هُوَالشافي
استفاده از دارو برای تسکین درد سرطان
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
بهترين را خال صي از درد ،معالجه سرطان يا درمان علت درد ا ست .به عنوان مثال ،براي كاهش اندازه غده اي كه روي ع صب
ف شار مي آورد و باعث درد مي شود مي توان از شيمي درماني يا پرتو درماني ا ستفاده كرد .وقتي كه اين كار ممكن ني ست يا
اينكه تاثير چنداني ندارد ،داروها ،به تنهايي يا همراه با درمان ديگري ،مي توانند بيشتر دردهاي سرطاني را كنترل كنند.
انواع ب سياري از داروها براي درمان درد سرطان م صرف مي شوند .انتخاب دارو به نوع درد ،اندازه شدت درد ،درمان سرطان و
فاكتورهاي ديگر بستگي دارد .داروها را مي توان با هم براي تسكين بهتر درد سرطان به كار برد.
هدف ازت سكين درد سرطان ،ارائه بهترين روش براي ت سكين درد ،همراه با حداقل عوارض جانبي ،در ساده ترين طرح ممكن
است .ساده ترين راه كنترل درد سرطان جلوگيري از آن است .هنگامي كه درد وجود دارد ،حتي زماني كه شما آن را احساس
نمي كنيد ،مصرف داروها طبق برنامه منظم ،بيشترين تاثير را دارد .انتظار براي كاهش درد ،باعث شدت آن مي شود وكنترل را
مشكل تر مي سازد .درمان درد ضعيف تا متوسط به نسبت درمان شديد نياز به داروي كمتري دارد .جلوگيري از درد سرطان،
گاهي«،غلبه براوج درد» ناميده ميشود و به بيماران اجازه مي دهد بدون اينكه دردي بكشند به آن چيزي كه مي خواهند ،عمل
كنند.
ت سكين كامل درد به معناي از د ست دادن چابكي يا زرنگي ني ست  .اكثر بيماران از اين نگران ه ستند كه نياز به م صرف زياد
داروهاي مسكن ،به ازدست دادن قدرت صريح فكر كردن ،صحبت كردن با فاميل و دوستان و عدم تمركز منجر شود .هنگامي
كه داروها به طور صحيح تجويز شوند و مقدار آنها درد را كنترل كند ،حال بيماران بهتر خواهد شد و اگر درد مزمن باشد واضح
تر فكر مي كنند .درد تمركز فكر ،خواب يا برقراركردن ارتباط با ديگران رامشككككل مي سكككازد .تنها تعدادي از بيماران كه
زندگيشان رو به پايان است كنترل درد برايشان دشوار مي شود و مجبورند بين تسكين درد و چابكي و زرنگي بدني شان يكي
را انتخاب كنند.
نكاتی دانستنی درباره داروها
طرح درمان درد هر شخص ،حالتي خاص دارد .د ستيابي به بهترين طرح ،به همكاري نزديك شما با دكتر يا پر ستار نيازدارد.
دكترو پر ستاران را مورد داروهايي كه سرخود م صرف مي كنيد ،مطلع سازيد .هرگز به داروهاي ديگران متو سل ن شويد .بدون
مشورت با دكتر يا پرستار ،هيچ دارويي را شروع يا قطع نكنيد.
ميزان دقيق دارويي كه هر بار م صرف مي كنيد دز نام داردبراي اكثر داروهاي درد ،دز در ميلي گرم در نظر گرفته شده ا ست.
يك ميلي گرم ،اندازه اي از وزن در سككيسككتم متريك اسككت و مخفف آن  mgاسككت .ميلي گرم يك هزارم گرم اسككت .يك گرم
حدوداً برابر با  20/8يك انس ا ست .داروهاي مايع همچنين با ميلي ليتر يا  ،mlاندازه گيري شده اند .پنج ميلي ليتر حدود يك
قاشق چايخوري است .در بعضي از داروهاي مايع به گونه ميلي گرم درميلي ليتر ( )mg/mlنوشته شده است.
مدت زمان تاثير دراوها متفاوت است .بعضي از داروها ،چند دقيقه ،برخي ديگر ساعت ها يا حتي روزها طول مي كشند تا تاثير
كنند .اين مدت را كه براي تاثير دارو سپري مي شود آغاز يا شروع اثر گذاري دارو مي نامند .داروهاي گوناگون درمدت زمان
متفاوتي تسكين مي بخشند« .استمرار دارو» عبارت از مدت زمان تاثير آن است.
دانستن اين مدت زمان ها مهم است ،خصوصا هنگامي كه در طرح درمان درد بيش از يك دارو وجود دارد  .بعضي داروها دو تا
سه ساعت تاثير دارند و بعد فروكش مي كنند .بع ضي ديگر براي چهار ساعت يا بي شتر موثر واقع مي شوند .انواع جديد قرص
هايي كه مدت طوالني كار مي كنند ،هشت ،دوازده يا بيست و چهار ساعت دوام دارند .مشمع روي پوستي مي تواند براي سه
روز تاثير داشته باشد .هنگامي كه تاثير داروها فروكش مي كند ،درد ممكن است برگردد .دكترها و پرستاران براساس شروع و
ا ستمرار زمان تاثير هردارويي ،براي م صرف هر دز آن برنامه ريزي مي كنند .م صرف زودتر دارو سبب عوارض جانبي جدي مي

