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 دارد و توصيه مي شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.   ين مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا
 

 شيمي درماني چيست؟    -1

به معني درمان است. همه افراد در طول زندگي يك يا چند بار بيمار شده  « درماني»به معني دارو و « شيمي»لغت 

داروها به روش تزريق يا مصرف قرص هاي خوراكي دارو درماني شده اند. لذا در بكار بردن واژه شيمي و با استفاده از 

درماني )دارو درماني( همانند بقيه داروها، جاي نگراني و ترس وجود ندارد، اما امروزه اصططط شي شطططيمي درماني به             

طبيعي و انهدام توده سلولي )تومور( به كار  معني استفاده از داروهاي شيميايي خاص براي توقف رشد سلولهاي غير     

 مي رود.  

 داروهاي شيمي درماني چگونه عمل مي كنند؟    -2

ر بدن حركت بعضي از سلولهاي بدن به علل نامعلومي به صورت افسار گسيخته رشد مي كنند و از جايي به جاي ديگ

شيمي درماني اين ا  سط گردش خون بهخ تمام   كرده و به فعاليت ادامه مي دهند. كار داروهاي  نقاط بدن  ست كه تو

شيم           شته با سلولها را از بين مي برند. توجه دا شدن( اين  ضافه  شود و قدرت رشد و تكثير )ا ه اين داروها  كحمل مي 

شند ولي پس از پايان دوره دارو درماني       شته با شاينددا سلولها ي طبيعي هم اثر ناخو سلولهاي  مي توانند روي  ، اكثر 

 عت بهبود يافته و به حالت اولشان برمي گردند.طبيعي به سر

 آیا دارو درماني درد دارد؟    -3

شتباهي زير      شيمي درماني درد ندارد. اما اگر هنگام تزريق دارو داخل رگ، ا صرف داروهاي  ست تزريق   معموالً م پو

اي اگر در روزه اطشع دهيد.شود، متورم شده و درد شديدي مي گيرد كه بايد فوراً به پزشك يا پرستار مسئول تزريق 

عده و ...  مبعد از شططيمي درماني دچار عوارد دردنان نرير درد عضططشني، درد اسططتخوان، زخم دهان، سططر درد، درد 

صرف       شُديد،   ساس درد، مقدار و نوع م شدت درد، كيفيت و نوع اح شروع درد، مدت درد،  اروهاي دمحل درد، زمان 

   ل نخواهد شد.پرستارتان شري دهيد. بدون انتقال اين اطشعات درد شما كنترمسكن را به دقت براي پزشك معالج و 

 دوره درمان یا شيمي چه مدت طول مي كشد؟    -4

ه صورت هفتگي  بمدت درمان و فاصله بين درمانها به نوع بيماري و نوع درمان بستگي دارد. دارو درماني ممكن است  

بولي خون ره شططيمي درماني، پزشططك معالج با يزمايا شططمارش كامل گل  يا تزريقات دوره اي انجام گيرد. در هر دو

(CBC - PLT وضططعيت باليني بيمار را كنترل خواهد كرد. معموالً داروها را به)رتيبي مي دهند كه در فاصططله دو  ت

سلولهاي طبيعي يسيب ديده باشد و بدن توان طبيعي          ستراحت براي رشد و ترميم  از ود را ختزريق فرصت كافي و ا

 نو بدست يورد. 

 آیا همزمان با شيمي درماني مي توان داروهاي دیگر مصرف كرد؟     -5

يتامين ها،  اگر شطططما هر دارو، قرص، يم،ول، ك،سطططول تقويتي و غير تقويتي مانند مسطططكن ها، داروهاي خوا  يور، و

ربوطه اطشع معالج يا پرسططتار داروهاي مكمل، داروهاي گياهي و ... مصططرف ميكنيد حتماً ليسططت ينها را به پزشططك م

صرف نكنيد.    دهيد.  سرانه هيچ دارويي م شك معالج، خود ست    بدون اجازه پز ضي از داروها ممكن ا ر عمل و دچون بع

 اثر داروهاي شيمي درماني عوارد خاصي ايجاد كرده و درمان شما را به تعويق بياندازد.  

