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 شیمی درمانی چیست؟
مقصود از شیمی درمانی، درمان بیماري از طریق بکار بردن                
داروهاي گوناگون است و در معناي خاص آن، منظور درمان دارویی           

است، که امروزه به کار     ) یا به اصطالح سرطان   (تومورهاي گوناگون   
استفاده از داروهاي ضد سرطان یا شیمی درمانی         . دبرده می شو  

شیمی درمانی در   . یکی از چند راه درمان این گونه تومورها است        
معالجه تومورها بسیار موثر بوده و امروزه با کشف داروهاي جدید           

می توان آن را با روش        و  ضد تومور این تاثیر رو به افزایش است       
 .دهاي دیگري مثل جراحی و پرتو درمانی توأم کر

 مدت و فواصل دوره هاي شیمی درمانی چگونه است؟
درمان به موارد     هايزمان دریافت شیمی درمانی و فواصل دوره       

 :زیر بستگی دارد
 l نوع بیماري 
 lهدف از درمان 
 l داروهاي مورد استفاده 
 lپاسخ بدن شما به داروها 

دریافت کنید؛ هر روز یا هر ماه  ،شما ممکن است دارو را هر هفته
استراحت و درمان داده      هايشیمی درمانی معموالً به صورت دوره     

هاي سالم  به بدن شانس ساخت سلول    هاي استراحت   دوره. شودمی
برخی اوقات الزم است درمان شما به تأخیر         . دهدو جدید را می   

 .بیفتد



 شیمی درمانی چگونه انجام می شود؟
 :شیمی درمانی به روش هاي مختلفی انجام می شود

 lداخل وریدي 
 lخوراکی 
 lداخل سرمی 
 lزیر جلدي 
 lداخل کانال نخاعی 

 
 چگونه می توان فهمید، شیمی درمانی مؤثر بوده است؟

 هاي مختلفی مانند معاینات بدنی، نتایج آزمایشگاهی  پزشک از روش
. کندو سی تی اسکن براي بررسی تأثیر شیمی درمانی  استفاده می  

کنند اگر عوارض جانبی داروها بروز نـکـنـد    برخی از افراد فکر می
داروها اثر نکرده است یا در صورت بروز عوارض جانبی، داروها بـه     

اما باید بدانید عوارض جانبی از شخصـی بـه     .  خوبی اثر کرده است
شخص دیگر و از دارویی به داروي دیگر متفاوت بوده و بروز یا عدم   
 .بروز عوارض جانبی دلیلی بر تأثیر بهتر یا عدم تأثیر دارو نمی باشد
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درمانی توانید همزمان با شیمیچه داروهایی را می
 دریافت کنید؟

 .کنـنـد  داروهایی وجود دارند که با اثرات شیمی درمانی تداخل می 
کنید به پزشک و پـرسـتـار         لیست داروهایی را که مصرف می

 :این داروها  شامل موارد ذیل می باشد. بدهید
 l نام و مقدار دارو 
 l دلیل دریافت دارو 
 lمدت زمان مصرف دارو 

حتماً به یاد داشته باشید تا در مورد داروهایی که خودسـرانـه      
کردید، مانند ویتامین ها، ملین هـا، داروهـاي ضـد       مصرف می

حساسیت، داروهاي سرما خوردگی، آسپرین، ایـبـوپـروفـن،          
 .مسکن هاي ضد درد به پزشک اطالع دهید

 کشد؟چه مدت عوارض جانبی طول می
زمان بهبود  .  یابندسلول هاي سالم بعد از اتمام درمان بهبود می 

عوارض جانبی به نوع و مقدار دارو و سالمت عـمـومـی شـمـا       
 .بستگی دارد

اما در برخی موارد   .  بیشتر مردم عوارض جدي دراز مدت ندارند
تواند موجب آسیب دائمی یا تغییرات دائمـی    شیمی درمانی می

برخی . ها، اعصاب، سیستم تولید مثل شود  ها،  قلب، ریهبه کلیه
از داروها عوارض تأخیري مانند بدخیمی ثانویه ایجاد می کننـد   

 .که ممکن است چندین سال بعد بروز کند
 چرا عوارض جانبی بروز می کند؟

هایی داروهاي شیمی درمانی روي سلولهاي سالم به ویژه سلول   
هاي مغز استخـوان، مـجـاري     که رشد سریع دارند مانند سلول

هاي مو اثر کـرده و بـا        گوارشی، سیستم تولید مثل و فولیکول
 .شوندهاي سالم باعث بروز عوارض جانبی میآسیب سلول

شدت و نوع عوارض جانبی بستگی به نـوع و مـقـدار دارو و              
پزشک قبـل از شـروع      .  چگونگی پاسخ بدن شما به دارو دارد  

