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 يادش شفاست به نام آنکه نامش دوا و

 :مددجوي گرامي 
لطفاً اين كتابچه را بخوانيد و آن را در اختيار خانواده و دوستان خود قرار دهيد.  به منظور ارائه آموزش ، آگاهي از سواالت و 

ود نگراني هاي شما مهم مي باشد، بنابراين شما سواالت خود را يادداشت كرده و در زمان مراجعه آن را از پزشك يا پرستار خ

 بپرسيد.

بعضي از قسمت هاي اين كتابچه ممکن است براي شما نسبت به ديگران بسيار با ارزش باشد. بنابراين سعي كنيد در يادگيري و 

 بکارگيري مطالب آن كوشا باشيد.

مورد اين طبيعي است كه شما در مورد دريافت شيمي درماني سواالت، نگراني و احساسات متفاوتي داشته باشيد. آموزش در 

درمان ممکن است اضطراب شما را كاهش داده و باعث رهايي شما از نگراني شود. اطالعات دقيق همچنين ممکن است براي 

 آمادگي شما جهت شيمي درماني كمك كننده باشد و ممکن است بعضي از عوارض جانبي آن را كاهش داده و يا پيشگيري نمايد.

  

 
 مل مي كند؟شيمي درماني چيست و چگونه در بدن ع 

مقصود از شيمي درماني، درمان بيماري از طريق بکار بردن داروهاي گوناگون است. ودر معناي خاص آن كه امروزه بکار برده مي 

 درمان دارويي تومورهاي گوناگون ) يا به اصطالح سرطان ( است.  هدف .شود

اين گونه تومورها است و مي توان آن را با روشهاي  استفاده از داروهاي ضد سرطان يا شيمي درماني يکي از چند راه درمان

ديگري مثل جراحي و پرتو درماني توام كرد. شيمي درماني در معالجه تومورها بسيار موثر بوده و امروزه با كشف داروهاي جديد 

 .ضد تومور اين تاثير رو به افزايش است

در بدن كه  ييدهد سلولها يكه سرطان رخ م ي.هنگاميرندم يكنند و م يكنترل شده رشد م يبه صورت يعيطب يها سلول

سرطان  ييدرمان دارو يدرمان يميشكنند. يم يجادكنترل ارا بدون  يشتريب يادامه داده و سلولها يمبه تقس يستندن يعيطب

يده ، به شيمي درماني به وسيله گردش خون به سلول هاي غير طبيعي رس .يدنما يبرا تخر يسرطان يتواند سلولها ياست كه م

را با متوقف كردن رشد و تقسيم از بين مي  یسلول هاي غير طبيع یدرمان یآنها حمله كرده و آنها را متالشي مي كنند. داروهاي شيم

علت  مي شوند. صدمه به سلول هاي سالم تقسيمبرند. گاهي اوقات سلول هاي سالم نيز آسيب مي بينند مخصوصاً آنهايي كه سريعتر 

درماني ،  قبل از شروع شيميانبي درمان است .اين سلول ها  معموالً بعد از شيمي درماني ترميم مي شوند .  بروز عوارض  ج

 اغلب افراد نگران عوارض جانبي اين داروها هستند .

 

  :شيمي درماني مي تواند در مکانهاي مختلف داده شود 
رمان خود را بصورت سرپايي مي گيرند و بستري نمي شوند در خانه، در مطب پزشك، كلينيك يا بخش سرپايي . اغلب بيماران د

.گاهي اوقات بيماري كه شيمي درماني براي وي شروع مي شود، ممکن است براي مدت كوتاهي به دليل مشاهده دقيق اثر داروها 

 و هر گونه نياز به تغييرات الزم ،در بيمارستان بستري شود.
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 از :  درماني عبارتند عوارض جانبي شايع شيمي

  تهوع 

   استفراغ 

 يبوست 

 اسهال 

 زخم دهان 

 ابتالء به عفونت 

 خونريزي 

 كم خوني  

   ريزش مو 

   خستگي 

   افزايش احتمال ايجاد خونمردگي 

 عوارض پوستي 
بي شك عوارض جانبي چيزهاي چندان خوشايندي نيستند اما اگر آنها را دريك كفه ترازو بگذاريد و بهبودتان را دركفه ديگر، 

 مي بينيد كه به تحملش مي ارزد. آن وقت

 .در طول درمان كم كم از پاره اي عوارض جانبي كاسته مي شود و اين حاصل سازگاري بدنتان با داروست
ماني همه عوارض فوق را تجربه در يك بيمار تحت درمان با داروهاي شيمي اين نکات را همواره به خاطر داشته باشيـــد .

شدت عوارض در افراد مختلف متفاوت است .  با  دچار عوارض جانبي بسيار مختصـــري ميشوند .نميکند ، برخي افراد فقط 

پزشك و پرستار در مورد اينکه احتمال ابتالء به كدام عوارض در شما بيشتر است صحبت كنيد . اغلب پزشك شما داروهايي را 

اگر چه اين عوارض ناخوشانيد اما گذرا هستند و توجه كنيد  .کند كه قبل از بروز عوارض از ايجاد آنها پيشگيري كنــد تجويز مي

 .وانند موجب درمان بيماري شما شوند يتكه اين داروها م

حيح و كامل شته باشيد و داروهاي مربوطه را صدر درمان با داروهاي شيمي درماني به پزشك و پرستار خود اعتماد كامل دا

 ير خواهد داشت.مصرف نماييد كه در بهبودي شما تاثير چشمگ

عوارضي مانند ريزش مو و احساس خستگي معموال در هفته هاي اول دوره درمان آغاز مي شود و تا آخر آن ادامه دارد. بعضي 

ساعت بعد ادامه پيدا مي كند.  48ديگر مثل تهوع و استفراغ معموال يکي دو ساعت پس از تزريق شروع مي شود و حداكثر تا 

 عوارض پس از قطع دارو كم كم از بين خواهد رفت.عموما اكثرا اين گونه 
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 جهت كاهش عوارض احتمالي درمان نکات ذيل را در منزل دقيقا رعايت نماييد:

 عوارض گوارشي

 

 
 و استفراغ تهوع
 جاديا يدرمان يميكننده ش افتيدر مارانيدرصد ب 70-80در  و بوده يدرمان يميعارضه داروهاي ش نيتر عيو استفراغ شا تهوع

