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 شيمي درماني چيست؟

مقصود از شيمي درماني، درمان بيماري از طريق بكار برردن دارواراي       
گوناگون است و در معناي خاص آن، منظور درمان دارويي ترومروراراي      
د. گوناگون )يا به اصطالح سرطان( است، كه امروزه به كار برده مي شرو     
استفاده از داروااي ضد سرطان يا شيمي درماني يكي از چند راه درمان 
اين گونه توموراا است. شيمي درماني در معالجه توموراا بسيار مروررر    
بوده و امروزه با كشف داروااي جديد ضد تومور اين تارير رو به افزايش 

مي توان آن را با روش ااي ديگري مثل جراحي و پرتو درماني  و است
 د.توأم كر

 مدت و فواصل دوره هاي شيمي درماني چگونه است؟

درمان بره مروارد زيرر         اايزمان دريافت شيمي درماني و فواصل دوره
 بستگي دارد:

  نوع بيماري 
 ادف از درمان 
  داروااي مورد استفاده 
 پاسخ بدن شما به دارواا 

دريرافرت كرنريرد،        ار روز يا ار ماه  ،شما ممكن است دارو را ار افته
شود. داده مي  درمان  استراحت و  اايدرماني معموالً به صورت دورهشيمي
. دادمي  را  ااي سالم و جديدساخت سلول  به بدن شانس  استراحت  اايدوره

 برخي اوقات الزم است درمان شما به تأخير بيفتد.

 شيمي درماني چگونه انجام مي شود؟
 شيمي درماني به روش هاي مختلفي انجام مي شود:

 داخل وريدي 

 خوراكي 

 داخل سرمي 

 زير جلدي 

 داخل كانال نخاعي 

 بوده؟ چگونه مي توان فهميد، شيمي درماني مؤثر

و   ااي مخترلفي مانند معاينات بردني، نترايج آزمايشگرااري     پزشك از روش
كند. برخي از    سي تي اسكن براي بررسي تأرير شيمي درماني  استفاده مي 

كنند اگر عروارض جانبي دارواا بروز نكند دارواا ارر نركررده    افراد فكر مي
 كرده است. اما بايد  ارر خوبي صورت بروز عوارض جانبي، دارواا به در يا است
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بدانيد عوارض جانبي از شخصي به شخص ديگر و از دارويي بره داروي    
ديگر متفاوت بوده و بروز يا عدم بروز عوارض جانبي دليلي بر تأرير بهتر يا 

 عدم تأرير دارو نمي باشد.

درمانـي  توانيد همزمان با شيميچه داروهايي را مي

 دريافت كنيد؟

اطالعرات   كنند. درماني تداخل ميدارواايي وجود دارند كه با اررات شيمي
 كنيد به پزشك و پرستار بدايد. كه شامل: دارواايي را كه مصرف مي

  نام و مقدار دارو 
  دليل دريافت دارو 
 مدت زمان مصرف دارو 

كرديد، مي مصرف خودسرانه كه دارواايي داشته باشيد تا در مورد حتماً به ياد
خوردگي، سرما  حساسيت، داروااي  ضد  مانند ويتامين اا، ملين اا، داروااي

 آسپرين، ايبوپروفن، مسكن ااي ضد درد به پزشك اطالع دايد.

 كشد؟چه مدت عوارض جانبي طول مي

يابند. زمان بهبود عروارض     سلول ااي سالم بعد از اتمام درمان بهبود مي
 جانبي به نوع و مقدار دارو و سالمت عمومي شما بستگي دارد.

بيشتر مردم عوارض جدي دراز مدت ندارند. اما در برخي موارد شريرمري       
اا،  قرلرب،   تواند موجب آسيب دائمي يا تغييرات دائمي به كليهدرماني مي

اا، اعصاب، سيستم توليد مثل شود .برخي از دارواا عوارض تأخيرري   ريه
مانند بدخيمي رانويه ايجاد مي كنند كه ممكن است چندين سال بعد بروز 

 كند.