 ر مدت شيمي درماني خودداري شود. از طريق واكسن ها مثل واكسن ينفلونزا، كزاز و ... د

 هنگام شيمي درماني چه كار باید انجام داد؟      -6



سعي كنيد حالت يرام داشته باشيد و با خواندن كتا ، گوش دادن به موسيقي يرام، تماشاي فيلم مورد عشقه خود را      

دني، ي  نبات بدون قند يا  سططرگرم كنيد. در حين شططيمي درماني، زماني كه دارو در جريان اسططت از قرصططهاي مكي 

 يدامس طعم دار استفاده كنيد.  

سرم تزريقي         ضي مواقع براي محافرت از  شويي پيدا نكنيد. در بع ست ساعت قبل از تزريق، ادرار كنيد تا نياز به د نيم 

 در برابر اشعه نور، از پوشا استفاده مي شود، جاي نگراني وجود ندارد.  

س  سريعاً به پ     در هنگام تزريق هر گونه تاول،  رستار اطشع  وزش، خارش و قرمزي پوست يا هر گونه مشكل تنفسي را 

 دهيد.

دت كاسه توالت را با  ساعت اول بعد از تزريق، مايعات بيشتر تا دارو از طريق ادرار سريع تر دفع شود. در اين م    48در 

 محلول رقيق شده وايتكس ضدعفوني كنيد.  

 با شيمي درماني مي توان بچه دار شد؟آیا در طول درمان     -7

شيمي درماني تا اطشع بعدي نبايد       ست. در طول دوره  شيمي درماني بر تمايل جنسي گوناگون ا شد،   باثرات  چه دار 

شد، از قبي            شته با سي تأثير موقت دا ضي افراد روي اندام جن شه( در بع ست )نه همي ل تغيير در اين داروها ممكن ا

فتارهاي جنسي و  ري زودرس در خانمها و كاها موقتي مقدار اس،رم در يقايان. لذا در در مورد  عادات ماهانه و يائسگ 

 نيد. كروابط زناشويي و يا مصرف قرص هاي ضد باروري و زمان مناسب بارداري حتماً با پزشك معالج مشورت 

 آیا داروهاي شيمي درماني عوارضي در بدن بوجود مي آورد؟     -8

سبت به دارو ناست اين داروها در بدن بوجود بياورند بستگي به شدت واكنشي دارد كه بدن بيمار   عوارضي كه ممكن  

يمار دچار همه بنشططان مي دهد. ناگفته نماند كه بيمار دچار همه عوارضططي كه در اينجا مي خوانيد ناگفته نماند كه  

سته به نوع بيما      شد بلكه گاهي ب ضي كه در اينجا مي خوانيد نخواهد  اً گريبانگير او ري يك يا چند تاي ين موقتعوار

ربوطه گزارش مهر گونه عوارد جانبي و عشئم كلينيكي را به پزشك معالج و پرستار خواهد شد. نكته مهم ينست كه 

 دهيد.

سهال، يبوست،        شتهايي، ا ستفراغ، بي ا يزش مو، احتمال رناراحتي دهان و گلو، شايعترين عوارد عبارتند از: تهوع و ا

فس، خوا  عفونت ، ناراحتي پوستي، نامنرم شدن عادت ماهانه يا ق ع ين در خانمها، احساس ضعف و خستگي و تن     

 رفتگي و گزگز در انگشتان و اختشل در تعادل، تورم صورت، دستها، پاها و شكم، خونريزي داخلي.

 ني( چه مي توان كرد؟. با عوارض دارو درماني )شيمي درما9

 الف: تهوع و استفراغ

شيمي درماني مخاط معده را تحريك مي كنند، معموالً همراه با ين، داروهايي بر    ضي داروهاي  اي جلوگيري چون بع

نيد از حالت تهوع از حالت تهوع و استفراغ از طرف پزشك به شما داده مي شود. با اين همه اگر نكات زير را رعايت ك   

 شما كم خواهد شد:  و استفراغ 

ذا  غدر طول روز، خوردن شا وعده غذايي كوچك به جاي سه وعده غذاي اصلي توصيه مي شود. )دفعات       .1

 خوردن را بيشتر ولي مقدارش را كم كنيد(غذا را خو  بجويد تا يسانتر هضم شود.