 رييشگيدارند. معموال از داروهاي ضداستفراغ قوي براي پ واهمه يدرمانـ يميش نياز تهوع و استفراغ ح مارانيب شتري. بشوديم

 يلپالز ياو  يتريلك يشامل دارو يردگ يرابطه مورد استفاده قرار م ينكه در ا دارويي .شوديكاهش تهوع و استفراغ استفاده م و

 يشده و به كاهش تهوع در شما كمك م يقشما تزر يبرا ياصل يشما ، قبل از داروها ييروزه دارو ٥ يباشد كه در دوره ها يم

 .دياستفراغ به پزشك اطالع ده و در صورت بروز تهوع كند ، 

 گردد. يجادروز پس از آن ، در شما تهوع و استفراغ ا ١0تا  ٥ يو حت يدرمان يميبعد از ش اوليه  ممکن است در ساعات

 : ينکهاز جمله ا يدتهوع خود را به حداقل برسان يدتوان يم يبا اقدامات يزما ناما ش

 

 
 

 

 د؟يانجام ده ديتوان يموقع تهوع و استفراغ چه كار م در

 .ديزيتند بپره بوي و غذاهاي با نيريسرخ كرده، چرب، ش ياز مصرف غذاه .١

 بيق،سيشربت رق عات،يما وهاي،يم ي، بستنماست ك،يكلوچه، ك شور، چـوب ت،يسکوينان تست، ب ليز قبي اغذاهاي .2

هاي بدون گاز  پز(، انواع نوشابه ،آبيسرخ شده)كباب ريغمرغ پوست گرفته و ،يرشته فرنگ ،ينوپز، ماكار آب ينيزم

 .ديكن مصرف
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 .ديو حجم كم مصرف كن اديهاي ز غذا را در وعده .3

 كنند. يم ادجيتهوع ا كمترچون غذاهاي سـرد ديبهتر است غذاها را سرد مصرف كن .4

 .ديزيهمراه غذا بپره عاتيما دنياز نوش  .٥

 است. ديو ترش براي كاهش تهوع مف نيريغذاهاي ش .6

) ـديكن ليقبل از برخواستن از جاي خود م ديدار يصبحگاه تهوع کهي. بخصوص زمانديكن ليم تيسکويان برشته و بن .7

 است( دهندهآزار رايز ديكن زياز مصرف آن پره يوجود زخمهاي دهان صورتدر

 .(دينکن داستفادهيدار ي. )چنان چه زخم دهانديبمک ييآب نبات ترش و نعنا .8

 .ديلباس هاي راحت بپوش  .9

 .ديو آرام بکش قينفس عم ديكه احساس تهوع دار يزمان  .١0

 .ديكن ليآرام غذا م يطيدر مح .١١

 كند. يم شـتـرييكمك ب ياستفاده از ن د،يو بنوش ديبخور يبه آرام .١2

 .ديبجو يا به خوببراي هضم بهتر، غذا ر .١3

 و استفراغ منحرف شود. تهوعتا فکرتان از ديفکر خود را مشغول كن ونيزيبا كتاب و تلو .١4

 .ديساعت بعد از غذا دراز نکش 2اما تا  دياستراحت كن .١٥

 .ديتا حد امکان بخواب ديدر موقع تهوع و استفراغ شد .١6

 .دينخور زييموقع تهوع چ .١7

 (يبه هنگام پرتو درمان ژهي. )به وديكن ليم د غذاي سبكساعت قبل از درمان و تا چند ساعت بع 2-١ .١8

 است.  ديمف زين چرب خنك شـده كم آب گوشـت اي خنك است . آب ديمف خي ازيي ها تکه دنيمک .١9

الزم است دو ساعت قبل از شيمي درماني و بعد از شيمي درماني غذايي  براي پيشگيري از حالت تهوع و استفراغ  .20

 .غذايي بعد از شيمي درماني مايعات از قبيل آب كمپوت، شير، چاي سرد و عسل باشد مصرف نشود و اولين مواد

براي كاهش حالت تهوع الزم است دريافت غذاي كافي ومقوي، استراحت وخواب مناسب وكافي، تمرين و فعاليت بدني،  .2١

 ،  د.تغيير ذهنيت بوسيله مطالعه، ديدن تلويزيون، صحبت هاي خودماني و .... را داشته باشي

ساعت قبل از شيمي درماني يك وعده غذاي كامل صرف كرده و بقيه  2-3در صورتيکه تهوع با هيچ موردي بهتر نشد  .22

 شبانه روز را غذاي ماليم و سبك ميل نماييد.

دفعات صرف غذا در شبانه روز كمتر از سه نوبت نباشد ولي با حجم كم و در بين وعده هاي غذا مي توان از كمکهاي  .23

 مثل ميوه ها استفاده نمود. غذايي

روز يك در صورت عدم تحمل گوشت قرمز مي توانيد از ماهي، شير با عسل و شير با زرده تخم مرغ در صبحانه بطور  .24

 درميان استفاده كنيد.

 از غذاهاي داغ، ترش، پرادويه وچرب كمتر استفاده شود. .2٥

 غذا را آهسته صرف كرده و كامال آن را بجويد. .26

 
  يبوست
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در صورتي كه بيش از يك يا دو روز اجابت مزاج نداشته باشيد  .يبوست در اثر داروهاي شيمي درماني و فعاليت كم ايجاد ميشود 

 :به پزشك اطالع دهيد

 در مورد يبوست چه كار مي توانيد انجام دهيد؟
  مايعات گرم بنوشيد (نداريد ليوان در روزاگر زخم دهاني 8مايعات زياد بنوشيد. )حد اقل. 

  مصرف ميوه جات و سبزيجات را افزايش دهيد. در صورتـي كه سلولهاي سفيد خون شما كاهش يافته است آنهـا را

 .خـام مصرف نکنيد

 مصرف پنير، تخم مرغ، مواد نشاسته اي وقندي را به حد اقـل برسانيد. 

 غذا را در يك زمان مشخص ميل كنيد. 

 ع بالفاصله پاسخ دهيده تحريك براي دفب. 

