردن آنها راحت یهایی بپوشلباس ✓

 د. یهاي تنگ یقه دار یا کمربند داري که با ناحیة درمان در تماس باشد، نپوشلباس ✓

 .دیآن استفاده نکن اطرف آناز جواهرات، چسب زخم، پودر، لوسیون و عطر در ناحیة درمان یا  ✓

 .دیپیش از درمان از صابون معطر استفاده نکن ✓

  .دیانجام دادن همراه بیاور کاري براي براي خواندن یا روزنامه یا کتابی، یدکه در اتاق انتظار هستوقتی ✓

  .دیدهگوش د موسیقی یا کتاب ضبط شده یتواند آیا مییبپرس ✓

 .دید یا راه دیگري براي آرامش پیدا کنید، از تخیل خود استفاده کنینفس عمیق بکش ✓

 تراپی دریافت کنید.توانید اطالعات کافی از پرسنل رادیومیاسترس نداشته باشید. جهت کاهش استرس  ✓

وجود دارد و در صورتی  . این عالئم در طول دورة پرتودرمانیشودمیه دیکششما هاي رنگی بر پوست جوهربا عالئم کوچکی براي تعیین ناحیة درمان  ✓

 .دیکن آگاهپرتودرمانگر را باید حتماً ، کمرنگ یا محو شوند که

 پرتودرمانیمراقبت های زمان و بعد از انجام  ❖

 د. یبمان بی حرکت د و سرجاي خودیبرخورد کند تکان نخور اصلی درمانبراي اینکه پرتو هر بار به محل  ✓

  دیرا حبس کن خود نیاز نیست که نفس ✓

وضعیت  را درشما کنند تا هر جلسه ها بی ضرر هستند و به پرتودرمانگر کمک میببینید. این نوررا  ،تابدرا که به بدن می هاي رنگیممکن است نور ✓

 .مناسب قرار دهد

هم از طریق تلویزیون یا  شما رود تا دستگاه پرتودرمانی را چک کند و بهکند. به اتاق کناري میپرتودرمانگر پیش از شروع درمان اتاق را ترک می ✓

شنود. اگر احساس ناخوشی یا ناراحتی یرا مشما صداي  وکند حبت میشما صبا بلندگوي اتاق با  پرتودرمانگر ید.تنها نیستپس شما کند. پنجره نگاه 

 د. او دستگاه را در صورت نیاز متوقف خواهد ساخت. یدرمانگر را در جریان بگذار یدکرد

د با افراد دیگر، حتی کودکان و نوزادان تماس داشته یتوانبدون هیچ محدودیتی می شماکند. پرتودرمانی خارجی کسی را آلوده به رادیواکتیو نمی ✓

 .دیباش

 عد از پرتودرمانی نیازي نیست که افراد خانواده از شما دوري کنند.ب ✓
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