شود .دير مصرف كردن آن شايد درد را برگشت دهد .پافشاري بر دستور استعمال دارو كليد موفقيت درطرح تسكين درد مي
باشد.
ب سياري از دراوها بيش از يك ا سم و تمامي آنها نام «ژنريك» دارند .نام م شابه گوياي تركيب دارو مي با شد .نمونه هايي از نام
هاي م شابه عبارتند از :آ سپرين ،ا ستامينوفن ،ايبوپروفن و هيدرومرفين .ب سياري از داروها داراي يك ا سم تجاري يا بازرگاني
هسككتند .اسككم تجاري ،نامي اسككت كه كمپاني به هنگام سككاختن دارو ،روي آن مي گذارد .براي مثال ،تايلونول ،اناسككين بدون
آ سپرين و داتريل نام هاي تجاري براي ا ستامينوفن مي با شند .ادويل ،نوپرين و موترين آي بي ،هر كدام شامل ايبوپروفن مي
باشند ام.اس .آي .آر .ركسانول ،ام .اس .كانتين ،اورامورف اس .آر و كاديان نام هاي تجاري براي مرفين هستند.
ا سم تجاري داروهاي تجوير ن شده(يا«داروي روي پي شخوان») با عنوان م شابهي جايي برروي برح سب آن چاپ آن چاپ شده
اسككت .برچسككب داروها را به دقت بخوانيد .تركيبات آنان را مقايسككه كنيد .مصككرف مقدار زياد دارو بدون شككناخت ازتاثير آن،
كارساده اي است .از دكتر دارو ساز تقاضاي كمك كنيد ،يا دارو را به دكتر يا پرستارتان نشان دهيد.
داروهاي مخصوص در سرطان
داروهايي كه درد در كاهش مي دهند ازبين برنده درد يا مسكككن ناميده مي شككوند .اينها نقش بزرگي در تسكككين درد دارند.
مسكككن ها بر علت درد اثر نمي كنند ،بلكه باعث كاهش درد مي شككوند .داروهاي ديگر مشكككالت معيني را رفع مي كنند .براي
مثال ،داروهاي درمان اف سردگي يا بي حو صلگي گاهي دردي را كه و سيله تحريكات يا آ سيب هاي ع صبي ايجاد شده ا ست،
متوقف مي سازند.
هنگامي كه مسكككن به كار مي بريم ،اين داروها كمكي يا مسكككن دو جانبه ناميده مي شككوند .اصككالح «كمكي» برمي گردد به
دارويي كه «افزوده شككده » و به عوض داروي آرام بخش براي كنترل و سككاكت كردن درد و عوارض ديگر مصككرف مي شككوند.
داروهاي كمكي امكان دارد براي درمان حالت تهوع و استفراغ ،تسكين و ديگر عوارض جانبي سرطان و درمان آن به كاربروند.
داروهاي درد ضعيف
درد ضعيف ناشي از سرطان با داروهايي كه غير خواب آور ،بدون مخدر يا مسكن هاي بدون مرفين نام دارند ،درمان مي شوند.
داروهايي بدون مخدر ت سكين دهنده هاي خوبي ه ستند .آنها براي درد ضعيف تا متو سط به تنهايي و همراه با داروهاي ديگر
براي درد شديد ،مصرف مي شوند .استامنوفن (تايلنول يا نوع ديگر ازمسكن هاي بدون آسپرين) يا ايبوپروفن( موترين آي بي،
ادويل ،نوپرين وانواع ديگر) براي انواع دردها موثرند .آسپرين يك تسكين دهنده بسيار خوب درد است ليك اعلب براي بيماراني
كه شيمي درماني يا پرتو درماني دارند به كاربرده نمي شود .آسپرين ازانعقاد خون جلوگيري مي كند و مشكالتي از قبيل خون
ريز ي حتي از بريدگي هاي كوچك ،از ضرب خوردگي ها و جراحت ها و ايجاد زخم درمعده ،روده كوچك و روده بزرگ را به بار
مي آورد.
به غير از استامينوفن ،اين داروها جزو داروهاي ضد التهاب ،يا  NSAIDهستند .بعضي از اين داروها بدون نسخه در دسترس
مي با شند و داروهاي ديگر نياز به ن سخه دارند .اگر در مورد همان درد از داروهاي ا ستاندارد ا ستفاده شود ،ت سكين بي شتري
ايجاد مي كنند .داروهاي  NSAIDقادر به ت سكين دردهاي مختلف مي با شند .بع ضي از آنها تورم و التهاب و تب را ت سكين
مي دهند .جدول شماره يك داروهاي متعارف را كه براي درمان درد ضعيف بكاربرده مي شوند ،نشان مي دهد.
جدول یك :داروهایی كه براي درمان درد ضعيف تا متوسط بكارمی روند
داروهاي بدون نسخه