 .درمان با شما در مورد عوارض جانبی صحبت خواهد کرد



 عوارض داروهاي شیمی درمانی
 »عوارض پوستی«

ممکن است مشکالت خفیف پوستی مانند قـرمـزي، خـارش،         
پوسته ریزي، خشکی، جوش صورت، افزایش حساسیت به نـور   
خورشید در حین شیمی درمانی ایجاد شود، برخـی از داروهـا      
بخصوص وقتی به صورت داخل وریدي تجویز می شوند موجـب  
تیرگی پوست در طول مسیر ورید به خصوص در افـراد سـیـاه     

برخی از مردم براي پوشاندن نواحی تیـره از    .  پوست  می شوند
تیرگی پوست پـس از پـایـان       .  کنندلوازم آرایشی استفاده می

 .کشدرود، البته مدت زمان زیادي طول میدرمان از بین می
هاي بیشتر این مشکالت جدي نبوده و شما خود می توانید مراقبت  

اما برخی از موارد نیاز به توجه فـوري و ویـژه         . الزم را انجام دهید
 . است

مـمـکـن    شود  دارو به صورت داخل وریدي تجویز می  زمانی که
است دارو به خارج از ورید و زیر پوست نشت کـرده و مـوجـب       

موقع تزریق دارو هر گونه احساس  در. آسیب دائمی به بافت شود
ها همیـشـه   بیان کنید البته این نشانهسوزش یا درد را به پرستار 

 .کنترل شود اما باید باشددلیل وجود مشکل نمی
هایی که ممکن است دلیل وجود حساسیت شما به نشانه

دارو باشد و الزم است پزشک از این مسایل آگاه باشد 
 :عبارتند از

 lخارش شدید 
 lهاي پوستیراش 
 lتنفس صدا دارو هر گونه مشکل تنفسی 

 
 توانید با مشکالت پوستی سازش پیدا کنید؟چگونه می

 »جوش صورت«
 lسعی کنید تا صورتتان را تمیز وخشک نگه دارید. 
 lتجویز پزشک   هایی که خودتان بدونها و صابوندر مورد کرم

 .مصرف می کنید با پزشک یا پرستار مشورت کنید
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 »خارش و خشکی«
 l    دوش سریع بگیرید و از دوش طوالنی مدت با آب گرم دوري

 .کنید
 lهاي حاوي الکل استفاده نکنیداز عطر و محلول. 
 »هامشکالت ناخن«

 l براي محافظت از ناخن ها هنگام شستن ظرف، باغبانی، یا هر
 .کار دیگر از دستکش استفاده کنید

 l     در صورت قرمزي، درد، یا هر گونه تغییري به پزشک خـبـر
 .دهید

از  مراقبت از پوست حین شیمی درمانی و پیشگیري
 آسیب پوستی مهم است

 :    لذا به موارد زیر توجه کنید 
 lاز ورزشهاي خطرناك بپرهیزید. 
 lهـاي ها و لوسـیـون    هاي مالیم بشویید از کرم پوست را با صابون 

 .مرطوب کننده استفاده کنید
 l       اگر قسمتی از پوستتان زخم شده در صورت نـیـاز روزانـه

 .پانسمان را عوض کنید
 l براي چرب کردن پوست از پماد ویتامینAD  استفاده کنید. 
 l         براي پیشگیري از زخم بستر از خوابیدن به یک طـرف بـه

 .مدت طوالنی اجتناب کنید و مرتب تغییر وضعیت دهید
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 »ریزش مو «
در زمان ریزش  . ریزش مو شایعترین عارضه شیمی درمانی است

ریزش مو ممکن است در تمام .  مو، موها  نازکتر شده و می افتند
قسمت هاي بدن از جمله سر و صورت، بازوها، زیر بغل، پاهـا و    

موها معموال پس از پایان درمان، مجدداً   . ناحیه عانه اتفاق بیفتد
ممکن است رنگ و بافت موهاي جدید متفـاوت    .  رشد می کنند

 .باشد
چگونه می توانید از موهایتان حین شیمی درمانی 

 مراقبت کنید؟
 lاز برس هاي نرم استفاده کنید. 
 lاز گرماي کم براي خشک کردن موهایتان استفاده کنید. 
 l  ،باید بدانید که ریزش مو موقتی بوده و پس از پایان درمـان

 .مجدد رشد می کنند
 lاز شامپوهاي مالیم استفاده کنید. 
 lخانم ها بهتر است قبل از شروع درمان موهایشان را کوتاه کنند. 
 lاز رنگ کردن و فر کردن موها بپرهیزید. 
 lاز کاله گیس براي پوشاندن سر استفاده کنید. 
 lتوان براي مژه و ابروي ریخته شـده از لـوازم آرایـش            می

 .استفاده کرد
 lبراي محافظت از پوست سر، از کاله و روسري استفاده کنید. 