 چرا عوارض جانبي بروز مي كند؟

اايي كه رشرد  داروااي شيمي درماني روي سلولهاي سالم به ويژه سلول
ااي مغز استخوان، مجاري گوارشي، سيستم توليد سريع دارند مانند سلول

ااي سالم باعث برروز    ااي مو ارر كرده و با آسيب سلولمثل و فوليكول
 شوند.عوارض جانبي مي

شدت و نوع عوارض جانبي بستگي به نوع و مقدار دارو و چگونگي پاسرخ  
بدن شما به دارو دارد. پزشك قبل از شروع درمان با شما در مورد عوارض  

 جانبي صحبت خوااد كرد.
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 عوارض داروهاي شيمي درماني

 »عوارض پوستی«
ممكن است مشكالت خفيف پوستي مانند قرمزي، خارش، پوسته ريرزي،  
خشكي، جوش صورت، افزايش حساسيت به نور خورشيد در حين شيمري  
درماني ايجاد شود، برخي از دارواا بخصوص وقتي بره صرورت داخرل        
وريدي تجويز مي شوند موجب تيرگي پوست در طول مسيرر وريرد بره        
خصوص در افراد سياه پوست  مي شوند. برخي از مردم براي پروشرانردن     

كنند. تيرگي پوست پس از پرايران    نواحي تيره از لوازم آرايشي استفاده مي
 كشد.رود، البته مدت زمان زيادي طول ميدرمان از بين مي

ااي الزم   بيشتر اين مشكالت جدي نبوده و شما خود مي توانيد مراقبت
 را انجام دايد. اما برخي از موارد نياز به توجه فوري و ويژه است.  

ممكن است دارو   شود دارو به صورت داخل وريدي تجويز مي زماني كه
به خارج از وريد و زير پوست نشت كرده و موجب آسيب دائمي به بافت 

موقع تزريق دارو ار گونه احساس سوزش يا درد را به پررسرترار     شود. در 
 باشد اما برايرد  اا اميشه دليل وجود مشكل نميبيان كنيد البته اين نشانه

 كنترل شود.

هايي كه ممكن است دليل وجود حساسيت شما به نشانه

دارو باشد و الزم است پزشك از اين مسايل آگاه باشد 

 عبارتند از:

 خارش شديد 
 ااي پوستيراش 
 تنفس صدا دارو ار گونه مشكل تنفسي 
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 توانيد با مشكالت پوستي سازش پيدا كنيد؟چگونه مي

 »جوش صورت«
 .سعي كنيد تا صورتتان را تميز وخشك نگه داريد 
 تجويز پزشك مصرف   اايي كه خودتان بدوناا و صابوندر مورد كرم

 مي كنيد با پزشك يا پرستار مشورت كنيد.

 »خارش و خشكي«
 .دوش سريع بگيريد و از دوش طوالني مدت با آب گرم دوري كنيد 
 ااي حاوي الكل استفاده نكنيد.از عطر و محلول 

 »هامشكالت ناخن«
      براي محافظت از ناخن اا انگام شستن ظرف، باغباني، يا ارر كرار

 ديگر از دستكش استفاده كنيد.
 .در صورت قرمزي، درد، يا ار گونه تغييري به پزشك خبر دايد 

از  مراقبت از پوست حين شيمي درماني و پيشگيري

 آسيب پوستي مهم است

 

 

 

 

 

 لذا به موارد زير توجه كنيد:     

 .از ورزشهاي خطرناك بپرايزيد 
 مرطروب   ااياا و لوسيونااي ماليم بشوييد از كرمپوست را با صابون

 كننده استفاده كنيد.
      اگر قسمتي از پوستتان زخم شده در صورت نياز روزانه پانسرمران را

 عوض كنيد.
  براي چرب كردن پوست از پماد ويتامينAD استفاده كنيد. 
           براي پيشگيري از زخم بستر از خوابيدن به يك طررف بره مردت

 طوالني اجتناب كنيد و مرتب تغيير وضعيت دايد.



7 

 

 »ریزش مو «
ريزش مو شايعترين عارضه شيمي درماني است. در زمان ريزش مو، مواا   
نازكتر شده و مي افتند. ريزش مو ممكن است در تمام قسمت ااي بردن   
از جمله سر و صورت، بازواا، زير بغل، پااا و ناحيه عانه اتفاق بيفتد. مواا  
معموال پس از پايان درمان، مجدداً رشد مي كنند. ممكن است رنر  و       

 بافت موااي جديد متفاوت باشد.
 

چگونه مي توانيد از موهايتان حين شيمي درمـانـي   

 مراقبت كنيد؟

 .از برس ااي نرم استفاده كنيد 
 .از گرماي كم براي خشك كردن مواايتان استفاده كنيد 
      بايد بدانيد كه ريزش مو موقتي بوده و پس از پايان درمان، مرجردد

 رشد مي كنند.
 .از شامپوااي ماليم استفاده كنيد 
 .خانم اا بهتر است قبل از شروع درمان مواايشان را كوتاه كنند 
 .از رن  كردن و فر كردن مواا بپرايزيد 
 .از كاله گيس براي پوشاندن سر استفاده كنيد 
 توان براي مژه و ابروي ريخته شده از لوازم آرايش استفاده كرد.مي 
 .براي محافظت از پوست سر، از كاله و روسري استفاده كنيد 