داروهاي تجويز شده

استامينوفن( تايل نول و ديگر انواع)

كولين مگنزيم ،تريساليسليت (تري ليسيت)

استيل ساليسيليك اسيد يا آسپرين

كتوروالك (تورادل)

ايبو پروفن(نوپرين ،ادويل ،موترين)

ديفلونايزال ( دولوبيد)

ناپروكسن (الو وديگر انواع)
كتوپروفن (اورديس ،آكترون و انواع ديگر)

برخالف داروهايي كه براي دردهاي شديد بكار مي روند ،افزايش دزاين داروها بيش از مقدار ا ستاندارد باعث بهبود درد نخواهد
شد .به عبار ت ديگر،مقدار محدودي از داروهاي بدون مخدر را مي توان دريك زمان مصرف كرد اين محدوديت « سقف» ناميده
مي شود .مصرف بيش از دستورالعمل مشخص شده روي شيشه دارو يا مقدار تعيين شده توسط دكتر و پرستار ،نه تنها كنترل
درد را امكان پذير نمي سازد بلكه م شكالتي را هم ايجاد خواهد كرد .م صرف خيلي زياد داروها باعث عوارض جانبي جدي مثل
خونريزي ،اختالل معده و زخم معده ،م شكالت كليه و كبد و ظنين صدا درگوش مي شود .بع ضي مح صوالت دارويي برچ سب
مشخصي ندارند و حاوي آسپرين ،استامينوفن يا ايبوپروفن همراه با داروهاي ديگر مي باشند .داروهاي مخصوص سرما خوردگي
يا درد و ورم مفاصل ،اغلب حاوري اين داروها هستند از تركيبات داروها يتان حتما مطلع باشيد.
ب سياري از ت سكين دهنده هاي درد به شكل هاي گوناگون قابل د سترس مي با شند .براي مثال ،ا ستامينوفن در كپ سول هاي
ژالتيني ،كپلت و قرص وجود دارد .هرقرص اسككتاندارد شككامل  325ميلي گرم از اسككتامينوفن اسككت كه همان مقدار از درد را
تسكين مي دهد .تفاوت قرص در شكل ظاهري آنها نمايان است .براي بسياري ازبيماران ،قورت دادن كپسولهاي ژالتيني آسان
تر است .آسپرين ،نيز به شكل هاي گوناگون عرضه مي شود .بوفرد و آسپرين پوشش دار مخصوص التهاب روده ،هريك حاوي
آسپرين و ماده موثري هستند كه عوارض و تحريكات ناراحت كننده معده را كاهش مي دهد.
داروهاي تجويز نشككده مي توانند عوارض جانبي جدي ايجاد كنند .قبل از مصككرف آنان موضككوع را با دكتر يا پرسككتار درميارن
بگذاريد و بالفاصله هرگونه عوارض جانبي را اطالع دهيد.
داروهاي درد متوسط و شدید
معمول ترين داروها براي درد شديد آرام بخش ها هستند(ترياك يا داروي مخدر بي حس كننده).