 به يهستگي بخوريد و بنوشيد. .2

 د و از غذاهايي كه هضم راحت داري دارند مصرف كنيد.سعي كنيد ظاهر غذاها اشتهايور باش .3

شود           .4 ستفاده  سفيد مثل مرغ و ماهي ا شود از گوشت  پس از  وسه روز اول پس از انجام دارو درماني سعي 

س        شور ه ستفاده كرد. غذاهايي كه كمي ترش يا  شت قرمز بخصوص ماهيچه ا تند اين مدت مي توان از گو

 گاهي بهتر تحمل مي شوند.

 شستشوي دهان و دندان قبل و بعد از هر وعده غذايي. .5

 ،وشيد.با ابز كردن پنجره اتاق، هواي تازه و تميز را عميقاً تنفس كنيد. لباسهاي يزاد و گشاد ب .6

 از خوردن غذاهاي خيلي شيرين، خيلي چر ، سرخ شده و خيلي محرن )ادويه اي( خودداري كنيد.  .7



ساعت قبل از            روز تزري .8 ست، نخوريد. يك  شوار ا ضما د سنگين كه ه شيمي درماني، غذاهاي  ق داروي 

 شيمي درماني غذاي سبك به مقدار كم بخوريد. 

 راه ين. ي  ميوه هاي خنك و كم شيرين مثل ي  سيب يا انگور، مدتي قبل يا بعد از غذا بخوريد نه هم .9

در محل هايي كه بوهاي گوناگون مثل بوي پخت و پز، دود سططيگار يا ع رهاي تند به مشططام  از رفت و يمد  .10

 مي رسد پرهيز نماييد.  

شيدن خود          2بعد از خوردن غذا تا  .11 ستراحت كنيد و از دراز ك صندلي ا سته روي  ش داري ساعت به حالت ن

 كنيد.

 . بي اشتهایي ب

شتهايي   ود. براي رفع بي  در چند روز اول پس از شروع هر دوره شيمي درماني يا پرتو درماني پيدا مي ش   معموالً بي ا

 اشتهايي نكات زير رعايت شود:

 دفعات غذا خوردن را زياد كنيد ولي هر بار مقدار كمي غذاي سبك و مغذي بخوريد.      -1

صبح( غذ        -2 شتهاي بهتري داريد )معموالً در اوايل  شتري بخوريد. از غذا هنگاميكه ا سالم    اي بي ضري  هاي حا

 كه مورد دلخواه شماست استفاده كنيد.

 در تهيه و طبخ غذاي خوشمزه از ديگران كمك بگيريد.     -3

شما به گو            -4 شتهاي  شود و ا شايي پيدا  ست اختشلي در پرزهاي چ شيمي درماني ممكن ا شت از بين  در اثر 

شني ها و سس ها به    و ماهي را  گوشت مي توانيد طعم غذا را خوشمزه كنيد. ترجيحاً مرغ  برود. با زدن چا

 جايگزين گوشت قرمز كنيد. يا پوره گوشت بخوريد.

ار و متخصطط  درباره مكمل هاي غذايي و رژيم غذايي خاص در طول درمان حتماً با پزشططك معالج، پرسططت     -5

 تغذيه مشورت كنيد. 

شيد اگر غذا نخوريد     -6 شته با شده و بهبودي  توجه دا به تأخير مي   باعث كاها وزن و كاها مقاومت بدنتان 

يد. رژيم غذاي افتد. پس اراده كنيد خو  غذا بخوريد تا انرژي الزم براي مقابله با بيماري را داشطططته باشططط

هر د. سططالم و مناسططب در بدسططت يوردن توانايي و بازسططازي بافت و بهبود حال عمومي بيمار كمك مي كن

 ر را وزن كنيد و در صورت كاها وزن به پزشك اطشع دهيد.  هفته بيما

 پ: اسهال  

ون و تب نباشد   خاگر به اسهال مبتش شديد و همراه با ين دردشكم و دل پيچه داشتيد. در صورتي كه اسهال توام با        

 ميتوان با رعايت نكات زير ين را كنترل كرد ور غير اينصورت به پزشك معالج اطشع دهيد.