 

 آفتاب سوختگي و حساسيت به نور خورشيد

بعضي از دارواا موجب مي شوند  تا پس از قرار گرفتن در مرقرابرل نرور       
خورشيد آفتاب سوختگي ايجاد شود. لذا بهتر است اقدامات زير را انرجرام    

 دايد:
   از قرار گرفتن در معرض نور مستقيم خورشيد به خصوص بين سراعرت

 بعد از ظهر اجتناب كنيد. 4 صبح تا  39 ااي 
  از كرم ااي ضد آفتاب باSPF            31 )فاكتور محافرظرتري( براالي 

 استفاده كنيد.
 .بلوز كتاني آستين بلند، كاله يا روسري استفاده كنيد 
        الزم به ذكر است كه افراد با پوست تيره نيز نياز به مرحرافرظرت از

 پوست دارند.



8 

 

 

 

 

 

 

 

 عوارض گوارشي

 »یبوست «
 شود.يبوست در ارر داروااي شيمي درماني و فعاليت بدني كم ايجاد مي

در صورتي كه  بيش از يك يا دو روز اجابت مزاج نداشته باشيد به پزشك 
 اطالع دايد.

 در مورد يبوست چه كار مي توانيد انجام دايد؟
  ليوان در روز(.  1 مايعات زياد بنوشيد. )حد اقل 

 اگر زخم دااني نداريد مايعات گرم بنوشيد.
          مصرف ميوه جات و سبزيجات را افزايش دايد. در صرورتري كره
 ااي سفيد خون شما كااش يافته است آنها را خام مصرف نكنيد.سلول
           مصرف پنير، تخم مرغ، مواد نشاسته اي و قندي را بره حرد اقرل
 برسانيد.
 .غذا را در يك زمان مشخص ميل كنيد 
 .به تحريك براي دفع بالفاصله پاسخ دايد 
 سعي كنيد روزانه ورزش كرده و تحرك بدني داشته باشيد. 

حبوبات، سربرزيرجرات،         دار،مصرف غذاااي پر فيربر مانند نان سبوس
جات خشك و تازه و ذرت را افزايش دايد.الزم به ذكر اسرت در       ميوه

حد طبيعي كرمرترر اسرت         صورتي كه ميزان سلول ااي سفيد شما از
 د.سبزيجات و ميوه جات را خام مصرف نكني

 توانيد در صورت ترجرويرز پرزشرك از دارواراي مرلريرن                  مي 
 استفاده كنيد.

 ADتوانيد از پماد ويتامريرن     براي تسكين درد وناراحتي ناحيه مقعد مي
 استفاده كنيد. 
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 سبوس گندم و جو

 برنج

 حبوبات

 ماكاراني

 

 
 

سبزیجات خام یا 

 پخته مانند:

 كلم بروكلي

 لوبيا سبز

نخود فرنگي 

  اسفناج

 

 

 

 
 ذرت بوداده

تخمه ها مانند 

 آفتاب گردان

 ميوه جات   نان و غالت

  و سبزيجات

  ميان وعده

 درانگام ابتال به يبوست موادغذايي زير پيشنهاد مي گردد:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »اسهال«
 ااي روده موجب اسهال مي شود. شيمي درماني با تارير بر روي سلول 

 توانيد به كنترل اسهال كمك كنيد؟چگونه مي

  2 براي پيشگيري از كم آبي مصرف مايعات را افزايش دايد )روزانه 
 ليوان(. 33 ليتر يا 
  مايعاتي كه در درجه حرارت اتاق استند بهتر مي باشند. از نوشيدن

 مايعات خيلي داغ وخيلي سرد پرايز كنيد زيرا اسهال را بدتر مي كند.
 .مايعات را به آرامي بنوشيد 
  ساعت طول بركرشرد يرا درد        34 در صورتي كه اسهال شما بيش از

 شكمي و انقباض شكم در حين اسهال داريد به پزشك اطالع دايد.
   از آنجايي كه اسهال باعث از دست  رفتن مواد معدني مهم  مي شود

مصرف مواد پر پتاسيم مانند ليمو شيرين، پرتغال، نارنگي، مروز و سريرب         
 زميني را افزايش دايد.