 آفتاب سوختگی و حساسیت به نور خورشید
بعضی از داروها موجب می شوند  تا پس از قرار گرفتن در مقابل 

لذا بهتر است اقدامات . نور خورشید آفتاب سوختگی ایجاد شود
 :زیر را انجام دهید

l   از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید به خصوص بین
 .بعد از ظهر اجتناب کنید 4صبح تا  10ساعت هاي 

 l از کرم هاي ضد آفتاب باSPF   ) 15باالي  )  فاکتور محافظتی 
 .استفاده کنید

 lبلوز کتانی آستین بلند، کاله یا روسري استفاده کنید. 
 l الزم به ذکر است که افراد با پوست تیره نیز نیاز به محافظت

 .از پوست دارند
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 عوارض گوارشی
 »یبوست «

 .شودیبوست در اثر داروهاي شیمی درمانی و فعالیت کم ایجاد می
در صورتی که  بیش از یک یا دو روز اجابت مزاج نداشته باشید   

 .به پزشک اطالع دهید
 در مورد یبوست چه کار می توانید انجام دهید؟

 lلیوان در روز 8حد اقل . (مایعات زیاد بنوشید .( 
 .اگر زخم دهانی ندارید مایعات گرم بنوشید

 lدر صورتـی   .  مصرف میوه جات و سبزیجات را افزایش دهید
هاي سفید خون شما کاهش یافته است آنهـا را خـام      که سلول

 .مصرف نکنید
 l    مصرف پنیر، تخم مرغ، مواد نشاسته اي و قندي را به حد اقـل

 .برسانید
 lغذا را در یک زمان مشخص میل کنید. 
 lبه تحریک براي دفع بالفاصله پاسخ دهید. 
 lسعی کنید روزانه ورزش کرده و تحرك بدنی داشته باشید. 

حبوبات، سبزیجات،   دار،مصرف غذاهاي پر فیبر مانند نان سبوس
الزم به ذکر است . جات خشک و تازه و ذرت را افزایش دهیدمیوه

حد طبیعی کمـتـر     در صورتی که میزان سلول هاي سفید شما از
 .داست سبزیجات و میوه جات را خام مصرف نکنی

 lتوانید در صورت تجویز پـزشـک از داروهـاي مـلـیـن            می 
 .استفاده کنید

توانـیـد از پـمـاد       براي تسکین درد وناراحتی ناحیه مقعد می   
 . استفاده کنید ADویتامین 
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 :درهنگام ابتال به یبوست موادغذایی زیر پیشنهاد می گردد
 

 »اسهال«
هاي روده موجب اسـهـال    شیمی درمانی با تاثیر بر روي سلول 

 . می شود
 توانید به کنترل اسهال کمک کنید؟چگونه می

 l براي پیشگیري از کم آبی مصرف مایعات را افزایش دهید
 ).لیوان 12لیتر یا  3روزانه (

 lاز . مایعاتی که در درجه حرارت اتاق هستند بهتر می باشند
نوشیدن مایعات خیلی داغ وخیلی سرد پرهیز کنید زیرا اسهال 

 .را بدتر می کند
 lمایعات را به آرامی بنوشید. 
 l ساعت طول بکشد یـا   24در صورتی که اسهال شما بیش از

درد شکمی و انقباض شکم در حین اسهال دارید به پـزشـک     
 .اطالع دهید

 l   از آنجایی که اسهال باعث از دست  رفتن مواد معدنی مهـم
شود مصرف مواد پر پتاسیم مانند لیمو شیرین، پـرتـغـال،      می

 .نارنگی، موز و سیب زمینی را افزایش دهید

 
 
 
 

 سبوس گندم و جو
 برنج

 حبوبات
 ماکارانی

 
 

 

سبزیجات خام یا 
 :پخته مانند
 کلم بروکلی

 لوبیا سبز
  نخود فرنگی اسفناج

 
 
 
 

 ذرت بوداده
تخمه ها مانند 
 آفتاب گردان

 میوه جات   نان و غالت
  و سبزیجات

  میان وعده
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 lاي مانند کته و سیب زمینی آب پـز را     مصرف مواد نشاسته
 .افزایش دهید

 lمصرف تخم مرغ و مواد قندي را افزایش دهید. 
 lشوند هاي لبنی دچار اسهال می    برخی از افراد با مصرف فراورده