 داشته باشيد وتحرك بدني كرده كنيد روزانه ورزش سعي 

 .مصرف غذاهاي پر فيبر مانند نان سبوسدار، حبوبات، سبزيجات، ميوهجات خشك و تازه و ذرت را افزايش دهيد 

 ميتوانيد در صورت تجويز پـزشـك از داروهـاي مـلـيـن استفاده كنيد.  

 ناحيه مقعد ميتوانـيـد از پـمـاد ويتامين براي تسکين درد وناراحتي AD داستفاده كني. 

 

 
 

 اسهال

  .شيمي درماني با تاثير بر روي سلولهاي روده موجب اسـهـال مي شود 

 

  چگونه ميتوانيد به كنترل اسهال كمك كنيد؟

  عاتي كه در درجه حرارت اتاق ماي .ن(اليو ١2ليتر يا  3روزانه )براي پيشگيري از كم آبي مصرف مايعات را افزايش دهيد

مايعات را به .هستند بهتر مي باشند. از نوشيدن مايعات خيلي داغ وخيلي سرد پرهيز كنيد زيرا اسهال را بدتر مي كند

 . آرامي بنوشيد

  ساعت طول بکشد يـا درد شکمي و انقباض شکم در حين اسهال داريد به  24در صورتي كه اسهال شما بيش از

  .دهيدپـزشـك اطالع 

  پتاسيم مانند ليمو شيرين،  آنجايي كه اسهال باعث از دست رفتن مواد معدني مهـم مي شود مصرف مواد پراز

  .ـال، نارنگي، موز و سيب زميني را افزايش دهيدقپـرتـ

 ج كلم بروكلي لوبيا سبز نخود فرنگي اسفنا :سبوس گندم و جو برنج حبوبات ماكاراني سبزيجات خام يا پخته مانند

ذرت بوداده تخمه ها مانند آفتاب گردان نان و غالت ميوه جات و سبزيجات ميان وعده مصرف مواد نشاستهاي مانند 

 .كته و سيب زميني آب پـز را افزايش دهيد

 مصرف تخم مرغ و مواد قندي را افزايش دهيد. 
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 استثنا بوده واسهال را كاهش دچار اسهال مي شوند اما ماست و دوغ  هاي لبني برخي ازافراد با مصرف فراورده

 .مـيدهـنـد. لـذا مصرف ماست و دوغ را افزايش دهيد

  مصرف غذاهايي با طعم تند وادويه زياد، چرب، سـرخ كـرده، غذاهاي پر فيبر) مانند نان جو، حبوبات، ميوه جـات

 .كافئين را به حداقل برسانيدخشـك و تازه، ذرت، لوبيا، نخود فرنگي( ، ميوه جات و سبزيجـات خـام، الکل، سيگار و 

 در صورت تجويز پزشك مي توانيد از داروهاي ضد اسهـال استفاده كنيد. 

 بعد از هر بار اجابت مزاج از تميز و خشك بودن ناحيه مقعد مطمئن شويد. 

 هاي زياد و حجم كم مصرف كنيد غذا را در وعده. 

 وست را افزايش دهيدغذاهاي كم فيبر مانند برنج ونان سفيد، مرغ وماهي بدون پ 

 
 كند. كمك مـارانيبه حفظ وزن ب توانديم يدرمان يميدر ش ديمف ييمواد غذا يبرخ

  3: به علت امگا يروغن ماه -١ 

 نهيبه سرطان پرستات و سرطان س اني. در مبتالشوديم يدرمان يميداروهاي ش ي: سبب كاهش خطر بروز عوارض جانبريس -2

 . دهد يمـ شيآن افزا يعوارض جانب ديرا بدون تشد يدرمان يـمـيگذاري داروي شـ ريتأث ريس رايشود ز يم هيتوص شتريب

. بدون آنکه کنديدهد ونابود م يرا هدف قرار م يدرمان يميش مـقـاوم در بـرابـر داروهـاي يكاري: سلولهاي سرطان هيادو -3

 برساند. بيسالم بدن آس سلولهاي بـه

 

 
 

 ذائقه رييو تغ يياشتها يب
 .ديمرتب مسواك بزن .١

 .ديكن استفاده ييغذا هاي وعده نيدرب وترش نيريازمواد ش .2

مشکل غذا را در  نيبهتر است براي بهبود ا ديكن احساستا طعم فـلـز شوندياز داروها باعث م يكه برخ يياز آنجا .3

 .ديسرو كن نيو مالم ركسيپ ،ينيچ ظروف

 .ديزيبپره ياز غذاهاي با طعم تند مانند كلم بروكل  .4

 .ديشاد و آرام غذا بخور يطيدر مح .٥

 است. دياشتها مف كياستنشاق هواي تازه براي تحر .6

 .ديمعده خود را با ساالد پر نکن .7

 .ديكن ليسوپ م وه،يهمراه غذا سبزي، م .8

 .ديغذا استفاده كن هيهاي مختلف در ته ياز چاشن .9

 .ديكن ليغذاهاي متنوع م  .١0
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 جاديبلع غذا آسانتر است و احساس پري در شکم ا رايز.دياده كنبه جاي قطعات بزرگ غذا از تکههاي كوچك استف .١١

 .كند ينمـ

 .ديبالفاصله مصرف كن ديداشت ليم تا هر موقع ديغذاي آماده در دسترس داشته باش شهيهم .١2

 .ديداشته باش همراه نخود وكشمش به ر،ينان، پن شوديم هيدرخارج از منزل توص .١3

 دهد. يم شيافزا تانيورزش منظم اشتها .١4

 .ندينما يكاذب م رييس جاديها ا يدنينوش رايز ديكمتر بنوش عاتيسرو غذا ما نيح .١٥

 : (يدرمورد پرتو درمان ژهي)به و اتفاق افتاد ييايبو اي ييدر حس چشا رييتغ چنانچه

 .ديشترمرغ استفاده كن ـاگوشتي يو به جاي آن از بوقلمون، ماه ديگوشت قرمز را قطع كن-١

 .ديزيبرروي غـذا نيريش وههاييآب ممثل  نيريسسهاي شور و ش-2

 است. دي)رزماري( مف يكوه لياكل-3

 
 يهاي دهان زخم

 ـنيكه حـ يمارانيكنند. در ب جاديرا در دهان و گلو ا ييزخمهااز داروها يخوب از دهان در طول درمان مهم است. برخ مراقبت