 اي مانند كته و سيب زميني آب پرز را افرزايرش      مصرف مواد نشاسته
 دايد.
 .مصرف تخم مرغ و مواد قندي را افزايش دايد 
 شونرد امرا     ااي لبني دچار اسهال مي برخي از افراد با مصرف فراورده

داند. لذا مصرف ماست و ماست و دوغ استثنا بوده  و اسهال را كااش مي
 دوغ را افزايش دايد
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  غذاو ميان وعده  مایعات صاف شده  سوپ ها

سوپ صاف شده 

 مانند:

 مرغ 

 سبزیجات  

 یا گوشت

 آب

سودا )آب گاز  -

 دار(

 آب پرتغال -

چاي بدون  -

 كافئين

سيب پخته شده، 
موز، لعاب برنج، 
برنج، تخم مرغ، 

 ژله، 
گوشت ها )مانند 

مرغ، ماهي و 
گوشت كبابي كه 

بدون پوست پخته 
 شده باشد(

شورباي آرد جو دو  
 سر،

كره بادام زميني، 
 ماست، نان تست

  مصرف غذااايي با طعم تند و ادويه زياد، چرب، سرخ كرده،  غذاااي
پر فيبر)مانند نان جو، حبوبات، ميوه جات خشك و تازه، ذرت، لوبيا، نخرود     
فرنگي(، ميوه جات و سبزيجات خام،  الكل، سيگار و كافئين را به حداقرل    

 برسانيد.
      در صورت تجويز پزشك مي توانيد از داروااي ضد اسهال استرفراده
 كنيد.
    بعد از ار بار اجابت مزاج از تميز و خشك بودن ناحيه مقعد مطمرئرن
 شويد.
 ااي زياد و حجم كم مصرف كنيد.غذا را در وعده 
 پوست   غذاااي كم فيبر مانند برنج و نان سفيد، مرغ و مااي بدون

 را افزايش دايد.
 درانگام ابتال به اسهال مصرف مواد زير پيشنهاد مي گردد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 برخي مواد غذايي مفيد در شيمي درماني 

 بيماران كمك كند.   حفظ وزن تواند بهمي 2 به علت امگا روغن مااي:  - 3 
سبب كااش خطر بروز عوارض جانبي داروااي  شيمي درمانري  سير:   -3 
شود. در مبتاليان به سرطان پرستات و سرطان سينه بيشتر تروصريره     مي

مي شود زيرا سير تأرير گذاري داروي شيمي درماني روستاكسل را بردون    
 SMACتشديد عوارض جانبي  آن افزايش مي داد )به علرت مراده        

 موجود در سير(
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-ااي سرطاني مقاوم در برابر دارواراي شريرمري      سلولادويه كاري:   -2 
اراي  كه به سرلرول  كند. بدون آن درماني را ادف قرار مي داد و نابود مي

 سالم بدن آسيب برساند.
 

 بي اشتهايي و تغيير ذائقه
 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 .مرتب مسواك بزنيد 
 ااي غذايي استفاده كنيداز مواد شيرين و ترش در بين وعده. 
 شوند تا طعم فلز احساس كنيد از آنجايي كه برخي از دارواا باعث مي

و   در ظروف چيرنري، پريرركرس         را  غذا  بهتر است براي بهبود اين مشكل
 مالمين سرو كنيد.

 .از غذاااي با طعم تند بپرايزيد 
 .در محيطي شاد و آرام غذا بخوريد 
 .استنشاق اواي تازه براي تحريك اشتها مفيد است 
 .معده خود را با ساالد پر نكنيد 
 .امراه غذا سبزي، ميوه، سوپ ميل كنيد 
 .از چاشني ااي مختلف در تهيه غذا استفاده كنيد 
 .غذاااي متنوع ميل كنيد 
 ااي كوچك استفاده كنيد. زيرا بلرع   به جاي قطعات بزرگ غذا از تكه

 تر است و احساس پري در شكم ايجاد نمي كند.غذا آسان
   اميشه غذاي آماده در دسترس داشته باشيد تا ار موقع ميل داشتيرد

 بالفاصله مصرف كنيد.
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شود نان، پنير، نخود وكشمش بره ارمرراه      درخارج از منزل توصيه مي
 داشته باشيد.

 .ورزش منظم اشتهايتان افزايش مي داد 
       حين سرو غذا مايعات كمتر بنوشيد زيرا نوشيدني اا ايجراد سريرري

 كاذب مي نمايند.

 چنانچه تغيير در حس چشايي يا بويايي اتفاق افتاد 

 )به ويژه درمورد پرتو درماني( :

گوشت قرمز را قطع كنيد و به جاي آن از بوقلمون، مااي يا گروشرت     -3 
 شترمرغ استفاده كنيد.