ـ  اما ماست و دوغ استثنا بوده  و اسهال را کاهش مـی    لـذا  .  ددهـن
 .مصرف ماست و دوغ را افزایش دهید

 l      ،مصرف غذاهایی با طعم تند و ادویه زیاد، چرب، سـرخ کـرده 
مانند نان جو، حبوبات، میوه جـات خشـک و        ( غذاهاي پر فیبر

، میوه جات و سبزیجـات خـام،       ) تازه، ذرت، لوبیا، نخود فرنگی
 .الکل، سیگار و کافئین را به حداقل برسانید

 l    در صورت تجویز پزشک می توانید از داروهاي ضد اسهـال
 .استفاده کنید

 l  بعد از هر بار اجابت مزاج از تمیز و خشک بودن ناحیه مقعد
 .مطمئن شوید

 lهاي زیاد و حجم کم مصرف کنیدغذا را در وعده. 
 lغذاهاي کم فیبر مانند برنج و نان سفید، مرغ و ماهی بدون 

 .پوست را افزایش دهید
 :درهنگام ابتال به اسهال مصرف مواد زیر پیشنهاد می گردد

  غذاو میان وعده  مایعات صاف شده  سوپ ها

سوپ صاف شده 
مانند مرغ، 
 سبزیجات 
 یا گوشت

 آب
، )آب گاز دار(سودا  -

 آب پرتغال
 چاي بدون کافئین -

سیب پخته شده، 
موز، لعاب برنج، 

 برنج، تخم مرغ، ژله، 
مانند (گوشت ها 

مرغ، ماهی و گوشت 
کبابی که بدون 

پوست پخته شده 
 )باشد

 شورباي آرد جو دو سر،
کره بادام زمینی، 
 ماست، نان تست
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 برخی مواد غذایی مفید در شیمی درمانی 
تواند به حفظ وزن بیمـاران    می 3به علت امگا :  روغن ماهی  -  1

 . کمک کند
سبب کاهش خطر بروز عوارض جانبی داروهاي  شیمی :  سیر  -2

در مبتالیان به سرطان پرستات و سرطان سینه . شوددرمانی می
داروي شـیـمـی     بیشتر توصیه می شود زیرا سیر تأثیر گذاري    

درمانی روستاکسل را بدون تشدید عوارض جانبی  آن افزایش مـی  
 )موجود در سیر SMACبه علت ماده (دهد 

هاي سرطانی مـقـاوم در بـرابـر داروهـاي         سلول:  ادویه کاري  -3
بـه    کهبدون آن.  کنددرمانی را هدف قرار می دهد و نابود میشیمی
 .هاي سالم بدن آسیب برساندسلول

 بی اشتهایی و تغییر ذائقه
 lمرتب مسواك بزنید. 
 lهاي غذایی استفاده کنیداز مواد شیرین و ترش در بین وعده. 
 lشوند تا طعم فـلـز     از آنجایی که برخی از داروها باعث می

در ظروف   را  غذا  احساس کنید بهتر است براي بهبود این مشکل
 .چینی، پیرکس و مالمین سرو کنید

 lاز غذاهاي با طعم تند مانند کلم بروکلی بپرهیزید. 
 lدر محیطی شاد و آرام غذا بخورید. 
 lاستنشاق هواي تازه براي تحریک اشتها مفید است. 
 lمعده خود را با ساالد پر نکنید. 
 lهمراه غذا سبزي، میوه، سوپ میل کنید. 
 lاز چاشنی هاي مختلف در تهیه غذا استفاده کنید. 
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 lغذاهاي متنوع میل کنید. 
 lهاي کوچک استفاده کنیدبه جاي قطعات بزرگ غذا از تکه .

تر است و احساس پري در شکم ایجاد نمـی  زیرا بلع غذا آسان
 .کند
 l همیشه غذاي آماده در دسترس داشته باشید تا هر موقع

 .میل داشتید بالفاصله مصرف کنید
 lشود نان، پنیر، نخود وکشمش به درخارج از منزل توصیه می

 .همراه داشته باشید
 lورزش منظم اشتهایتان افزایش می دهد. 
 l حین سرو غذا مایعات کمتر بنوشید زیرا نوشیدنی ها ایجاد

 .سیري کاذب می نمایند
 چنانچه تغییر در حس چشایی یا بویایی اتفاق افتاد 

 ) :به ویژه درمورد پرتو درمانی(
گوشت قرمز را قطع کنید و به جاي آن از بوقلمون، ماهی یـا  -1