 د. مايعات فراوان بخوريد مانند ي ، ي  سيب، چاي كمرنگ، تا ي  از دست رفته را جبران كن     -1

صبر كنيد تا گا           -2 صرف مي كنيد  شابه م سرد و يا خيلي گرم نخوريد و اگر نو زش كامشً خارج مايعات خيلي 

 گردد.  

 وعده در روز( غذا را مقدار كم و به مقدار دفعات متعدد بخوريد. )بيشتر از سه     -3

ده يا چر ، ادويه از خوردن ميوه جات با پوست و دانه و سبزيجات خام، كلم، نخود و لوبيا، غذاهاي سرخ ش       -4

 جات و شيريني خودداري كنيد. شير بدون الكتوز بخوريد. 

ست،         -5 سيب زميني پخته، ما شديد، غذاهايي مانند برنج )كته(، نان،  غ ، تخم مرپنير وقتي حس كرديد بهتر 

 پخته و ماكاراني بخوريد.  

سيم مث        -6 شود از غذاهاي حاوي پتا سيم زيادي از بدن دفع مي  سهال، پتا ل موز، مركبات،  معموالً چون موقع ا

 نكتار هلو و زرديلو، سيب زميني، و سبزي ها استفاده كنيد.  

 ت: یبوست

ان ، اقدامات زير براي جلوگيري و درميكي از عوارد شططيمي درماني و عدم تحرن، يبوسططت و كاها اشططتهاسططت   

 يبوست مؤثر است: 



شتا ميل           -1 صبح نا شيد، ي  ميوه هايي مانند يلو، انجير، گشبي بخوريد، يلو را خيس كرده و  مايعات زياد بنو

 نماييد.

ضي از بيماران رژيم غ        -2 شورت كنيد )به بع شك معالج در مرد افزايا ميزان فيبر رژيم غذايي م ذايي پر با پز

سبوس           ست و دانه، غشت، نان  سبزيجات با پو شامل ميوه جات و  شود( غذاهاي پر فيبر  صيه نمي  فيبر تو

 دار، ميوه هاي تازه و ... هستند. 

 بيشتر پياده روي و حركت كنيد، كمتر روي تخت دراز بكشيد.      -3

لين هاي گياهي  ميا   مي خواهيد از شيافبدون اجازه پزشك داروهاي گوارشي و ملين استفاده نكنيد و اگر    -4

 نرير سي الكس، برگ سنا و غيره استفاده كنيد حتماً با پزشك معالج مشورت كنيد. 

  

 ث: ناراحتي دهان و گلو

ادن غذا  دبعضي داروهاي شيمي درماني ممكن است باعث خشكي و يا زخم دهان و اطراف گلو شود و يا در فرو      

 ورد. رعايت نكات زير مي تواند به حل اين مشكل كمك كند:يا جويدن اشكاالتي بوجود ي

ي زبان، ته گلو، لثه دهان را به دقت كنترل كرده و موارد التها  و هر گونه پشكهاي سططفيد رو  روزانه داخل   -1

شك خود در مراجعه به        شك معالج اطشع دهيد. با پز ستار و پز ساير نقاط دهان را به پر شك  دها و  ندان،ز

 نيد.صحبت ك

تفاده نكنيد. از مواد غذايي سفت و خشك مثل بيسكويت و چي،س به علت به بافت دهان يسيب مي زند اس     -2

يدن از ني  مايعات مغزي و غذاهاي نرم و پوره كه به راحتي جويده و بلعيده مي شططود بخوريد و براي نوشطط 

 كمك بگيريد.

صورت مايع در      -3 شود، از مخلوط    غذاهاي پخته را در مخلوط كن به  سانتر  صرفا ي كن براي تهيه  يوريد تا م

 پوره ها استفاده كنيد.

 ي  نبات بدون قند يا تكه هاي يخ، بستني، يدامس كم شيرين استفاده كنيد.     -4

بخوريد، از  خوراكيهاي يبدار مثل شطير، ماسطت، بسطتني، املت، فرني، حليم، سطوب، ي  گوشطت، پوره ميوه        -5

ياد  زش و شططور، خيلي سططرد يا خيلي گرم خودداري كنيد. به غذاهايتان ادويه و نمك  مصططرف غذاهاي تر

 نزنيد.