 ااي شيرين روي غذا بريزيد.ااي شور و شيرين مثل آب ميوهسس-3 
 

 تهوع و استفراغ

تهوع و استفراغ شايرع ترين عارضه داروااي شيرمي درماني بروده و در      
شود. بيشترر   درصد بيماران دريافت كننده شيمي درماني ايجاد مي 19 -09 

مرعرمروال از      درماني واامه دارند.    بيماران از تهوع و استفراغ حين شيمي
تهوع و اسرترفرراغ       براي پيشگيري و كااش  قوي  استفراغداروااي ضد
 شود. در صورت بروز تهوع و استفراغ به پزشك اطالع دايد.استفاده مي

 

 انجام دهيد؟ توانيدمي موقع تهوع و استفراغ چه كار در

 

 

 

 

 

 
 

    از مصرف غذاااي سرخ كرده، چرب، شيرين و غذاااي با بوي ترنرد
 بپرايزيد.
 شور، الهضم از قبيل نان تست، بيسكوبيت، چوب غذاااي سهل 
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سيب زميني  اي، مايعات، شربت رقيق،كلوچه، كيك، ماست، بستني ميوه
پز، ماكاراني، رشته فرنگي، مرغ پوست گررفرتره و غريرر سررخ شرده            آب

 ااي بدون گاز مصرف كنيد.)كبابي،آب پز(، انواع نوشابه
 ااي زياد و حجم كم مصرف كنيد.غذا را در وعده 
   بهتر است غذااا را سرد مصرف كنيد چون غذاااي سرد كمتر تهروع

 ايجاد مي كنند.
 .از نوشيدن مايعات امراه غذا بپرايزيد 
  كره ترهروع      خصوص زمرانري  نان  برشته و بيسكويت  ميل كنيد. به

صبحگااي داريد قبل از برخواستن از جاي خود ميل كنيد)در صورت وجود 
 زخمهاي دااني از مصرف آن پرايز كنيد زيرا آزار دانده است(

     آب نبات ترش و نعنايي بمكيد. )چنان چه زخم دااني داريد استفراده
 نكنيد.(
 .لباس ااي راحت بپوشيد 
 .زماني كه احساس تهوع داريد نفس عميق و آرام بكشيد 
 .در محيطي آرام غذا ميل كنيد 
 .به آرامي بخوريد و بنوشيد، استفاده از ني كمك بيشتري مي كند 
 .براي اضم بهتر، غذا را به خوبي بجويد 
        با كتاب و تلويزيون فكر خود را مشغول كنيد تا فكرتان از ترهروع و

 استفراغ منحرف شود.
  ساعت بعد از غذا دراز نكشيد. 3 استراحت كنيد اما تا 
 .در موقع تهوع و استفراغ شديد تا حد امكان بخوابيد 
 .موقع تهوع چيزي نخوريد 
  3- 3      ساعت  قبل از درمان و تا چند ساعت بعد غذاي سبك مريرل
 )به ويژه به انگام پرتو درماني(كنيد. 
 اايي از يخ مفيد است .آب خنك يا آب گوشت كم چرب  مكيدن تكه

 خنك شده نيز مفيد است.

 زخم هاي دهاني

مراقبرت خوب از داران در طول درمران مهم است. بررخري از داروارا         
اايي را در داان و گلو ايجاد مي كنند. در بيماراني كه حين شيرمري    زخرم

ااي دااني بيشتر اسرت.  درماني تغذيه مناسبي ندارند احتمال بروز زخم
اايي كه در حالت طبريرعري در      ااي دااني در ارر ميكربزخم امچنين

 داان وجود دارند ممكن است عفوني شوند.
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 داشته باشيد؟ سالمي و گلوي لثه توانيد دهان،چگونه مي

 ااي تجويز شده مرتب استفاده كنيد.از داان شويه 
            از مصرف غذااايي كه سفت  بوده و  سخت جويرده  مري شرونرد

 بپرايزيد.
 زميني، پوره گوشت، شير برنج، فرني ميرل  غذاااي نرم مانند پوره سيب

 كنيد. ژالتين مفيد است.
       ،مصرف غذاااي اسيدي و محرك )مانند گوجه فرنگي، لريرمروتررش

 پرتغال( غذاااي شور و ادويه دار را كااش دايد.
       روزانه حداقل سه بار و بعد از ار وعده ار بار به مدت سه ترا چرهرار

 دقيقه مسواك بزنيد.
           بعد از ار بار استفاده  مسواك خود را آبكشي كررده و در جراي

 خشك نگه داريد.
 ااي حاوي الكل پرايز كنيد.از داانشويه 
 .غذا اا را خنك ميل كنيد. غذاااي داغ باعث تحريك بافتي مي شوند 
 ساعت داان خود را آبكشي  3 براي پيشگيري از خشك شدن داان ار
 نماييد.