 .گوشت شترمرغ استفاده کنید
هاي شیرین روي غـذا  هاي شور و شیرین مثل آب میوهسس-2

 .بریزید
 .مفید است) رزماري(اکلیل کوهی -3

 تهوع و استفراغ
تهوع و استفراغ شایع ترین عارضه داروهاي شیمی درمانی بوده 

درصد بیماران دریافت کننده شیمی درمانی ایجاد  80-70و در 
درمانـی  بیشتر بیماران از تهوع و استفراغ حین شیمی.  شودمی

براي پیشگیري   قوي  استفراغمعموال از داروهاي ضد.  واهمه دارند
در صورت بروز تهوع .  شودتهوع و استفراغ استفاده می و کاهش

 .و استفراغ به پزشک اطالع دهید
 در موقع تهوع و استفراغ چه کار می توانید انجام دهید؟

 l از مصرف غذاهی سرخ کرده، چرب، شیرین و غذاهاي با
 .بوي تند بپرهیزید

 lالهضم از قبیل نان تست، بیسکوبیت، چـوب       غذاهاي سهل
 اي، مایعات، شربت رقیق،شور، کلوچه، کیک، ماست، بستنی میوه

 پز، ماکارانی، رشته فرنگی، مرغ پوست گرفته وسیب زمینی آب



هاي بدون گاز مصرف ، انواع نوشابه)کبابی،آب پز(غیر سرخ شده
 .کنید
 lهاي زیاد و حجم کم مصرف کنیدغذا را در وعده. 
 l    بهتر است غذاها را سرد مصرف کنید چون غذاهاي سـرد

 .کمتر تهوع ایجاد می کنند
 lاز نوشیدن مایعات همراه غذا بپرهیزید. 
 lغذاهاي شیرین و ترش براي کاهش تهوع مفید است. 
 lکه تهوع خصوص زمانیبه. نان  برشته و بیسکویت  میل کنید

در ( صبحگاهی دارید قبل از برخواستن از جاي خود میل کنیـد 
صورت وجود زخمهاي دهانی از مصرف آن پرهیز کنید زیرا آزار 

 )دهنده است
 lچنان چه زخم دهانی دارید . ( آب نبات ترش و نعنایی بمکید

 .)استفاده نکنید
 lلباس هاي راحت بپوشید. 
 lزمانی که احساس تهوع دارید نفس عمیق و آرام بکشید. 
 lدر محیطی آرام غذا میل کنید. 
 l   به آرامی بخورید و بنوشید، استفاده از نی کمک بیشـتـري

 .می کند
 lبراي هضم بهتر، غذا را به خوبی بجوید. 
 l   با کتاب و تلویزیون فکر خود را مشغول کنید تا فکرتان از

 .تهوع و استفراغ منحرف شود
 l ساعت بعد از غذا دراز نکشید 2استراحت کنید اما تا. 
 lدر موقع تهوع و استفراغ شدید تا حد امکان بخوابید. 
 lموقع تهوع چیزي نخورید. 
 l2-1  ساعت  قبل از درمان و تا چند ساعت بعد غذاي سبک

 )به ویژه به هنگام پرتو درمانی(. میل کنید
 lهایی مکیدن تکه

آب . از یخ مفید است 
خنک یا آب گوشـت  
کم چرب خنک شـده  

 .نیز مفید است
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 زخم هاي دهانی
برخی از داروها . مراقبت خوب از دهان در طول درمان مهم است

در بیمارانی که حـیـن   .  هایی را در دهان و گلو ایجاد کنندزخم
هاي دهانی درمانی تغذیه مناسبی ندارند احتمال بروز زخمشیمی 

هایی که در هاي دهانی در اثر میکربزخم همچنین.  بیشتر است
 .است عفونی شوند حالت طبیعی در دهان وجود دارند ممکن

 چگونه می توانید دهان، لثه و گلوي سالمی داشته باشید؟
 lهاي تجویز شده مرتب استفاده کنیداز دهان شویه. 
 l  از مصرف غذاهایی که سفت  بوده و  سخت جویده  می شونـد

 .دبپرهیزی
 lزمینی، پوره گوشت، شیر برنج، غذاهاي نرم مانند پوره سیب

 .ژالتین مفید است. فرنی میل کنید
 l مانند گوجه فـرنـگـی،      ( مصرف غذاهاي اسیدي و محرك

 .غذاهاي شور و ادویه دار را کاهش دهید) لیموترش، پرتغال
 l روزانه حداقل سه بار و بعد از هر وعده هر بار به مدت سه تا

 .چهار دقیقه مسواك بزنید
 l بعد از هر بار استفاده  مسواك خود را آبکشی کرده و در جاي

 .خشک نگه دارید
 lهاي حاوي الکل پرهیز کنیداز دهانشویه. 
 lغذاهاي داغ باعث تحریک بافتی .  غذا ها را خنک میل کنید

 .می شوند
 lساعت دهان خود  2براي پیشگیري از خشک شدن دهان هر

 .را آبکشی نمایید
 lلب هایتان را با وازلین چرب کنید. 
 l براي شستن دهان یک قاشق جوش شیرین  را در یک لیوان

 .آب حل کرده ودهان خود را بشوئید
 lمراجعه مداوم و مرتب به دندان پزشک را فراموش نکنید. 
 lمایعات فراوان بنوشید. 
 lتر شوندغذاها را با کره یا مارگارین میل کنید که سهل الهضم. 