جدول شماره  2داروهاي متعارفي را كه براي درمان درد متو سط و شديد بكار مي روند ن شان ميدهد .اين داروها تماما نياز به
ن سخه دارند .برخالف داروهاي درد ضعيف ،دز بي حس كننده ها ممكن ا ست تو سط دكتر يا پر ستار تا اندازه اي كه مورد نياز
است براي تسكين كامل ،افزايش يابد .به عبارت ديگر ،چنانچه زير نظر دكتر يا پرستار مصرف شوند ،هيچ سقفي براي داروهاي
درد شد وجود ندارد .با اين وصف ،بدون اجازه دكتر يا پرستار بيش از آنچه كه تجويز شده است ،مصرف نكنيد ،مصرف زياد و
ناگهاني هرنوع دارو خطرناك ا ست .ليكن درد شما به كمك دكتر يا پر ستار و با افزايش تدريجي دز دارو ت سكين مي يابد .دز
اين داروها را هميشه مي توان زياد كرد.
جدول  :2داروهایی كه براي درمان درد متوسط و شدید بكار می روند
تمامي اين داروها باعث يبوست مي شوند .حتما از دكتريا پرستارتان درمورد چگونگي جلوگيري از يبوست ناشي از مصرف اين
داروها سوال كنيد .عوارض ديگري مثل حالت استفراغ و غيره را به آنها اطالع دهيد.
نام ژنريك

نام تجاري

مرفين سكككولفاته :تاثير كوتاه ام .اس .آي .آر ركسائل
او .ام .اي غليظ شده
مدت
ام .اس .ال دز كم
شياف آر .ام  .اس.
ام.اس .كانتن
مرفين سولفاته:
اورامرف اس .آر كودئين
تاثير
طوالني مدت

اشكال موجود

توضيحات

قرص
شربت
شياف
تزريق

هردز ت قر يبككا براي 3تككا 4
ساعت دوام دارد.

قرص

قرص ها را نجويد ،خرد يا دونيم نكنيد ،هيچ تغييري درآن ندهيد.

دارو به آرامي شروع به تاثير
مي كند(حدود  8-12ساعت
تاثير طوالني مدت براي ام.
اس .كانتن و اورامرف اس .آر
و 12-24سككككاعككت بككراي
كدئين)

اين قرص هاي بايد به طور مصرف شوند.
بيش از مقدارتجويز شده ،مصرف نكنيد.
نام ژنريك

نام تجاري

اشكال موجود

توضيحات

هيدرومرفون

ديلوديد

قرص شياف براي تزريق

شبيه به مرفين كوتاه مدت

اكسي كودون

روكسي كودون

قرص شربت شياف

هردز3تا 4ساعت دوام دارد

قرص

هككردز دارو درحككدود 12
ساعت طول مي كشيد

اكسي كودون طوالني مدت اكسي كانتين

قرص ها رانجويد ،آنرا خرد وضايع نكنيد .هيچ نغييري در آن ندهيد.
اين قرص ها بايد قورت داده شوند.
بيش از اندازه اي كه تجويز شده ،مصرف نكنيد.
نام ژنريك