 .لب اايتان را با وازلين چرب كنيد 
  براي شستن داان يك قاشق جوش شيرين  را در يك ليوان آب حل

 كرده و داان خود را بشوئيد.
 .مراجعه مداوم و مرتب به دندان پزشك را فراموش نكنيد 
 .مايعات فراوان بنوشيد 
 تر شوند.غذااا را با كره يا مارگارين ميل كنيد كه سهل الهضم 
درماني يا پررتررودرمررانري،     در صرورت زخرم دارراني ناشي از شيرمي
 فروت و پرتغال نخوريد.ترش يا شيرين، گريپفرنگي، آب ليموگوجهآب
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 عوارض خوني
 عفونت  
-بيشتر داروااي شيمي درماني روي مغز استخوان ارر كرده و توليد سلول 

اا مبتال داند در نتيجه فرد  به انواع عفونتااي سفيد خون را كااش مي
ااي سفيد را در طول دريافت شيمي درمانري  شود. پزشك ميزان سلول مي

 كند.كنترل مي
ااي سفيد خون كمك دارواايي وجود دارند كه به بهتر شدن ميزان سلول

 كنند.مي
اايي كه به طور طبيعي در پوست، داان، روده اا از ميكروببيشتر عفونت

 شوند.شوند ناشي ميو مجاري تناسلي يافت مي
 

 نشانه هاي عفونت

 

 

 

 

 

 

 

  درجه  21 تب باالي 
 لرز 
 تعريق 
  سوزش و تكرر ادرار 
 سرفه شديد و زخم گلو 
 خارش ناحيه واژن 
 درد سينوسها 
 گوش درد، سردرد يا سفتي گردن 
 زخم ااي دااني 
 ار گونه نشانه ااي عفونت را حتي نصف شب گزارش كنيد 
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 چگونه مي توانيد از عفونت پيشگيري كنيد؟

 ز مصرف ميوه جات و سبزيجات خام بپرايزيد.ا 

 مصرف داروااي ترب      از  باشدكه تنها نشانه عفونت تب ميز آنجاييا
ويژه زمرانري كره        بر مانند استامينوفن بدون تجويز پزشك بپرايزيد. )به  
 ميزان سلول ااي سفيد شما كااش يافته است(.

 .بعد از ار بار اجابت مزاج ناحيه مقعد خود را تميز كنيد 

 .در توالت خود را از جلو به عقب بشوييد 

 .لباسهاي زير را روزانه عوض كنيد 

 خوردن بشوييد. غذا از ااي خود را پس از توالت و قبلدست 

 .ناخن اايتان را كوتاه كنيد 

 ز ماسك استفاده كنيد.ا 

 .از گيااان و گل ااي طبيعي دوري كنيد 

 ز آب جوشيده سرد استفاده كنيد.ا 

 ااي عفوني مانند سرماخوردگي، تب تماس با اشخاصي كه بيماريز ا
 د.خال، سرخك و آبله مرغان دارند دوري كني

 ز تزريق واكسنهاي ب ث ژ، فلج اطفال، سرخك و آبله پرايز كنيد ا
 كنيد.  اند  دورياا را دريافت كردهاز تماس با اشخاصي كه اين واكسن و

 .مراقبت خوب دااني انجام دايد 

 .روزانه دوش بگيريد 

 ز تماس با حيوانات پرايز كنيد.ا 

 ز مصرف آب ااي راكد پرايز كنيد.ا 

 .انگام كار در منزل از دستكش استفاده كنيد 

 را محدود كنيد خود اايااي شلوغ دوري كرده و مالقاتز محيطا. 
 .از فراورده ااي لبني پاستوريزه استفاده كنيد 

  كنيد.پزشك مراجعه  صورت مشااده بهو در كنترل كنيد را مرتب تب خود 

 را بيرون دايد. خلط كشيده و با سرفه عميق مرتبه نفس روزانه چندين 

 گر كاتتر داريد آن را تميز نگه داريد و درباره مراقبت ازآن از پرسرترار   ا
 خود سئوال كنيد.