آب   در مواقع زخم دهانی ناشی از شیمی درمانی یا پرتـودرمـانـی،   
 .فروت و پرتغال نخوریدترش یا شیرین، گریپفرنگی، آب لیموگوجه
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 عوارض خونی
 عفونت  
بیشتر داروهاي شیمی درمانی روي مغز استخوان اثر کـرده و         

دهند در نتیجه فـرد      هاي سفید خون را کاهش می تولید سلول
هاي سفید  پزشک میزان سلول.  شودها مبتال میبه انواع عفونت

 .کندرا در طول دریافت شیمی درمانی کنترل می
هاي سفیـد  داروهایی وجود دارند که به بهتر شدن میزان سلول

 .کنندخون کمک می
هایی که به طور طبیعی در پوسـت،   ها از میکروببیشتر عفونت

 .شوندشوند ناشی میدهان، روده و مجاري تناسلی یافت می
 نشانه هاي عفونت

 l درجه 38تب باالي 
 lلرز 
 lتعریق 
 l سوزش و تکرر ادرار 
 lسرفه شدید و زخم گلو 
 lخارش ناحیه واژن 
 lدرد سینوسها 
 lگوش درد، سردرد یا سفتی گردن 
 lزخم هاي دهانی 

 .هر گونه نشانه هاي عفونت را حتی نصف شب گزارش کنید
 
 
 
 

 

 چگونه می توانید از عفونت پیشگیري کنید؟
 lاز مصرف میوه جات و سبزیجات خام بپرهیزید. 
 lمصرف داروهـاي    از  باشدکه تنها نشانه عفونت تب میاز آنجایی

ویـژه  بـه . ( تب بر مانند استامینوفن بدون تجویز پزشک بپرهیزیـد 
 ).زمانی که میزان سلول هاي سفید شما کاهش یافته است
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 lبعد از هر بار اجابت مزاج ناحیه مقعد خود را تمیز کنید. 
 lدر توالت خود را از جلو به عقب بشویید. 
 lلباسهاي زیر را روزانه عوض کنید. 
 lخوردن بشویید غذا از هاي خود را پس از توالت و قبلدست. 
 lناخن هایتان را کوتاه کنید. 
 lاز ماسک استفاده کنید. 
 lاز گیاهان و گل هاي طبیعی دوري کنید. 
 lاز آب جوشیده سرد استفاده کنید. 
 l هاي عفونی مانند سرماخوردگی، تماس با اشخاصی که بیمارياز

 .دتب خال، سرخک و آبله مرغان دارند دوري کنی
 l از تزریق واکسنهاي ب ث ژ، فلج اطفال، سرخک و آبله پرهیز

اند  ها را دریافت کردهاز تماس با اشخاصی که این واکسن کنید و
 .کنید  دوري
 lمراقبت خوب دهانی انجام دهید. 
 lروزانه دوش بگیرید. 
 lاز تماس با حیوانات پرهیز کنید. 
 lاز مصرف آب هاي راکد پرهیز کنید. 
 lهنگام کار در منزل از دستکش استفاده کنید. 
 lرا محـدود    خود  هايهاي شلوغ دوري کرده و مالقاتاز محیط
 .کنید
 lاز فراورده هاي لبنی پاستوریزه استفاده کنید. 
 lپزشک مراجعه   مرتب تب خود را کنترل کنید و در صورت تب به

 .کنید
 l را   روزانه چندین مرتبه نفس عمیق کشیده و با سرفه خلـط

 .بیرون دهید
 l اگر کاتتر دارید آن را تمیز نگه دارید و درباره مراقبت ازآن

 .از پرستار خود سئوال کنید
 lپزشک جراح  درصورت مشاهده کبودي و درد اطراف کاتتر به

 .مراجعه کنید
 l    توجه داشته باشید افرادي که پورت دارند، می بایست بـراي

کردن آن هر یک ماه، یک بار به پزشک خود مـراجـعـه      هپارینه
 .کنند
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 خونریزي
داروهاي شیمی درمانی روي مغز استخوان اثر کرده و تـولـیـد      