 كه در ييکربهايدر اثر م يزخمهاي دهان نياست. همچن شتريب يندارند احتمال بروز زخمهاي دهان يمناسب هيتغذ يدرمان يميش

  شوند. يدر دهان وجود دارند ممکن است عفون يعيطب حالت

 د؟يداشته باش يدهان، لثه و گلوي سالم ديتوان يم چگونه

 .ديشده مرتب استفاده كن زيتجو هاي هياز دهان شو .١

 .ديزيبپرهشونـد يم دهيكه سفت بوده و سخت جو يياز مصرف غذاها .2

 است. ديمف ني. ژالتديكن ليم يفرنبرنج، ريپوره گوشت، ش ،ينيبزميغذاهاي نرم مانند پوره س .3

 .ديدار را كاهش ده هيپرتغال( غذاهاي شور و ادو موترش،ي،ليو محرك ) مانند گوجه فـرنـگـ دييمصرف غذاهاي اس .4

 .دياك بزنمسو قهيدق چهارروزانه حداقل سه بار و بعد از هر وعده هر بار به مدت سه تا .٥

 .دينگه دار خشك كرده و در جاي يبعد از هر بار استفاده مسواك خود را آبکش .6

 .ديكن زيحاوي الکل پره هاي هياز دهانشو .7

 شوند. يم يبافت كي. غذاهاي داغ باعث تحرديكن ليغذا ها را خنك م .8

 .ديينما يآبکش راساعت دهان خود 2از خشك شدن دهان هر رييشگيبراي پ .9

 .ديچرب كن نيا وازلرا ب تانيلب ها .١0

 .ديحل كرده ودهان خود را بشوئ آب وانيل كيرا در  نيريقاشق جوش ش كيبراي شستن دهان  .١١

 .ديمراجعه مداوم و مرتب به دندان پزشك را فراموش نکن .١2

 .ديفراوان بنوش عاتيما .١3

 . ديكن ليم نيمارگار اي غذاهارا باكره .١4

 فروت پين،گريريش اي موترشيآب ل ،يفرنگ گوجه آب ،يدرمـانـپرتـو اي يدرمان يمياز ش يناش يمواقع زخم دهان در .١٥

 .ديال نخورقوپرت
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ساعت دهان را با محلول آب نمك رقيق يا آب جوش شيرين ) يك  2-4هر  در صورت بروز ضايعات و زخم هاي دهان .١6

 كنيد. قاشق در يك ليوان آب ( شستشو دهيد و در صورت تشديد زخم ها و خونريزي به پزشك معالج خود رجوع

در صورت زخمهاي دهاني از غذاهاي نرم و مايعات صاف شده استفاده شود و مي توانيد از ني استفاده نماييد. طبخ  .١7

 سوپ با انواع سبزيجات باشد. از گروه سبزيها و ماست شيرين بيشتر استفاده شود.

ام دهيد بهتر است از خمير دندان از مسواك نرم براي شستشوي دندانها استفاده كنيد و روش مسواك زدن را افقي انج .١8

 فلورايددار جهت جلوگيري از پوسيدگي دندانها استفاده كنيد.

جهت رفع خشکي دهان و تحريك ترشح بزاق در دهان مي توانيد از آب نبات، دوغ، ماست شيرين، آدامس استفاده  .١9

 كنيد ولبها را به طور دائم چرب كنيد.

 

 
 يخون عوارض

 عفونت
انواع  بهفـرد جهيدر نت دهنديخون را كاهش م ديسلولهاي سف ديتولروي مغز استخوان اثر كـرده و يدرمان يميداروهاي ش شتريب

وجود دارند كه به  ييداروها.کنديكنترل م يدرمان يميش افتيدر طول در درايسلولهاي سف زاني. پزشك مشوديعفونتها مبتال م

 در پوسـت، يعيكه به طور طب ييکروبهايعفونتها از م شتريب.کننديكمك م ـدخونيسلولهاي سف زانيبهتر شدن م

 .شونديم يناش شونديم افتي يروده و مجاري تناسل دهان،

 هاي عفونت نشانه

 درجه 38تب باالي  .١

 لرز .2

 قيتعر .3

 سوزش و تکرر ادرار .4

 و زخم گلو ديسرفه شد .٥

 واژن هيخارش ناح .6

 نوسهايدرد س .7

 گردن يسفت ايگوش درد، سردرد  .8

 يزخم هاي دهان .9

 .دينصف شب گزارش كن ينه نشانه هاي عفونت را حتگو هر

 
 ؟ديكن رييشگياز عفونت پ ديتوان يم چگونه

 .ديزيخام بپره جاتيجات و سبز وهيمصرف م از 
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. دـيزيپزشك بپره زيبدون تجو نوفنيبر مانند استام تب از مصرف داروهـاي باشديتنها نشانه عفونت تب م کهييازآنجا 

 است(. افتهيشماكاهش  ديسلول هاي سف زانيكه م يزمان ـژهيو )بـه

 .ديكن زيمقعد خود را تم هيبعد از هر بار اجابت مزاج ناح 

 .دييدر توالت خود را از جلو به عقب بشو 

 .ديرا روزانه عوض كن ريلباسهاي ز 

 .دييدستهاي خود را پس از توالت و قبل از غذا خوردن بشو 

 .ديوتاه كنرا ك تانيناخن ها 

 .دياز ماسك استفاده كن 

 .ديدوري كن يعيو گل هاي طب اهانياز گ 

 .ديسرد استفاده كن دهياز آب جوش 

 .ديخال، سرخك وآبله مرغان دارند دوري كن ،تبيسرماخوردگ مانند يعفون ماريهاييب کهياز تماس با اشخاص 

 افتيواكسنها را در نيكه ا يز تماس با اشخاصو ا ديزكنيواكسنهاي ب ث ژ، فلج اطفال، سرخك و آبله پره قياز تزر 

 .ديكن دورياند كرده

 .ديانجام ده يمراقبت خوب دهان 

 .ديريروزانه دوش بگ 

 .ديكن زيپره واناتياز تماس با ح 

 .ديكن زياز مصرف آب هاي راكد پره 

 .ديهنگام كار در منزل از دستکش استفاده كن 

 .ديكنا محـدودشلوغ دوري كرده و مالقاتهاي خود ر طهايياز مح 

 .دياستفاده كن زهيپاستور ياز فراورده هاي لبن 

 .ديكن و در صورت تب به پزشك مراجعه ديمرتب تب خود راكنترل كن 

 .ديده رونيبو با سرفه خلـط را دهيكش قيمرتبه نفس عم نيروزانه چند 

 .ديل كنپرستار خود سئوا از و درباره مراقبت ازآن دينگه دار زيآن را تم دياگر كاتتر دار 