نام تجاري

اكسككككي كودون ه مراه پركودان
روكسي پرين
آسپرين

اكسي كودون
همراه اسپرين

پركوسيت

اشكال موجود

توضيحات

قرص

مصرف آن براي درد شديد
مككحككدوديككت داردچككون
مصكككرف آسكككپرين ا ندازه
معيني دارد

قرص

مصرف آن براي درد شديد
مككحككدوديككت دارد چككون
م صرف ا ستامينوفن اندازه
معيني دارد

با وجود اين ،هرگز بدون مشككورت با دكتر يا پرسككتارتان ،بيش از اندازه تجويز شككده ،از اين داروها مصككرف نكنيد زيرا مصككرف
زيادشان خطرناك است .در صورت مشورت با دكتر يا پرستار،درد شما با افزايش تدريجي دز دارو تسكين پيدا مي كند .دز اين
داروها را همواره مي توان زياد كرد .هرگز آن زمان فرا نخواهد رسيد كه نتوان درد را معالجه كرد.
مپريدين و (دمرول) زماني ،داروي متداول براي كنترل درد بودند ،خ صو صا براي بعد از جراحي .بع ضي از پز شكان امروزه هنوز
آنرا تجويز مي كنند ،هرچند ،مپريدين ،داروي خوبي براي كنترل درد سرطان ني ست ،چنانچه م صرف آن بيش از دو تا سه روز
به طول بيانجامد ،م شكالتي ايجاد خواهد كرد .همينكه بدن مپريدين را جذب كرد ،دارو ،تركيبي م شابه بيرون مي دهد .بعد از
دو تا سككه روز ،تركيبت مشككابه مپريدين بيمار را نگران و نا آرام مي سككازد .همچنين عضككالت را منقبز و در دزهاي باال باعث
حمالت ن اگهاني مي شود .آژانس تحقيق و بيمه مراقبت از سالمتي( بخش مربوط به سالمتي و خدمات ان ساني ايالت متحده)
تاكيد كردند كه مپردين براي كنترل درد سرطان داروي ضعيفي است .به عالوه بعضي سازمان هاي «مراقبت از سالمتي» ديگر
از آن براي جراحي -خصوصا در افراد مسن -استفاده نمي كنند.
عوارض جانبی داروهاي مخدر
هرگونه عوارض جانبي داروهاي جانبي داروهاي تخديركننده را به دكتر يا پر ستاران گزارش دهيد ،مي توان آنها را كنترل كرد.
اگز عوارض جانبي دارو قابل درمان نباشد بايد از مصرف آن اجتناب ورزيد.
یبوست
اكثر دراوهاي درمان درد شككديد ،منجمله تمامي داروهاي تخديركننده ،باعث يبوسككت مي شككوند .مسكككن هاي مخدر ،حركات
دستگاه گوارش را كند مي كنند .مدفوع ،حالتي سخت و خشك پيدا مي كند .زماني كه داروهايي مانند مرفين ،هيدرومرفين يا
فنتاينل را شكككروع مي كنيد ،براي حركات منظم قضكككاي حاجت نياز به دارو داريد.اگر دكتر يا پرسكككتار دارويي را در اين مورد
پيشنهاد نكردند ،خودتان از آنان بخواهيد .اگربعد از مصرف بيش از دودز دفع مدفوع نداشتيد موضوع را به دكتر يا پرستار خود
بگوييد .يبوست شديد باعث درد ،حالت تهوع و استفراغ مي شود و خطرناك است .يبوست براي فردي كه داروي تخديركننده

مصرف مي كند يك مشكل بالقوه به حساب مي آيد .اگر دز داروهاي مخدر افزايش يابد و يبوست هم درمان نشده باشد بيمار
در وضعيت بدتري قرار مي گيرد.
اقدامات ساده اي براي جلوگيري از يبوست وجود دارند ،مانند نوشيدن آب بيشتر و آب ميوه جات ،خوردن مواد فيبري بيشتر
و ورزش كردن .در صورتي كه اين اقدامات كافي نبا شند به شيوه هاي دارويي ديگري نياز ه ست .بع ضي اوقات بيماران م صرف
داروهاي درمان درد را كنار مي گذارند چون يبو ست شان به خوبي كنترل ن شده ا ست .اجازه ندهيد چنين چيزي براي شما
اتفاق بيفتد .اگر قضككاي حاجت به خوبي انجام نمي شككود موضككوع را به دكتر يا پرسككتار بگوييد .براي اطالعات بيشككتر در مورد
يبوست ،به صفحه ...در فصل يك برگرديد.
پيشنهادات براي كنترل یبوست