پالکت ها به بند آمدن خونریزي و لخته .  ها کاهش می یابدپالکت
تر از اگر میزان پالکت خون شما پایین.  کنندشدن خون کمک می

 .آسیب خونریزي کنید حد طبیعی است ممکن است حتی بدون
 :در صورت بروز عالئم زیر به پزشک اطالع دهید

 lکوفتگی  غیر منتظره 
 lنقاط قرمز وکوچک در زیر پوست 
 lادرار قرمز یا صورتی 
 lمدفوع سیاه یا خونی 
 lخونریزي از لثه یا بینی 
 l   خونریزي از واژن زمانی که بیش از دوره طبیعی قاعـدگـی

 .طول بکشد
 lسردرد یا تغییر در بینایی 
 lاحساس گرمی در بازوها و پاها 

را کنترل   شما  درمانی میزان پالکتحین دریافت شیمی  در  پزشک
در صورت پالکت پایین  ممکن است پالکت به شما داده . دمی کن
 .شود

براي پیشگیري از خونریزي و مشکالت ناشی از کاهش 
 پالکت چه می توانید انجام دهید؟

 lهاي الکتریکی براي تراشیدن موهاي زائد اسـتـفـاده    ز ماشینا
 .کنید
 l      و   از مصرف خودسرانه داروهاي آسپرین، ایـنـدومـتـاسـیـن

 .دایبوپروفن پرهیز کنی
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 l   در صورت بروز سردرد، تهوع و استفراغ و تاري دید تـیـم
 .مراقبتی را مطلع سازید

 

 lاز مصرف شیاف وتنقیه به طور خودسرانه بپرهیزید. 
 lدارید به پزشک  که ادرار، مدفوع و استفراغ خونیدر صورتی

 .یا پرستار اطالع دهید
 l را فراموش   آنها  استفراغ، مصرفصورت تجویز داروهاي  ضددر

 .نکنید
 lاز زور زدن پرهیز کنید. 
 lدر صورت بروز کبودي در بدنتان به پرستار یا پزشک خبر دهید. 
 lاز وسایل نوك تیز با احتیاط استفاده کنید. 
 lاز مسواك نرم استفاده کرده و از نخ دندان استفاده نکنید. 

 .از یبوست پیشگیري کنید
 lاز فعالیت هایی که ممکن است آسیب برسانند اجتناب کنید. 
 l  حین مقاربت از مواد نرم کننده استفاده کنید و در صورتـی

 .که  پالکت شما پایین است از این کار پرهیز کنید
 کم خونی

هاي قرمز توسط مغز استخوان شیمی درمانی توانایی تولید گلبول
هاي هاي قرمز اکسیژن را به تمام قسمتگلبول. دهدرا کاهش  می
هاي قرمز، بافت هاي بدن موقع کاهش گلبول.  کنندبدن حمل می

 .کنندبراي انجام کارهایشان اکسیژن کافی دریافت نمی
 .وضعیت کم خونی نامیده می شود

کم خونی می تواند موجب خستگی، ضعف شدید، کوتاهی تنفس 
 . شود

 :در صورت بروز هر یک از عالئم زیر به پزشک خبر دهید
 lخستگی 
 lسرگیجه 
 lمشکل تنفسی 
 lاحساس تپش قلب 

پزشک میزان سلول هاي خونی شما را در طول درمان کنـتـرل   
هاي  شما از حد طبیعی می کند و ممکن است اگر میزان گلبول
 .پایین تر باشد خون به شما تزریق کند
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 :زمانی که کم خون هستید اقدامات زیر را انجام دهید
 lدر طول شبانه روز استراحت کافی داشته باشید. 
 lهایتان را محدود کرده و کارهاي ضروري و مـهـم را    فعالیت

 .انجام دهید
 lدر انجام کارها از خانواده، دوستان  کمک بگیرید. 

 .رژیم غذایی متعادل میل کنید
 lبه آرامی بایستید و     اید ابتدا بنشینید و سپسکه دراز کشیدهزمانی

پیشگیري از سرگیجـه      کار به موقع نشستن به آرامی بلند شوید، این
 .کمک می کند

 
 
 
 
 
 
 

 خستگی 
احساس خستگی و فقدان انرژي شایعترین عارضه گزارش شده  
در این بیماران بوده و علت آن  فقدان خواب، درد، اسـتـرس و    