 اده كنيد.  دهان و لثه هايتان را تميز نگهداريد. براي جلوگيري از بوي بد دهان از يدامس استف     -6

ناسططب اسططتفاده  مندان دندان ها و لثه ها را بعد از هر وعده غذايي مسططوان كنيد. از مسططوان نرم و خمير د   -7

هان در يوريد دكنيد و دندانهايتان را به يرامي مسوان بزنيد. در صورت داشتن دندانهاي مصنوعي ين را از      

 و با مسوان بشوييد.

د و دهانتان  روزي چند بار با محلول ي  نمك ساده )سرم نمكي( يا محلول رقيق جوش شيرين غرغره كني       -8

مكي نزخم مشططاهده كرديد، چند ق ره محلول بتادين داخل يك ليوان سططرم را بشططوييد. اگر داخل دهان 

 برييزيد و غرغره كنيد.  

لورايد و فاز دهان شطططويه الكل دار )كلروهگزين( اسطططتفاده نكنيد و اگر مي خواهيد از دهان شطططويه هاي حاوي 

 داروهاي شيميايي استفاده كنيد با پزشك معالج و دندان،زشك مشورت كنيد.  

 ج: ریزش مو

شيمي    ثراسر و تن بسيار است از اين رو ممكن است در      سلولهاي پياز موي  چون سرعت رشد و تكثير )زياد شدن(   

شود و موهايتان به حالت طبيعي      سد ولي پس از ق ع دارو متوقف مي  سيب بر ر خواهد يمد.  ددرماني موقتاً به ينها ي

وقت ممو نمي شططود. نگران ريزش  ريزش نگران .مو نمي شططودهر چند بعضططي داروهايي شططيمي درماني باعث ريزش 

 موهاي خود نباشيد، در صورت تمايل مي توانيد:  

 .  قبل ازشيمي درماني موهايتان را كوتاه كنيد     -1



 از كشه، شال گردن يا روسري نخي استفاده كنيد.       -2

ست       بدون كشه لبه دار      -3 ضد يفتا  براي پو شيد قرار نگيريد، از كرم مرطو  كننده و  ستقيم خور زير نور م

 سر استفاده كنيد.  

شتيد حتماً از كشه، رو             -4 سرما دا سر خود احساس  سري يا عرق چين  در فصل پائيز و زمستان اگر در ناحيه 

 هنگام خوا  استفاده كنيد.

 انه كنيد.  با شانه دانه درشت موهاي خود را ش     -5

 نكنيد.  از شام،وهاي مشيم براي شستن مو استفاده كنيد و بعد از حمام از از سشوار استفاده     -6

  

 چ.احتمال عفونت

ست دارد و        سلولهاي خوني ا ستخوان كه محل توليد  ستقيمي روي مغز ا شيمي درماني اثر م باعث كم   اكثر داروهاي 

يكروبها م( كه در پيشگيري از عفونت و مبارزه با  WBCي سفيد خون ) كاري مغز استخوان مي شود و چون گلبولها  

در  كمك بزرگي مي كنند و در مغز اسططتخوان سططاخته مي شططوند، در هنگام شططيمي درماني كاها پيدا مي كنند،  

 نتيجه احتمال دچار شدن به بيماريهاي عفوني افزايا مي يابد.  

 نشانه هاي عفونت چيست؟ 

س      درجه، 38تب باالتر از  شديد، تكرر ادرار يا  سهال  شب يا هنگام خوا ، ا سرفه  لرز، عرق كردن زياد در  وزش ادرار، 

صفه شب مجبور   در صورت دچار شدن به عشئم فوق فوراً با پزشك معالج يا پرستاران )حتي اگر ن     شديد يا گلو درد.  

س      شويد( تماس گرفته  ستامينفون و ...( ا س،رين و ا سرانه داروي تب بر )ي صو و خود رت تجويز ينتي تفاده نكنيد و در 

 بيوتيك، طبق دستور پزشك ب ور منرم )سر ساعت( مصرف كنيد.  