داروهاي تجويز شده براي جلوگيري از يبوست را همانگونه كه دستور داده شده مصرف كنيد.
هر روز نوشيدن مايعات را افزايش دهيد.
غذاهايي را كه داراي مواد فيبري بااليي هستند -مانند حبوبات ،آلوها وسس سيب -بخوريد.
بيشتر از حد امكان ورزش كنيد .قدم زدن از يبوست جلوگيري مي كند.
قضاي حاجت را طبق برنامه تنظيم كنيد.
مايعات گرم بنوشيد.

حالت تهوع ،استفراغ ،خشكی دهان ،خواب آلودگی و آشفتگی
عوارض جانبي داروهاي درمان درد ،خصككوصككا در بيماران سككرطاني ،حالتي خاص دارند .عوارض جانبي اغلب در شككروع
درمان يا هنگامي كه دز دارو به سرعت افزايش مي يابد ايجاد مي شوند و به نظر مي ر سد بعد از چند روز از بين بروند.
مخدرها باعث حالت تهوع ،استفراغ ،خواب آلودگي ،خشكي دهان و آشفتگي مي شوند .بدن ،در برابر اكثر عوارض جانبي-
غير از يبوست – نوعي تعادل ايجاد مي كند .داروهاي ديگر به متوقف كردن اين عوارض جانبي كمك مي كنند .بافت هاي
دروني بايد روي مونيتور بررسي شوند .چنانچه اختالل ادامه بايد توسط دكتر يا پرستار ارزيابي گردد.
پيشنهادات براي كنترل حالت تهوع یا استفراغ:
درچند روز اول معالجه از داوري ضد تهوع استفاده كنيد و در مورد نحوه آن از دكتر يا پرستار كمك بخواهيد.

·

حالت تهوع و استفراغ معموال  2تا  3روز ادامه دارد.
·

در طي روز به عوض خوردن چندين وعده غذاي مفصل ،درفواصل معيين غذاهاي سبك بخوريد.

·

مايعات ساده بنوشيد.

·

ازخوردن غذاهاي چرب يا سرخ شده و غذاهاي شيرين يا ادويه دار اجتناب ورزيد.

·

براي مايعات ني بكارببريد و به آرامي آنها را مزمز كنيد.

·

بعد از خوردن غذا به مدت ساعت راست بنشينيد يا در اطراف قدم بزنيد.

·

لباس هاي تنگ و چسبان نپوشيد.

·

به قدر كافي از هواي تازه استنشاق كنيد.

·

از استراحت ذهني ،انحراف خيال و عدم بهره بگيريد.

پيشنهاداتی براي جلوگيري كردن از خشكی دهان
·

آ شاميدني هايي را كه شامل كافئين ،مانند چاي ،قهوه ،يا كوال ه ستند ،ننو شيد .اگر خواب آلودگي شديد
است ،صبركنيد ،چون معموال بعد از سه روز شروع درمان يا افزايش دزهاي دارو از بين خواهد رفت.

·

خواب آلودگي شديد را به دكتر يا پر ستار گزارش دهيد .دز داروي درد را مي توان تنظيم كرد ،يا داروهايي
را مي توان براي كمك تجويز كرد.