 پزشك جراح مراجعه   در صورت مشااده كبودي و درد اطراف كاتتر به
 .كنيد
  توجه داشته باشيد افرادي كه پورت دارند، مي بايست براي اپارينره 

 كردن آن ار يك ماه، يك بار به پزشك خود مراجعه كنند.
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 خونريزي

ارا  داروااي شيمي درماني روي مغز استخوان ارر كرده و توليد پالكرت 
كااش مي يابد. پالكت اا به بند آمدن خونريزي و لخته شدن خرون     

تر از حد طبيعي است كنند. اگر ميزان پالكت خون شما پايين كمك مي
 آسيب خونريزي كنيد. ممكن است حتي بدون

 در صورت بروز عالئم زير به پزشك اطالع دهيد:

 كوفتگي  غير منتظره 
 نقاط قرمز وكوچك در زير پوست 
 ادرار قرمز يا صورتي 
 مدفوع سياه يا خوني 
 خونريزي از لثه يا بيني 
 طول بكشد. قاعدگي كه بيش از دوره طبيعي خونريزي از واژن زماني 
 سردرد يا تغيير در بينايي 

 احساس گرمي در بازواا و پااا 

را كرنرتررل        شما  درماني ميزان پالكرتحين دريافت شيرمي  در  پزشك

 كند. در صورت پالكت پايين ممكن است پالكت به شما داده شود.مي

براي پيشگيري از خونريزي و مشكالت ناشي از كاهش 

 پالكت چه مي توانيد انجام دهيد؟

 ااي الكتريكي براي تراشيدن موااي زائد استفاده كنيدز ماشينا. 
      از مصرف خودسرانه داروااي آسپرين، ايندومتاسين و ايربروپرروفرن

 پرايز كنيد.
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     در صورت بروز سردرد، تهوع و استفراغ و تاري ديد تيم مراقبتري را
 مطلع سازيد.

 .از مصرف شياف وتنقيه به طور خودسرانه بپرايزيد 
 كه ادرار، مدفوع و استفراغ خوني داريد به پزشك يا پرستار در صورتي

 اطالع دايد.
  استفراغ، مصرف آنها را فراموش نكنيد.صورت تجويز داروااي  ضددر 
 .از زور زدن پرايز كنيد 
 .در صورت بروز كبودي در بدنتان به پرستار يا پزشك خبر دايد 
 .از وسايل نوك تيز با احتياط استفاده كنيد 
 .از مسواك نرم استفاده كرده و از نخ دندان استفاده نكنيد 
 .از يبوست پيشگيري كنيد 
 از فعاليت اايي كه ممكن است آسيب برسانند اجتناب كنيد. 
  حين مقاربت از مواد نرم كننده استفاده كنيد و در صورتي كه  پالكت

 شما پايين است از اين كار پرايز كنيد.

 كم خوني

ااي قرمز توسط مغز اسرترخروان را      شيمي درماني توانايي توليد گلبول
ااي بردن    ااي قرمز اكسيژن را به تمام قسمتداد. گلبول كااش  مي
 كنند.حمل مي

ااي قرمز، بافت ااي بدن براي انجام كاراايشران  موقع كااش گلبول 
خوني ناميده مي شرود.  كنند اين وضعيت كماكسيژن كافي دريافت نمي

 كم خوني مي تواند موجب خستگي، ضعف شديد، كوتااي تنفس شود. 
 

 خبر دهيد: هر يك از عالئم زير به پزشك بروز صورت در

 خستگي 
 سرگيجه 
 مشكل تنفسي 
 احساس تپش قلب 

پزشك ميزان سلول ااي خوني شما را در طول درمان كنترل مي كند و 
ااي  شما از حد طبيعي پايين ترر براشرد      ممكن است اگر ميزان گلبول
 خون به شما تزريق كند.

 زماني كه كم خون هستيد اقدامات زير را انجام دهيد:

 .در طول شبانه روز استراحت كافي داشته باشيد 
 اايتان را محدود كرده و كارااي ضروري و مهم را انجام دايد.فعاليت 
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 .در انجام كاراا از خانواده، دوستان كمك بگيريد 
 .رژيم غذايي متعادل ميل كنيد 
ايد ابتدا بنشينيد و سپس به آرامي بايستيد و مروقرع   كه دراز كشيدهزماني

نشستن به آرامرري بلند شويد، اين كار به پيشگيري از سرگيجه كرمرك     
 كند.مي

 

 خستگي 

احرساس خسررتگي و فقدان انرژي شايعررترين عارضه گزارش شده در اين 
بيماران بوده و علت آن  فقردان خواب، درد، استرس و عدم تغرذيه منراسرب   
مي باشد. خستگي ناشي از بيماري ناگهاني ظاار شده با خستگي نراشري از      

 زندگي روزمره متفاوت است.

 چگونه مي توانيد با خستگي سازش پيدا كنيد:

 .برنامه فعاليت خود را در حد تحمل انجام دايد 
 ريزي كنيد كه زمان استراحت داشته باشيد.طوري برنامه 
 ااي سبك و منظم كمك بگيريد.از ورزش 
 سرازي  اراي آرام   ااي روزانه استراحت كرده از تكرنريرك   در بين فعاليت

 كمك بگيريد.
 ااي استراحت كوتاه و متعدد در طول روز از يك دوره اسرترراحرت      دوره

 طوالني بهتر است.
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 .انرژي خود را براي كارااي مهم ذخيره كنيد 
 .تغذيه مناسب داشته باشيد 
 .مقدار كافئين و الكل را محدود كنيد 

 تغييرات حافظه

ممكن است به دليل استرس يا استفاده از دارواا، تغييراتي در حافظه ايرجراد     
 شود.

