
 نوردرمانی )فوتوتراپی( چیست؟ 

 نوردرمانی استفاده از نور ماورابنفش )بخش خاصی از نور خورشید( برای درمان برخی از بیماری های پوستی می باشد. 

 نوردرمانی برای چه بیماری هایی مفید است؟ 

، لیکن  پن،ن،     (MF)نوردرمانی برای تعداد زیادی از بیماران پوستی  از جمله پسوریازیس، ویتیلیگو، اگزما، مایکوزیس فونگوئیدوزیس 

 مورفه آ، پیتریازیس لیکنوئید، پروریگو، آلوپسی آره تا، گرانوم حلقوی و... مورد استفاده قرار می گیرد.

 عوارض استفاده از ای  روش درمانی چیست؟ 

نوردرمانی روش تقریبا بی خطری است اما با توجه به اینکه شدت نور دستگاه های نوردرمانی بسیار بیشتر از نور خورشید است و هن   

چنی  بر اساس حساسیت پوست افراد و میزان مراقبت های بیمار پس از نوردرمانی،  ممک  است چند سناعنت پنس از ننوردرمناننی               

عوارضی مانند حالت سوختگی پوست )التهاب، قرمزی، سوزش، خارش، خشکی پوست و تاول( پیدا کند. استنفناده از ننوردرمناننی در               

 تعداد جلسات باال، خطر ابت، به سرطان پوست را افزایش می دهد.

 چه مدت طول می کشد تا نوردرمانی اثر کند؟ 

ای  روش درمانی بر اساس تشخیص پزشک هفته ای یک تا سه جلسه انجام می شود و بر اساس نوع بیماری و شدت ضناینعنات، طنول         

 مدت درمان برای بیماران متفاوت است.

 مدت زمان انتظار جهت دریافت نور چقدر می باشد؟ 

 ساعت متغیر است. 5دقیقه تا  51زمان انجام هر جلسه نوردرمانی بر حسب میزان مراجعی   از 

 مدت زمان دریافت نور چقدر می باشد؟ 

 دقیقه افزایش می یابد. 8ثانیه  شروع شده و درجلسات باالتر تا حداکثر  51مدت زمان دریافت نور با توجه به دوز بیمار از 

 آیا نوردرمانی هزینه بر و گران است؟ 

 ای  نوع درمان تحت پوشش بیمه می باشد.

 آیا بعد از انجام نوردرمانی باید از سایر افراد دور باش ؟ 

اسنت و     نور خورشید خیر. هیچ محدودیتی در تماس با سایر افراد و انجام کارهای روزمره وجود ندارد. نور استفاده شده در ای  روش   

 با اشعه ایکس و رادیوتراپی که در درمان سرطان ها استفاده می شود، متفاوت است.

 آیا همزمان با نوردرمانی باید داروهای دیگری ه  استفاده کنی ؟ 

 با توجه به تشخیص پزشک و نوع بیماری ممک  است داروی موضعی و سیستمیک نیز همزمان با نور درمانی تجویز شود.

 آیا پس از دریافت نور می توان دوش گرفت؟ 

 بله. استحمام با آب ولرم پس از دریافت نور ب،مانع است.

 آیا برای ویزیت بعدی باید به درمانگاه پوست مراجعه نمود؟ 

 . جلسه یک بار در واحد نوردرمانی ویزیت می شوند 03الی  51خیر. با توجه به نوع بیماری هر 

 

 کمیته آموزش به بیمار بیمارستان رازی

 سواالت رایج درمانگاه نوردرمانی 