خستگی ناشی از بیماري ناگهانـی  .  عدم تغذیه مناسب می باشد
 .ظاهر شده با خستگی ناشی از زندگی روزمره متفاوت است
 :چگونه می توانید با خستگی سازش پیدا کنید

 lبرنامه فعالیت خود را در حد تحمل انجام دهید. 
 lریزي کنید که زمان استراحت داشته باشیدطوري برنامه. 
 lهاي سبک و منظم کمک بگیریداز ورزش. 
 lهـاي  هاي روزانه استراحت کرده از تکنیـک   در بین فعالیت

 .آرام سازي کمک بگیرید
 lهاي استراحت کوتاه و متعدد در طول روز از یک دوره    دوره

 .استراحت طوالنی بهتر است
 lانرژي خود را براي کارهاي مهم ذخیره کنید. 
 lتغذیه مناسب داشته باشید. 
 lمقدار کافئین و الکل را محدود کنید. 
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 تغییرات حافظه
ممکن است به دلیل استرس یا استفاده از داروها، تغییراتی در 

 .حافظه ایجاد شود
 :از اقدامات زیر جهت کمک می توان استفاده کنید

 lبرنامه روزانه داشته باشید 
 l  وقتی سرحال هستید کارهایی را انجام دهید که نیاز به فکر

 .کردن بیشتر دارند
 lبیشتر استراحت کنید. 

 :براي به یاد آوردن موارد زیر رابه کار ببرید
 lخواهید انجام دهید روي نوار ضبط کنید یـا   کارهایی که می

 .یاداشت کنید
 lموارد مهم و اطالعات را روي تقویم یادداشت کنید. 

 :مشکالت سیستم عصبی مرکزي
شیمی درمانی ممکن است با تأثیر بر عملکردهاي ویژه در مغـز   

در صورت بروز هر یک  .  موجب خستگی، گیجی، افسردگی شود
 .از مشکالت فوق به پزشک خبر دهید

 :مشکالت عصبی عضالنی
برخی از داروهاي شیمی درمانی با تأثیر بر روي اعصاب محیطی  

شوند تا فرد احساس خارش و گزگز، سوزش، ضعـف،   موجب می
برخی از داروها با تاثـیـر روي    .  کرختی در دست ها و پاها بکند

عالئم عصبی عضالنی   .  شوندعضالت باعث ضعف و خستگی می 
در برخی موارد جدي نبوده اما در بعضی موارد جدي بوده و نیاز  

 .به اقدام پزشکی می باشد
 :حتماً در صورت بروز هر یک از عالئم زیر به پزشک خبر دهید

 lخارش و گزگز 
 lسوزش 
 lضعف و کرختی در دستها وپاها 
 lدرد در موقع قدم زدن 
 l احساس ضعف، خستگی، درد در عضالت 
 lاز دست دادن تعادل 
 lاشکال در برداشتن اشیا و بستن دکمه ها 
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 lلرز 
 lدرد فک 
 lکاهش شنوایی 
 lدرد معده 
 lیبوست 

 :چگونه می توانید با مشکالت عصبی عضالنی سازش پیداکنید
کنید در گرفـتـن     اگر در انگشتان دستتان احساس کرختی می

 .اشیاي داغ، نوك تیز، خطرناك دقت کنید
 .در صورت احساس عدم تعادل مراقب  باشید تا سقوط نکنید

 درد
توانند عوارضی را ایجاد کنند که دردناك داروهاي شیمی درمانی می

شوند و فرد احساس سوزش،    داروها باعث آسیب اعصاب می.  است
. کند که در انگشتان دست و پا شایع است   کرختی، خارش، درد می

هاي دهانی، سردرد، دردهاي برخی از داروها ممکن است باعث زخم
 .عضالنی و درد معده شوند

الزم به ذکر است که تمام بیماران تحت شیمی درمانـی درد را       
کنند اما اگر شما درد دارید با پزشک و پرسـتـار در     تجربه نمی

الزم است تا پزشک و پرسـتـار از        .  مورد دردتان صحبت کنید
 .تمام جزئیات مطلع شوند

 :شما باید موارد زیر را به پزشک بگویید
 lکجا احساس درد می کنید. 
 lدرد شما چگونه است. 
 lشدت درد شما چقدر است. 
 lچه مدت درد شما طول می کشد. 
 l چه داروهایی براي تسکین درد مصرف می کردید و چه

 .مدت زمانی درد شما با این داروها تسکین می یافت
پزشک پـس از    .  باشدهدف از کنترل درد پیشگیري از درد می  

دانستن اطالعات فوق روش و داروي مناسبی را براي تسکـیـن   
شما باید در صورتی کـه درد مـزمـن       .  درد شما تجویز می کند

دارید داروهایتان را به موقع و به طور منظم مصرف کنیـد و بـا     
 .تلویزیون و مطالعه فکرتان را مشغول کنید
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