 از اقدامات زير جهت كمك مي توان استفاده كنيد:

 برنامه روزانه داشته باشيد 
   وقتي سرحال استيد كاراايي را انجام دايد كه نياز به فكر كردن بيشتر

 دارند.

  كنيدبيشتر استراحت 

 براي به ياد آوردن موارد زير رابه كار ببريد:

 خواايد انجام دايد روي نوار ضبط كنيد يا يادداشت كنيد.كاراايي كه مي 
 .موارد مهم و اطالعات را روي تقويم يادداشت كنيد 

 

 مشكالت سيستم عصبي مركزي

 

شيمي درماني ممكن است با تأرير بر عملكردااي ويژه در مرغرز مروجرب         
خستگي، گيجي، افسردگي شود. در صورت بروز ار يك از مشكالت فروق     

 به پزشك خبر دايد.
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 مشكالت عصبي عضالني

برخي از داروااي شيمي درماني با تأرير بر روي اعصاب محيطري مروجرب      
شوند تا فرد احساس خارش و گزگز، سوزش، ضعف، كرختي در دست اا مي

و پااا بكند. برخي از دارواا با تارير روي عضالت باعث ضعف و خسرترگري     
شوند. عالئم عصبي عضالني در برخي موارد جدي نبوده اما در برعرضري     مي

 موارد جدي بوده و نياز به اقدام پزشكي دارد.

حتماً در صورت بروز هر يك از عالئم زير به پزشك خبر 

 دهيد:

 خارش و گزگز 
 سوزش 
 ضعف و كرختي در دستها وپااا 
 درد در موقع قدم زدن 
   احساس ضعف، خستگي، درد در عضالت 
 از دست دادن تعادل 
 اشكال در برداشتن اشيا و بستن دكمه اا 
 لرز 
 درد فك 
 كااش شنوايي 
 درد معده 
 يبوست 

سـازش    چگونه مي توانيد با مشكالت عصبي عضالنـي 

 پيداكنيد:

كنيد در گرفترن اشريراي داغ،        اگر در انگشتان دستتان احساس كرختي مي
 نوك تيز، خطرناك دقت كنيد.

 در صورت احساس عدم تعادل مراقب  باشيد تا سقوط نكنيد.

 درد
توانند عوارضي را ايجاد كنند كه دردناك است. داروااي شيمي درماني مي

شوند و فرد احساس سروزش، كررخرتري،       دارواا باعث آسيب اعصاب مي
كند كه در انگشتان دست و پا شايع است. برخي از دارواا  خارش و درد مي

ااي دااني، سردرد، دردااي عضالني و درد معده ممكن است باعث زخم
 شوند.
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كننرد  نمي  درماني درد را تجربهكه تمام بيماران تحت شيمي  الزم به ذكر است
الزم   اما اگر شما درد داريد با پزشك و پرستار در مورد دردتان صحبت كنريرد.   

 است تا پزشك و پرستار از تمام جزئيات مطلع شوند.

 شما بايد موارد زير را به پزشك بگوييد:
 

 

 

 

 

 

 
 .كجا احساس درد مي كنيد 
 .درد شما چگونه است 
 .شدت درد شما چقدر است 
 .چه مدت درد شما طول مي كشد 
   چه دارواايي براي تسكين درد مصرف مي كرديد و چه مدت زماني

 درد شما با اين دارواا تسكين مي يافت.
دانسرترن     از  پرس   پرزشرك    براشرد.   ادف از كنترل درد پيشگيري از درد مي

ترجرويرز      اطالعات فروق روش و داروي مناسبي را براي تسركين درد شمرا 
بره    و  كند. شما بايد در صورتي كه درد مزمن داريد دارواايتان را به موقرع  مي

 مشغول كنيد. اطور منظم مصرف كنيد و با تلويزيون و مطالعه فكرتان ر

 
 منابع: 

1- Hankins .J , Hedrick .C , Perdue.MB , etal, INFUSION 

THERAPY, 
 2 thed ,London , W.B.SAUNDERS company , 2001 ,P: 251-
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2- Frogge . M.H m Goodman .M,Yarbo .C.H , Clinical  guide  
to cancer  nursing ,50 thed , Boston , Jones and Bartlett Publish-
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London, Blackwell 
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