 .ديكن مراجعه درصورت مشاهده كبودي و درد اطراف كاتتر به پزشك جراح 

بار به پزشك خود  كيماه،  كيكردن آن هر  نهيهپار بـراي ستيبا يافرادي كه پورت دارند، م ديتوجه داشته باش 

 كنند. مـراجـعـه

 زييخونر
 و لخته زيي. پالكت ها به بند آمدن خونرابدي يكاهش م ـدپالكتهايروي مغز استخوان اثر كرده و تـولـ يدرمان يميش داروهاي

 .ديكن زييخونر بيبدونآس ياست ممکن است حت يعيطب حداز نترييپالكت خون شما پا زاني. اگر مکننديخون كمك م شدن

 :ديبه پزشك اطالع ده ريصورت بروز عالئم ز در

 منتظره ريغ يكوفتگ .١

 پوست رينقاط قرمز وكوچك در ز .2

 يصورت اير قرمز ادرا .3

 يخون اي اهيمدفوع س .4

 ينيب اياز لثه  زييخونر .٥

 بکشد. طول يقاعـدگـ يعياز دوره طب شيكه ب ياز واژن زمان زييخونر .6

 يينايدر ب رييتغ ايسردرد  .7

 در بازوها و پاها ياحساس گرم .8

ممکن است پالكت به شما  نييكند. در صورت پالكت پا يم پالكت شما را كنترل زانيم يدرمان يميش افتيدر نيدر ح پزشك

 .شود داده
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 د؟يانجام ده ديتوان يچه م پالكت از كاهش يو مشکالت ناش زيياز خونر رييشگيپ براي

 ديكن موهاي زائد اسـتـفـاده دنيبراي تراش يکيالکتر نهايياز ماش. 

 ديرا مطلع ساز يمراقبت ـميتـ ديدر صورت بروز سردرد، تهوع و استفراغ و تاري د. 

 ديزيبه طور خودسرانه بپره هيوتنق افيف شاز مصر. 

 دينکن داروهاي ضداستفراغ، مصرف آنها را فراموش زيدر صورت تجو. 

 ديكن زياز زور زدن پره. 

 ديخبر ده پزشك ايبه پرستار دربدنتان بروزكبودي درصورت. 

 دياستفاده كن اطيبا احت زينوك ت لياز وسا. 

 دياستفاده نکن از مسواك نرم استفاده كرده و از نخ دندان. 

 ديكن رييشگيپ بوستي از. 

 ديبرسانند اجتناب كن بيكه ممکن است آس ييها تيازفعال. 

 ديكن زيكار پره نياست از ا نييپالكت شما پا كه يو در صورتـ ديمقاربت از مواد نرم كننده استفاده كن نيح. 

    خوني به پزشك مراجعه نماييد و در طول در صورت خونريزي از لثه، وجود مدفوع سياه رنگ، خون در ادرار، خلط

 شيمي درماني سعي كنيد به بدن شما ضربه و آسيبي وارد نشود.

  ،در زمان شيمي درماني از قرص آسپرين و گروه ساليسيالتها و ايندومتاسين ، مفناميك اسيد، بروفن، ديکلوفناك

 پيروكسيکام استفاده نشود مگر با دستور پزشك معالج خود باشد.

 

 
 يخون كم

 را به تمام قسمتهاي ژني. گلبولهاي قرمز اكسدهديكاهش م را گلبولهاي قرمز توسط مغز استخوان ديتول ييتوانا يدرمان يميش

 .کنندينم افتيدر يكاف ژنياكس شانيانجام كارها براي . موقع كاهش گلبولهاي قرمز، بافت هاي بدنکننديحمل م بدن

 شود. يم دهينام يكم خون تيوضع

 .شود تنفس يكوتاه د،يضعف شد ،يتواند موجب خستگ يم يخون كم

 :ديبه پزشك خبر ده رياز عالئم ز كيصورت بروز هر  در
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 يخستگ .١

 جهيسرگ .2

 يمشکل تنفس .3

 احساس تپش قلب .4

 يعيگلبولهاي شما از حد طب زانيكند و ممکن است اگر م يم شما را در طول درمان كنـتـرل يسلول هاي خون زانيم پزشك

 كند. قيد خون به شما تزرتر باش نييپا

 ديرا انجام ده رياقدامات ز ديكه كم خون هست يزمان: 
 .ديداشته باش يدر طول شبانه روز استراحت كاف .١

 .ديده انجامرا محدود كرده و كارهاي ضروري و مـهـم را تانيتهايفعال .2

 .ديريدر انجام كارها از خانواده، دوستان كمك بگ .3

 .ديكن ليمتعادل م ييغذا ميرژ .4

 نکاربهيا د،يشو بلند يبه آرام نتنشس موقعو ديستيبا يو سپس به آرام دينيابتدا بنش ديا دهيدرازكش کهيانزم .٥

 .کنديم كمك جـهياز سرگ رييشگيپ

 
 يخستگ
 بوده و علت آن فقدان خواب، درد، اسـتـرس و مارانيب نيا در عارضه گزارش شده نيعتريو فقدان انرژي شا يخستگ احساس

 روزمره متفاوت است. ياز زندگ يناش يشده با خستگ ظاهر يناگهانـ ماريياز ب يناش يباشد. خستگ يسب ممنا هيتغذ عدم

 
 :ديكن دايسازش پ يبا خستگ ديتوان يم چگونه
  ديخود را در حد تحمل انجام ده تيبرنامه فعال. 

 ديكه زمان استراحت داشته باش ديكن زيير طوري برنامه. 

  ديريك بگاز ورزشهاي سبك و منظم كم. 

 ديريسازي كمك بگ آرام ـکهـاييروزانه استراحت كرده از تکن تهاييفعال نيدر ب. 

 بهتر است. يطوالن استراحت دوره كيهاي استراحت كوتاه و متعدد در طول روز از  دوره 

 ديكن رهيانرژي خود را براي كارهاي مهم ذخ. 

