سرطان سلول پایهای یا  BCCشایعترین نوع سرطان پووسو و
است .این ضایعات معمو ًال به شکل برجس گ های پوس

قرمز و

براق با حاشیه مروارید مانندی هس ند که با گورر مموان بوو
نم شوند .این نوع سرطان پوست بیش ر در نواح
آف ا مانند سر و گوردن وگواهو

در موعور

انودا هوا و تونوه دیود

م شود BCC .رشد بسیار کندی دارد و به تدریج به بافت هوای

عمق و اطراف گس رش م یابدتهاجم به دور درست بسیار نوادر
است و با این حال ممکن است با تهاجم موضع به بوافو وهوای
اطراف ،سبب تخریب آنان شود.
عوامل ایجاد کننده :



اقدامات قبل از عمل
 -1شب قبل ام عمل حما نمائید.محل عمل جراح نباید موی مائد
داش ه باشد .به این منظور م توانید ام کرمهای مو بریا ژیلت یکبوار
مصرف اس فاد کنید.
-2شب قبل ام عمل شا سبک میل نمایید و ام  12شب بوه بوعود
ناش ا باشید .
 -3در صورت اب ال به دیابت ،فشار بون باالو سایر بیماریها داروهوای
بود را پس ام مشورت با پزشک معالج طبق روال همیشگ مصورف
نمایید.
-4در صورت مصرف هپارین ،وارفارین ویا آسپرین طبق نظر پزشوک
معالج (قلب ویا بیهوش )در مورد ادامه وقطع دارو عمل نمایید.

نور ماوراء بنفش به بصوص ، UVBنوری که ام المپ هوای
بورشیدی یا دس گا های مخصوص برنز کوردن سواطوع
م شود .هرچه پوست مدت ممان بیش ری در معور

ایون

اشعه قرار گیرد ،اح مال بروم سرطان در آن بیش ر م شود.

 -5در صورت اب ال به بیماریهای عفون مانند هپاتیوت،ایودم و ...بوه
پزشک اطالع دهید.
 -6در صورت داش ن حساسیت به دارویا مواد غرائ به پزشک اطالع
دهید.
 -7درصورت مصرف هر گونه دارو ويا داشتن اعتياد به مواد به پزشک خود
اطالع دهيد.



اشعه یونیزان



جوشگا جای مبم قبل وسوب گ بر روی پوست



ال ها یا مبم مزمن پوست



پرتو درمان (رادیوتراپ )



تضعیف سیس م ایمن (دفاع ) بدن بر اثر دارو و یا بیماری



سابقة شخص ام یک یا چند نوع سرطان

-8در صورت باردری وشيردهی به پزشک معالج اطالع دهيد.
 -9شب قبل از عمل به شما داروی خواب آور و آرام بخش داده می شوود
در صورت نياز به پايين آمدن از تخت در طول شيفت شب با استفواده از
زنگ اخبار به پرسنل پرستاری جهت کمک اطالع دهيد.
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اقدامات بعد از عمل
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 –1داروی بود را طبق دس ور پزشک دقیوق وکوامول مصورف
نمایید.
 -2در صورتیکه بخیه ساد دارید و پوست پیوند نشد است44 ،
ساعت پس ام عمل جراح م توانید اس حما نمائیدو مووضوع
عمل را با دست ،آ و شامپو بچه شس شو دهید و پس ام بشک
نمودن روی موضع عمل پماد جن امایسین بمالید  .مطمئن باشید
اس حما و شس شو هیچگونه مشکل برای شما ایجاد نوخوواهود
کرد  .به مدت یک هف ه رومی  2بار موضع عمل را با دست ،آ
و شامپو بچه شس شو دهید و پس امبشک نمودن روی مووضوع
عمل پماد جن امایسین بمالید.
 -3اگر پانسمان در موضع وضو است برای نمام روی سنگ مورمور
تیمم کنید.
 -4به مدت یک هف ه تا د روم ام بم و راسوت کوردن سور و
گردن،انجا حرکات کشش و ورمش سنگویون کوار جسومو
سنگین،جابه جا نمودن،هل دادن و بلند کردن اشیواءسونوگویون،
بودداری نمایید.
 -5در صورت که عمل جراح در ناحیه مبان ،مخاط دهوان و
لب است،ام بوردن غراهای سفت و سخت و لقمه های جویدن ،
ادویه جات  ،فلفل و غراهای محرک ومصرف سویوگواربوودداری
نمایندو رژیم غرای نر ومایعات را رعایت نمایید.

 -6رژیم غرای پرپروتئین،با میو وسبزیجات ومایعات فوراوان را
رعایت کنید ودر صورت داش ن دیابت وفشاربون ویا بویومواری
باص رژیم قبل بود را رعایت نمایید.
 -7فعالیت عادی داش ه باشید وام انجا فعالیت سنگین بودداری
کنیدودر صورت که ناحیه عمل پا م باشد ام فشار روی ناحویوه
بودداری کنید.
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-4ام هر گونه اس رس،تنش های عصب بودداری نمایید.
-9در معر سرما ،گرما،نوربورشید،مواد شیمیای ،مواد حساسیوت
ما،گرد و غبارو...قرار نگیرید.
-11در صورت پیوند پوست 72،ساعت بعد ام عمل م تووانویود ام
ناحیه گردن به پائین را اس حما نماید و با کف شامپو بچه  ،محول
برداشت پوست را شس ه و آبکش کنید.فقط الیه هوای رویو را
بردارید ول به هیچ عنوان به الیه چسبید دست نزنیددر صورتیکه
این ناحیه ترشح دارد،برای بشک کردن این ناحویوه ام سوشووار
اس فاد نمائیدو چنانچه بشک است ام واملین طب و یوا پومواد
وی امین A+Dاس فاد نمائید

سرطان سلول های پايه ای

 -11در صورت که محل برداشت پوست درناحیه گردن و یا کشالوه
ران و یا بامو باشد،در صورت داش ن بخیه ساد نیامی به پانسوموان
نم باشد و مراقبت آن مانند مراقبت ام بخیه ساد م باشد.

-12پانسمان ناحیه محل پیوند پوست به مدت  5روم باق م ماند.
در روم مراجعه به درمانگا بام م شود .در ط این5روم ام هرگونوه
دس کاری محل عمل توسط بود و هوموراهوان جود ًا بوودداری
نمائید.پس ام درمانگا  ،می وانیداس حما نمائید .موضع عمل را بوا
دست  ،آ و شامپو بچه شس شو دهید و پس ام بشوک نوموودن
روی موضع رومی 2بار پماد جن امایسین بمالید.مطمئون بواشویود
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اس حما و شس شو هیچگونه مشکل برای شما ایجاد نخواهد کرد.
 -13یکما پس ام تاریخ جراح جوا آممایش ( نمونه ) آسویوب
شناس بود را پیگیری نمائید و در صورت آماد بودن جووا در
روم درمانگا پزشک مربوطه به درمانگا مراجعه نمائید.
 -14در صورت هر گونه مشکل ام جمله عفونت محل عمول(تورشوح
بدبو ،تب وب حال )ویا بونریزی با شمار بخش تماس بگیرید.
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