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اشعه درمانى
رادیو تراپى یا
ٔ
 /اطالعات تکمیلى
اطالعات عمومى

رادیو تراپی یا اشع ٔه درمانی معمولیترین نوع درمان برای انواع
رسطان است .هدف از استفاده این نوع درمان معالجه بیامری،
پیشگیری از پیرشفت آن و یا پیشگیری از ابتال مجدد بیامر به
بیامری میباشد.
رادیو تراپی یا اشع ٔه درمانی را در منطقه محدودی از بدن یعنی
درست هامن نقطهای که غده رسطان در آنجا وجود دارد انجام
میدهند .هم سلولهای صامل و هم سلولهای رسطانی از این
اشعه درمانی آسیب میبینند .لیکن سلولهای سامل توانایی بهرتی
برای باز سازی مجدد خویش دارند.
چنانچه رادیو تراپی یا اشع ٔه درمانی بر روی تخمدانها یا بیضه
ها انجام شود میتواند بر قدرت باروری زنان و مردان تاثیر گذار باشد.
افرادی که برنامه ریزی برای بچه دار شدن در آینده را دارند ،بهرت
است قبل از رشوع درمان با پزشک معالج در مورد راه حلهای
احتاملی مذاکره منایند.
آمادگى

یک رسی آمادگی های پیش از رشوع درمان مورد نیاز است .این
آماده سازیها میتواند مالقات با پزشک ،معاینات عکس برداری و
هم چنین امتحان لوازم کمک ی جهت آسایش بیشرت بر روی تخت
بیامرستان و در هنگام درمان میباشد .معموال بیامر پیش از رشوع
معالجه چندین بار برای آشنایی با محیط بخش رادیو تراپی یا
اشع ٔه درمانی به آنجا مراجعه میکند.

معالجه چگونه انجام میشود؟

در هنگام رشوع رادیو تراپی یا اشعه درمانی بیامر بر روی تخت
و بحالت دراز کش قرار میگیرد .پرستاران دستگاه اشع ٔه را طوری
تنظیم میکنند که درمان فقط بر روی منطقه مورد نظر در بدن
انجام شود .پس از تنظیم کامل دستگاه پرستاران به اتاق در بسته
مجاور رفته و از آنجا درمان را توسط صفحه تلویزیونی کنرتل
میمنایند .چنانچه موردی غیر منتظر پیش آید میتوان با فشار بر
زنگ پرسنل را آگاه منود ،در این حالت آنها درمان را متوقف منوده
و بالفاصله وارد اتاق درمان میشوند.
رادیو تراپی یا اشعه درمانی همراه با درد نیست و فقط چند
دقیقه بطول میانجامد .نیاز به رادیو تراپی یا اشعه درمانی در
بیامران متفاوت است و میتواند فقط یک نوبت یا همه روزه و در
چندین هفته انجام شود.
وضع بیمار پس از درمان چگونه است؟

با توجه به اینکه رادیو تراپی یا اشعه درمانی حتی بر سلولهای
سامل نیز تاثیر میگذارد ،نتیجتاً عوارض جانبی نیز بر بدن دارد.
این عوارض بستگی مستقیم به محل قرار گرفنت غده در بدن و نیز
شخص به رادیو تراپی یا اشعه درمانی دارد .از عوارض جانبی بسیار
معمول میتوان از خستگی مفرط  ،هم چنین از رسخی پوست،
مشکل بلییدن غذا و اسهال نام برد.
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