 ديمناسب داشته باش هيتغذ. 

 ديكنو الکل را محدود  نيمقدار كافئ. 

 

 حافظه راتييتغ
 شود. جاديا حافظهدر يراتيياستفاده از داروها، تغ اياسترس  لياست به دل ممکن

 :ديتوان استفاده كن يجهت كمك م رياقدامات ز از

 ديبرنامه روزانه داشته باش 
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 دارند. شتريب كردنبه فکر ازيكه ن ديرا انجام ده ييكارها ديسرحال هست يوقت 

 دياستراحت كن شتريب. 

 :ديرابه كار ببر ريآوردن موارد ز اديبه  براي

 ديكن اداشتي ـاي ديروي نوار ضبط كن ديانجام ده ديخواهيكه م ييكارها. 

 ديكن ادداشتي ميموارد مهم و اطالعات را روي تقو. 

 مركزي: يعصب ستميس مشکالت
 كيشود. در صورت بروز هر  يفسردگا ،يجيگ ،يخستگ موجبدر مغـز ژهيبر عملکردهاي و ريممکن است با تأث يدرمان يميش

 .ديمشکالت فوق به پزشك خبر ده از

 :يعضالن يعصب مشکالت
 تا فرد احساس خارش و گزگز، سوزش، ضعـف، شونديم موجب يطيبر روي اعصاب مح ريبا تأث يدرمان يمياز داروهاي ش يبرخ

 يعضالن ي. عالئم عصبشونديم يعث ضعف و خستگبا عضالت روي ـرياز داروها با تاثـ يدر دست ها و پاها بکند. برخ يكرخت

 باشد. يم ياقدام پزشک ازبهيموارد جدي بوده و ن يموارد جدي نبوده اما در بعض يبرخ در

 :ديخبر ده به پزشك ريعالئم ز از كيبروز هر  درصورت حتماً

  خارش و گزگز 

  سوزش 

 در دستها وپاها يضعف و كرخت 

  درد در موقع قدم زدن 

 درد در عضالت ،يستگاحساس ضعف، خ 

 از دست دادن تعادل 

 و بستن دكمه ها اياشکال در برداشتن اش 

 لرز 

 درد فك 

 ييكاهش شنوا 

 درد معده 

 بوستي 

 :ديداكنيسازش پ يعضالن يبا مشکالت عصب ديتوان يم چگونه

 .ديخطرناك دقت كن ز،يداغ، نوك ت ايياش در گرفـتـن ديکنيم يدر انگشتان دستتان احساس كرخت اگر

 .ديتا سقوط نکن ديصورت احساس عدم تعادل مراقب باش در

 
 «يعوارض پوست»

 به نـور تيحساس شيجوش صورت، افزا ،يخشک زي،ير پوستهمانند قـرمـزي، خـارش، يپوست فيممکن است مشکالت خف

 وند موجـبش يم زيتجو دييبه صورت داخل ور يوقت بخصوصاز داروهـا يشود، برخـ جاديا يدرمان يميش نيدر ح ديخورش

 از ـرهيت ياز مردم براي پوشاندن نواح يشوند. برخ يم ـاهپوستيبه خصوص در افـراد سـ ديور ريپوست در طول مس يرگيت
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 .کشديطول م ادييالبته مدت زمان ز رود،يم نياز ب درمان ـانيپوست پـس از پـا يرگي. تکنندياستفاده م يشيآرا لوازم

به توجه فـوري و  ازيازموارد ن ي. اما برخديرا انجام ده الزم مراقبتهاي ديتوان يخود ممشکالت جدي نبودهو شما  نيا شتريب

 .است ـژهيو

 پوست نشت كـرده و مـوجـب ريو ز ديدارو به خارج از ور است مـمـکـن شوديم زيتجو دييكه دارو به صورت داخل ور يزمان

ها  نشانه نيالبته ا ديكن انيدرد را به پرستار ب اي سوزش سدارو هر گونه احسا قيبه بافت شود. در موقع تزر يدائم بيآس

 كنترل شود. دياما با باشديوجود مشکل نم ليدل ـشـهيهم

آگاه  ليمسا نيباشد و الزم است پزشك از ا دارو شما به تيوجود حساس ليكه ممکن است دل ييها نشانه
 از: عبارتند باشد

 ديخارش شد -١
 يراشهاي پوست  -2
 يگونه مشکل تنفستنفس صدا دارو هر  -3

 د؟يكن دايسازش پ يبا مشکالت پوست ديتوانيم چگونه
 «صورت جوش» .١

 .ديوخشك نگه دار زيتا صورتتان را تم ديكن يسع  .2

 .ديپرستار مشورت كن ايبا پزشك  ديكن يم مصرف پزشك زيكه خودتان بدون تجو ييدر مورد كرمها و صابونها  .3

 «يو خشک خارش»
 .ديكن مدت با آب گرم دوري يالنو از دوش طو ديريبگ عيدوش سر .١

 .ديعطر و محلولهاي حاوي الکل استفاده نکن از .2

 «ناخنها مشکالت»
 .دياز دستکش استفاده كن گريد كارهر اي ،يبراي محافظت از ناخن ها هنگام شستن ظرف، باغبان-١

 .ديدهبه پزشك خـبـر ريييهر گونه تغ ايدر صورت قرمزي، درد، -2

 :ديتوجه كن ريبه موارد ز لذا مهم است يپوست بيآساز رييشگيو پ يدرمان يميش نياز پوست ح مراقبت
 .ديزيز ورزشهاي خطرناك بپرها .١

 .ديكننده استفاده كن مرطوب ـونهـايياز كرمها و لوسـ دييبشو ميپوست را با صابونهايمال .2

 .ديرا عوض كن پانسمان روزانـه ـازياز پوستتان زخم شده در صورت نـ ياگر قسمت .3

  .ديكن استفاده AD نيتاميچرب كردن پوست ازپماد و براي .4

 .ديده تيوضع رييو مرتب تغ دياجتناب كن يطوالن مدت طـرف بـه كيبه  دنياز زخم بستر از خواب رييشگيبراي پ .٥

 

 
 درد

حساس و فرد ا شوندياعصاب م بي. داروها باعث آساست كنند كه دردناك جاديرا ا يعوارض تواننديم يدرمان يميش داروهاي

 است. عيكه درانگشتان دست و پا شا کنديخارش، درد م ،يكرختسوزش،
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 درد معده شوند. و يعضالن سردرد، دردهاي ،ياز داروها ممکن است باعث زخمهاي دهان يبرخ

 در با پزشك و پرسـتـار دياما اگر شما درد دار کنندينم تجربه درد را يدرمانـ يميتحت ش مارانيبه ذكر است كه تمام ب الزم

 مطلع شوند. اتيجزئ تمام. الزم است تا پزشك و پرسـتـار ازديدردتان صحبت كن مورد

 

 :دييرا به پزشك بگو ريموارد ز ديبا شما

 ديكن يكجا احساس درد م. 

