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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵਵਿੱ ਚ ਚਮੜੀ ਗਰਮ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰ ਗ ਬਦਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਗੁਲਾਬੀ, ਲਾਲ, ਗੂੜਹਾ ਜਾਂ ਟੈਨ ਹੋਏ ਵਰਗੀ ਵਦਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਵਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।
ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖ਼ਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ
ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਿੱ ਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰ ਗ ਗੂੜਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਦਾਗ਼
ਪੈਣੇ (ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ)।
ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੂੰ ਆਰਾਮ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਨ ਹ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਹਨ:
Here are some tips to protect your skin and help it feel better:
ਜੀ ਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ
Lifestyle and well-being

• ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ।
• ਵਢਿੱ ਲੇ , ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕਿੱ ਪੜੇ ਪਵਹਨੋ।
• ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਧੀ ਧੁਿੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 30
ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਫ਼ ਵਾਲੀ ਸੰ ਨਸਕਰੀਨ ਵਰਤੋ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੈਰਾਕੀ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਲੋ ਰੀਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੋਵੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ
ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸੁਕਾਓ ਅਤੇ ਮੌਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ।
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ਸ ਿੱ ਛਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਚਰਾਈਜ਼ਰ
Hygiene and moisturizing

• ਖੁਸ਼ਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਮ ਰਿੱ ਖੋ। ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਇਸ
ਲਈ ਵਬਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਬਰਾਂਡ ਪਸੰ ਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮੌਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ (ਵਜਸ ਦੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਸੂਚੀ
ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਹਲਾ ਤਿੱ ਤ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਐਕਵਾ ਹੋਵ)ੇ ।

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੌਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਗਾਓ।
ਂ ੀ-ਪਰਸਪੀਰੈਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਤੁਸੀਂ ਡੀਓਡਰੈਂਟ ਅਤੇ ਐਟ

• ਨਹਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋ (ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਤੌਲੀਏ
ਨਾਲ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸੁਕਾਓ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਲੈ ਕਵਟਰਕ ਰੇਜ਼ਰ ਵਰਤੋ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ
ਂ ੀਬਾਇਓਵਟਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਐਟ
ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ‘ਨਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ’ ਕੂੰ ਮ
‘Do Nots’ for the treatment area

• ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਪਰਵਫਊਮ, ਅਲਕੋਹਲ, ਅਸਵਟਰਨਜੈਂਟ ਅਤੇ ਵਚਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋ।
• ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ (ਹੀਵਟੰ ਗ ਪੈਡ, ਆਈਸ ਪੈਕ, ਸੌਨਾ ਆਵਦ)।
• ਹੌਟ ਟਿੱ ਬ ਜਾਂ Jacuzzis® (ਜਕੂਜ਼ੀਆਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ, ਖੁਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਵਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
*

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਹਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ*
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