 بنابراين به منرور كاها دچار شدن به عفونت، نكات زير را رعايت كنيد:  

 ات. تماس با حيوان ودستهايتان را حتماً با صابون بشوييد، مخصوصاً قبل از صرف غذا و بعد از اجابت مزاج      -1

 موقع گرفتن ناخن هايتان مواظب باشيد كه گوشتتان را نگيريد و زخمي نكنيد.     -2

سرماخوردگ            -3 سري مانند  سي، م ساني كه بيماري عفوني، تنف صوص ك ي، ينفلوانزا، از رفت و يمد افراد متفرقه بخ

 سرخك يا يبله مرغان دارند در اطرافتان جلوگيري كنيد و از ماسك استفاده كنيد.

ر جمعيت و مراكز خريد پاز رفتن به مكانهاي شلوغ مانند سينما، اتوبوس، مترو، ترمينال مسافرتي، ميهمانيهاي         -4

 خودداري كنيد. 

 از مسوان نرم استفاده كنيد تا احتمال زخم شدن دهان و لثه كم شود.      -5

 براي تراشيدن ريا از تيغ استفاده نكنيد.     -6

ستتان دكمه هاي بواسير در بار اجابت مزاج با دقت نشيمن گاهتان را بشوييد و اگر سوزش داريد يا زير بعد از ه     -7

 حس كرديد با پزشك مشورت كنيد. 

مچنين تخم مرغ هاز خوردن ميوه ها و سبزي هاي خام و ن،خته مثل سبزي خوردن، كاهو، كلم، توت فرنگي و        -8

 خام خودداري كنيد. 

 ( را در طول درمان كنترل خواهد كرد. WBCپزشك تعداد گلبول سفيد خونتان )     -9

 نيد.  در اتاق خودتان گلها و گياهان طبيعي، اكواريوم، قفس پرندگان، حيوانات خانگي نگهداري نك -10

خودداري  ك معالجاز هر گونه اقدامات ايمن سططازي نرير تزريق واكسططن ينفلوانزا يا اات الريه بدون اطشع پزشطط -11

 كنيد.

 گران قرار ندهيد.  وسايل و لوازم شخصي خود از قبيل حوله، لباس، بشقا ، ليوان، قاشق و ... را در اختيار دي -12

 ح: ناراحتي پوستي 

شيمي             شود. خمچنين داروهاي  سوختگي  ست دچار التها  و  شود ممكن ا ست كه راديوتراپي مي  ناحيه اي از پو

ست باعث تغيي  شدن،          درماني ممكن ا شك  ست و ناخن، خ شدن پو شدن، تغيير رنگ و كدر  راتي جزئي مثل قرمز 



پوسته شدن و خارش در پوست بشود و يا جوشهاي كوچكي زير پوست پيدا شود كه اكثر اينها به مرور رفع مي شود         

 و به درماني خاص نياز ندارد ولي رعايت نكات زير مي تواند به حل مشكل كمك كند:  

از صابونها و  وورت و بدن را نكنيد و اگر جوش صورت داريد، صورت را تميز و خشك نگهداريد جوشهاي ص     -1

 كرمهاي بهداشتي مشيم استفاده كنيد.

سانس )مثل كرم               -2 ست از محلولها و كرمهاي مرطو  كننده بدون ا شده ا شما خشك  ست  صابون   واگر پو

 بچه( استفاده كنيد.  

نيد، حوله را كدر صططورتي كه دوش ي  گرم )ولرم( گرفتيد، خودتان را به يرامي با حوله نخي و نرم خشططك    -3

 روي پوست نكشيد. عشئم خط كشي پرتو درماني را نشوييد و پان كنيد.

سيت در برابر            -4 سا شما به علت ح ست  ستقيم يفتا  نمانيد و اگر پو شيد قرمز  خدر طول درمان زير نور م ور

ر خورشيد استفاده ز كرم ضد يفتا  يا از لباس يستين دار بلند و كشه لبه دار براي محافرت در برابر نوشد ا

 كنيد.