 .درد شما چگونه است 

 .شدت درد شما چقدر است 

 كشد. يچه مدت درد شما طول م 

 افتي يم نيداروها تسک نيدرد شما با ا يزمان مدت و چه ديكرد يدرد مصرف م نيبراي تسک ييچه داروها. 

 ـنيرا براي تسکـ ياطالعات فوق روش و داروي مناسب دانستن. پزشك پـس ازباشدياز درد م رييشگياز كنترل درد پ هدف

 و بـا ـديرا به موقع و به طور منظم مصرف كن تانيداروها ديدار كـه درد مـزمـن يدر صورت ديكند. شما با يم زيشما تجو درد

 .يو مطالعه فکرتان را مشغول كن ونيزيتلو

 

 
 ريزش مو:

 چگونه مي توانيد از موهايتان حين شيمي درماني مراقبت كنيد؟ 

بعضي از داروهاي شيمي درماني باعث ريزش موهاي سر و بدن مي شوند قابل ذكر است كه اين ريزش چند هفته بعد از اتمام 

 درمان مجددا موها رشد مي كند.

قبل از درمان موها را كوتاه و از برس هاي نرم استفاده نموده و سر را با شامپو سدر شستشو دهيد. مي توانيد از كاله يا  -١

 روسري استفاده كنيد. ضمنا از برس زدن مکرر پرهيز كنيد.

 .از گرماي كم براي خشك كردن موهايتان استفاده كنيد-2

 پس از پايان درمـان، مجدد رشد مي كنند بايد بدانيد كه ريزش مو موقتي بوده و-3

 از شامپوهاي ماليم استفاده كنيد -4 

 كنند خانم ها بهتر است قبل از شروع درمان موهايشان راكوتاه-٥

 از رنگ كردن و فر كردن موها بپرهيزيد -6

 از كاله گيس براي پوشاندن سر استفاده كنيد -7

 لـوازم آرايـش استفاده كردميتوان براي مژه و ابروي ريخته شـده از  -8

 .كنيد وروسري استفاده براي محافظت ازپوست سر، ازكاله -9
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 شروع درمان يبرا يآمادگ: 
 

 

 
 :ديمثبت فکر كن 

همه و  ،يمقابله با عوارض جانب يبرا ييروش ها افتنيو درمان آن و  يماريدر مورد ب يخوب، كسب اطالعات كاف هيروح داشتن

 شما كمك كنند. يبهبود اشتها جهيو در نت جانيو ه ياهش نگرانتوانند به ك يهمه م

 

 ديريبگ شيسالم را در پ ييغذا ميرژ: 
 

كنند.  يتحمل م يداروها را به خوب يدوز باال يكنند و حت يدرمان مقابله م يدارند بهتر با عوارض جانب يخوب هيكه تغذ يافراد

قادر به تحمل عوارض درمان  يبه خوب ديكن افتيخود در ييغذا ميدر رژ يافك نيو پروتئ يو كالر ديداشته باش يخوب هياگر تغذ

 بود. ديخواه

 يدر ط د،يكه قبالً هرگز دوست نداشته ا ييمواد غذا يممکن است برخ رايز ديو امتحان كن ديريرا راحت بپذ ديجد يغذاها

 درمان به نظرتان خوش طعم باشد.

 چه غذايي بخوريم؟ 

 كنند تا  ييشو و گند زداوكه خام است كامال شست جاتيمانند سبز ياالمکان محصوالت يتاست كه ح نيبر ا هيتوص

كه حالت چرخ كرده دارد و در  ييهامانند گوشت ييمواد غذا ياز لحاظ بهداشت نداشته باشد. به طور كل يمشکل

 . شودينم هيافراد توص نيا يبرا شوديها سرو مرستوران

 است  نينکته ا نيترخام ممنوع است. مهم جاتياست خوردن سبز ٥00 ريز ماريب ديلبول سفكه گ ييهايدرمان يميدر ش

باشد مصرف  ٥00 ريآن ز زانيكرد اگر م يرا بررس ماريب ديگلبول سف ديبه طور كامل شسته شود. البته با هايكه سبز

 توانديم شودياستفاده م هاوهيم يكه در برخ ييهاها و آفت كشهورمون رايز ميكنيخام را هم محدود م يهاوهيم

 .شود ماريب دياختالل در گلبول سف ديباعث تشد

 براي آنکه يك برنامه غذايي درست داشته باشيد نوصيه مي شود بيشتر از اين مواد غدايي استفاده كنيد.  

جات تازه را به علت اينکه ممکن )ميوه هايي كه پوست نازك دارند و سبزيميوه و سبزيجات : تامين ويتامين ها و مواد معدني -

 است خوب شسته نشوند به صورت خام مصرف ننماييد.مانند :هلو،زردالو،...(
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 مواد گوشتي مثل ماهي، مرغ، گوشت قرمز: تامين پروتئين مواد معدني و ويتامين ها -

 تخم مرغ: منبع خوب پروتئين -

 شير و فرآورده هاي لبنياتي -

 :ديكن يزيخود برنامه ر هيتغذ يبرا

همچون كره، تن  يا آماده يندارند )مانند غذاها يبه آماده ساز ازيكه ن ييغذاها ايو  ديدار ازيكه به مقدار كم ن ييغذاها 

 .ديدر دسترس داشته باش شهيو تخم مرغ( را هم ري،پنيماه

 .ديخود مشورت كن يا هيپزشك معالج خود در مورد مشکالت تغذ اي هيمشاور تغذ كي با

 

 
 