 اگر خارش در پوست شما ديده مي شود و يا پوسته پوسته شده است با پزشك مشورت كنيد.     -5

 خ: نامنظم شدن عادت ماهانه و یا قطع آن در خانمها

پايان دوره درمان  باعث نامنرم شدن عادت ماهانه و يا ق ع ين در بعضي از افراد شود و يا تا   شيمي درماني مي تواند  

صله بين دو عادت ماهانه،           شدن فا شدن خونريزي عادت ماهانه، كم  صورت زياد  شد، در  شته با ر گرفتگي،  گادامه دا

 ع دهيد.  يائسگي زودرس، عفونت و ترشح در ناحيه تناسلي، به پرستار و پزشك معالج اطش

 د: احساس ضعف و خستگي و تنگي نفس

هم  (RBCهمان ور كه داروهاي شيمي درماني باعث كاها گلبول سفيد مي شود ممكن است گلبولهاي قرمزخون )    

ن گلبولها كاها يابند و چون كار اصططلي گلبولهاي قرمز، بردن اكسططيزن از ريه به بافت هاي مختلف اسططت كاها اي

ا(،  نبال ين بيمار دچار خستگي )احساس ضعف و خستگي شديد(، سر گيجه )احساس غ        باعث كم خونيشده و به د 

شك در ميان بگذاريد      شاهده كرديد با پز شود. هر گاه عشئم باال را م نكات زير را  وت،ا قلب و حتي تنگي نفس مي 

 رعايت كنيد:  

ش      -1 ستراحت كنيد ولي كمتر بخوابيد تا خوا   شود، از در طول روز به ميزان كافي ا انجام كارهاي   ب مختل ن

 سنگين پرهيز كنيد تا نيروهايتان را اخيره كرده باشيد.  

ز حالت خوابيده به در كارتان شتا  نكنيد تا كمتر به سرگيجه بيفتيد بخصوص هنگام تغيير وضعيت مثشً ا       -2

 نشسته، يهسته عمل كنيد.

سل، مر        -3 صرف غذاها و مايعات پر كالري مانند ع شت،  م وب و ... با نرر س با، لبنيات، پوره تخم مرغ، ي  گو

 پزشك و كارشناس تغذيه انجام گيرد.  

نكنيد. مي   در محيط كار، با اطشع و همكاري كارفرما در فواصططل منرم اسططتراحت كنيد و خود را خسططته     -4

 توانيد پاره وقت كار كنيد يا روز درمان و فرداي ين روز را مرخصي بگيريد. 

مه افراد خانواده در مدت شيمي درماني، انجام كارهاي سنگين خانه )جارو زدن، شستن ظرفها و ...( بين ه         -5

 تقسيم شود. 

سته به نوع بيماري با    س دقيقه در  10-15روزانه      -6 صاف پياده روي كنيد. در مورد انجام بقيه ورزش ها ب  ح 

 پزشك معالج مشورت كنيد. 

براي كنترل وضع  شيمي درماني، يزمايا ساده خون و اندازه گيري گلبولهاي خون و پشكت غالباً در جريان   -7

شايد تزريق خون و تجويز د          صورت بروز كم خوني،  شك معالج، در  شد. پز شما انجام خواهد  اروي خوني 

 تقويت كننده را ضروري بداند.  

 ذ: خواب رفتگي و گزگز در انگشتان و اختالل در تعادل



ضي مثل خوا  ر        صا  حسي ايجاد كنند و باعث عوار ست تغييراتي در اع شيمي درماني ممكن ا فتگي  داروهاي 

ا ق ع دارو انگشططتان دسططت و پا و يا اختشل در حركت و از دسططت دادن تعادل شططوند كه معموالً گذرا بوده و ب  

 اها دهدد.  ر مصرف داروها را كبتدريج برطرف مي شود. پزشك را در جريان اين امر بگذاريد، ممكن است مقدا

 ،وشيد.بهنگام باال و پايين رفتن از پله ها از نرده استفاده كنيد. كفا يا زيره پشستيكي      -1

 موقع حمام كردن از بالشتك حمام و دم،ايي عاج دار استفاده كنيد تا ليز نخوريد.     -2