 :در طول درمان يا هيمشکالت تغذ يريگيپ
مؤثر هستند.  اريبس يکيولوژيو درمان ب يدرمان ،هورمونيدرمان يميش ،يپرتودرمان ،يدرمان سرطان شامل جراح يروش ها همه

از سلول  يتعداد انيم نيباشد، اما در ا يالرشد م عيسر يسرطان  يسلول ها بيتخر يگونه درمان ها هدف اصل نياگر چه در ا

 .ننديب يم بيآس زيسالم ن ياه

مخاط دهان و دستگاه گوارش و  يدارند مانند سلول ها عيسر ميكه خصلت تقس يعيسالم و طب يدرمان سرطان اكثر سلول ها در

 .رنديگ يدرمان ها قرار م نيا رياغلب تحت تأث زيموها ن

به وجود  زين يا هيآن مشکالت تغذ يشود و در پ يم جاديا يناخواسته و نامطلوب يسالم عوارض جانب يسلول ها بياثر تخر بر

استفاده شده  ياز جمله عضو تحت درمان،نوع و طول درمان و مقدار دارو يبه عوامل مختلف يبروز عوارض جانب احتمال.ديآ يم

 دارد. يبستگ

 
 :ديرا به خاطر داشته باش ريچند نکته ز

 ياديز ليبخورند. اگر تما يشتريب يزمان ها غذا نيدر ا ديافراد با نيا دارند. يبهتر يدر وعده  صبحانه اشتها مارانياز ب يبرخ

 .ديبخور رتريرا د عيما يو غذاها ديكن ليروز م يرا در ابتدا ياصل يغذا ديبه خوردن ندار

 يبه راحت زيرا ن غذاها ريسا ديكه بتوان يتا زمان د،يكن ليم ديتوان يرا م ييدو نوع ماده غذا اي كيو فقط  ديندار يكاف ياشتها اگر

 .دياستفاده كن عيما نيو پروتئ يپركالر ياز غذاها اديز يو كالر نيپروتئ افتيدر ي. براديهمانها را مصرف كن ديكن ليم

 يبدن ضرور يانجام واكنش ها ي. آب براديبنوش ياديز عاتيما ديكن يسع ديبه خوردن ندار ليم ديكن يكه احساس م ييروزها

 در روز مناسب است. عاتيما وانيل 6-8 نياكثر بالغ يبرااست.
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 :وزن كاهش
 ينگران يحت اياز درمان و  يعوارض ناش ايتواند بر اثر خود سرطان و  يكه م ديدرمان باكاهش وزن روبرو شو ياست در ط ممکن

 شود.  جاديا ييو متعاقب آن، كم اشتها يمارياز ب يناش

 :نيخشك به عنوان پودر پروتئ رياز ش استفاده

را به املت تخم مرغ، سوپ، غالت،  يخشك بدون چرب ريش يكم د،يكن افتيخود در ييغذا ميدر رژ يشتريب نيپروتئ نکهيا يبرا

 .ديآب گوشت)عصاره گوشت( اضافه كن ايسس 

 :يدرمان يميش نيحساس افراد در حا
 را داشته باشد.: ريممکن است احساسات ز ماريب  يدرمان يميمواقع هنگام ش يبعض در

 ينگران  -

 يافسردگ  -

 ترس  -

 خشم  -

 يو سرخوردگ أسي  -

 يدرماندگ  -

 ييتنها   -

فرد ممکن  نيبا سرطان و انجام درمان استرس زا است. هم چن يدست شود. زندگ نياز ا يدچار احساسات مارياست كه ب يعاد

 .ديايار باحساسات كن نيبا ا يشود تا به سخت يهم بکند كه خود باعث م ياست احساس خستگ

 

 
 د؟يايتواند با احساساتش كنار ب يم ماريب چگونه
 تمدد اعصاب و تفکر : 

آرامش بخش گوش دهد،  يقيموس كيبه  اينفس بکشد و  يدلخواه تصور كند، به آرام يطيتواند خود را در مح يم ماريب

 و استرس كمتر كمك كند. شتريآرامش ب جاديتواند به ا يكارها م نيا
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 تيو فعال نيتمر: 

 يها م تيفعال نيداشته باشند. ا يشود كه احساس بهتر يسبك  باعث م يها تيمتوجه شدند كه فعال ياديافراد ز 

 تيپرستار خود در مورد فعال ايبا پزشك  ديبا ماري.  برهيو غ وگاي ،يتوانند متنوع باشند مانند قدم زدن، دوچرخه سوار

 كند. صحبتتواند انجام دهد،  يكه م ييها

  افراد:  ريبا ساصحبت 

 كيتواند  يفرد م نيكه به او اعتماد دارد، صحبت كند. ا يدر مورد احساسات و افکار خود با كس ماريبهتر است ب

كه در حال  يگريروانشناس باشد. ممکن است صحبت با فرد د اي ياز خانواده، پرستار، مددكار اجتماع يدوست، عضو

 .اشداست موثر ب يدرمان يميدرمان و ش

 گروه: كيبه  وستنيپ 

با  ماريگروه ها، ب نيشوند، در ا يجمع م گريکديافراد مبتال به سرطان در كنار  يسرطان مارانيب يحام يدر گروه ها 

تواند در مورد احساسات  يم ماريمالقات ها ب نيمشابه رو به رو هستند. در ا يشود كه با مشکالت يآشنا م يگريافراد د

نوع برخورد و كنار آمدن با سرطان،  گرانيشخص از د يافراد هم گوش كند. گاه ريسا تساساخود صحبت كند و به اح

 ماريگروه ها را به ب نيتوانند ا يم يمددكار اجتماع ايآموزد. پزشك، پرستار  ياز آنها را م يو عوارض ناش يدرمان يميش

توان به صورت  يا شركت كند، مه معج نيدر ا يتوانست به صورت حضور ينم يليبه هر دل يكنند اگر كس يمعرف

 گروه ها مکاتبه كند. نيهم با ا ينترنتيا

 مشاور  كيبا  ماريبهتر است ب ينگران كننده هستند. گاه ايكه آزار دهنده  يپرستار در مورد  مسائل ايبا پزشك  صحبت

 يعيطب.ديايات خود كنار بكند تا بهتر بتواند با احساس يم زيتجو ماريب يرا برا ييپزشك داروها يگاه ايصحبت كند، 

 دست شود.  نياز ا يدچار احساسات مارياست كه ب
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