 ود. كمتر رانندگي كنيد چون حس ترمز در كف پا كم مي ش     -3

 ر: تورم صورت و دستها و پاها و شكم

ست باعث تغييرات هورموني و در نتيجه افزايا مايعات داخل ب     افتها و باقي  بعضي از داروهاي شيمي درماني ممكن ا

شُديد       شوند. اگر متوجه تورم يا پف كردن در صورت، دستها، پاها يا شكم  به پزشك معالج    ماندن مايع زياد در بدن ب

ر جهت دفع  اطشع دهيدة همچنين از مصططرف زياد نمك پرهيز كنيد. پزشططك معالج مي تواند داروي م د يا پرسططتاران

 مايعات اضافي بدن تجويز نمايد.  

 ز: خونریزي

ز داروهاي شططيمي درماني ممكن اسططت باعث كاها پشكتها شططوند )پشكتها سططلولهاي كوچكي هسططتند كه در مغ   

قدار ملخته شططدن خون دارند و از خونريزي جلوگيري مي كنند( اگر  اسططتخوان سططاخته مي شططوند و نقا مهمي در

شك معالج در طول      صورت هاي مختلف باال مي رود. پز شود احتمال خونريزي داخلي به  درمان  پشكتهاي خون كم 

داد. جهت  ( را كنترل خواهد كرد و در صورت افت زياد، دستور تزريق پشكت را خواهد  PLTوضعيت انعقادي خون ) 

 م كردن خ ر خونريزي نكات زير را رعايت كنيد:  ك

سخه )     -1 ستفاده ي كليه داروهاي بدون ن سؤال كن    OTCقبل از ا ستاران  س،رين ،   ( از پزشك معالج يا پر يد. ي

راني كه بيما يداروهاي مسكن و خوا  يور موجب كاها پشكت و خونريزي داخلي مي شود. معموالً به برا  

 اني شده اند يس،رين تجويز نمي شود. شيمي درماني يا پرتو درم

يز كردن دندان قبل از انجام هر اقدام دندان،زشطكي با پزشطك معالج مشطورت كنيد، از مسطوان نرم براي تم       -2

 استفاده كنيد و لثه ها را با وسيله نرمي مثل پنبه تميز كنيد.

ان كنيد و اگر پاغذي نرم و به يرامي براي نرافت بيني انگشططت داخل ين نكنيد، با اسططتفاره از دسططتمال ك    -3

 طشع دهيد.  خون دماغ شديد يا لثه هايتان خونريزي مي كند با خلط خوني داشتيد فوراً به پزشك معالج ا

 نتان زخم شود.هنگام استفاده از وسايل برنده و نون تيز مثل كارد، احتياط كنيد مبادا جايي از بد     -4

 وختن بدنتان از دست زدن به وسايل داغ خودداري كنيد. به منرور جلوگيري از س     -5

 از كارهاي سخت بدني و ورزش خودداري كنيد تا جايي از بدنتان زخمي نشود.      -6

ساق پا و يا شكم دانه هاي قرمز رنگي پيدا شد فور           -7 اً به پزشك اطشع  اگر زير پوست، به خصوص در ناحيه 

 دهيد.  

 از گذاشتن درجه )حرارت سنج( در مقعد، استعمال شياف و تنقيه خودداري كنيد.     -8

 خون ريزي واژينال )رحمي( و خونريزي از ناحيه مقعد را اطشع دهيد.     -9

 ان اطشع دهيد.  ادرار صورتي يا قرمز رنگ، مدفوع خوني يا سياه رنگ را فوراً به پزشك معالج يا پرستار -10

شه به خاطر د  شيد:    همي شته با ر گونه در تمام مراحل درمان، اگر با مصططرف داروهايتان مشططكل داشططتيد و يا ها

اشته باشيد    ناراحتي و عوارد غير طبيعي ديگري در وضعيت خود مشاهده كرديد، و هر سؤالي درباره بيماري خود د   

  افت كنيد. يي الزم را دريبا پزشك معالج خود در م ب يا پرستار مربوطه در بيمارستان تماس بگيريد و راهنما

 از طریق پرسيدن و خواندن به حقایق مربوط به بيماري خود و روش درماني آن آگاه شوید.
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