·

عوارض جانبی دیگر

گاهي اوقات مخدرها باعث كندي تنفس مي شككوند .اين براي بسككياري از بيماراني كه از داروهاي تخدير كننده
براي درمان درد سرطان استفاده مي كنند ،مشكل نيست و توانايي تحمل آن را دارند .اين داروها اختالالتي مثل
خواب هاي بد ،عرق كردن ،خارش يا دشواري در ادرار كردن را ايجاد مي كنند.
بايد گفت كه تمامي اين اثرات جانبي را مي توان كنترل كرد .با دكتر يا پرستار خود صحبت كنيد.
استفاده از دارو براي تسكين كامل درد
سازمان بهدا شت جهاني طرح« نردبان سه پله اي ت سكين درد» (ارائه شده در شكل  )1را به عنوان راهنماي
مصرف داروهاي درمان درد سرطان متشر كرده است .هر متخصص و پرستاري بايد چگونگي كاربرد آن را بداند.
اين سازمان جهاني نكات زير را براي مصرف داروهاي درمان درد سرطان پيشنهاد مي كند:
تجويز و مصرف داروهاي خوراكي (قرص هاي خوراكي و شربت ها) هر وقت كه امكان دارد.
·
داروها را طبق جدول زماني درمان درد سرطان بطور منظم مصرف كنيد.
·
اگر درد باقي مانديا بدتر شد پله به پله نردبان تسكين درد را به مانند يك راهنما بكار بريد.
·
براي هر فرد ،در ارتباط با درد و تسكين آن به طور جداگانه طرح ريزي نماييد.
·
درتشخيص و درمان به جزئيات توجه نماييد.
·
سازمان بهداشت جهاني ،مسكن هاي را براي بسياري از دردها پيشهاد مي كند و افزودن داروهاي ديگر را
براي دردي كه با مسككككن ها از بين نمي رود ،ال زم مي داند .داروها را مي توان براي درمان مشككككالت
مشخصي مانند حالت تهوع ،نگراني يا يبوست اضافه كرد .نردبان سه پله اي ،يك راه ساده براي نشان دادن
چگونگي ا ستفاده ا صولي از داروهاي م سكن ا ست .وقتي درد بدتر مي شود ،روي نردبان به سمت«باال»
پيش برويد .اگر درد از بين رفت .نردبان را به سككمت «پايين» در نظر بگيريد .با بكاربردن پله هاي نشككان
داده شده در نردبان ،مي توان بيش از  90درصد از درد سرطان را تسكين داد.
نمونه هایی از داروهاي بكاربرده شده طبق نردبان تسكين درد سازمان بهداشت جهانی
پله اول :دردضعيف
مسكن هاي درد
استامينوفن
·
آسپرين
·
ايبوپروفن
·
ناپروكسن
·
كتوپروفن
·
كولين منيزيم تري سالي سيليت
·
پروپوكزيفن
·
به اضافه ،داروهايي براي درمان عوارض ديگري مانند:
·
حالت تهوع
·
نگراني
·
درد ناشي ازحساسيت يا صدمه به اعصاب
·
پله دوم ،در صورتی كه درد با مصرف داروهاي پله اول از بين نرود ،یا بدتر شود:
·

اكسي كودان با اسپرين يا استامينوفن

·

هيدروكودان(ويكودين ،لرتاب وغيره)

پله سوم :اگر درد از بين نرود یا شدت یابد:

دزهاي اين داروها تدريجا تو سط دكتر يا پر ستار افزايش مي يابد تا اينكه درد برطرف يا عوارض
جانبي كنترل شود.
مرفين
·
هيدرومرفون
·
اكسي كودان بدون آسپرين يا استامينوفن
·
متادون
·
فنتانيل
·
آن طرف نردبان ،براي درد ناشي از حساسيت يا صدمه به اعصاب است.
تري ساي كليك آنتي دپرسانتز(آمي تري پي الين ،دي سي پرامين)
·
انتي كون وول سانتز(فني توين ،كاربامازپين)
·
بي حس كننده هاي خوراكي موضعي (مكزيل تاين)
·
(برگرفته ازنظريات و تحقيقات مركز مراقبت هاي بهداشتي .راهنماي شماره  9اقدامات
باليني«.مديريت درمان درد سكككرطان» راك ويل :آمريكا ،دپارتمان خدمات انسكككاني و
بهداشتي ،مارس )1994
چه زمانی داروها را مصرف نمایيم
م صرف داروها طبق برنامه منظم بي ست و چهار ساعته به جلوگيري از درد كمك ميكند .يك برنامه شبانه روزي ،ميزان دارو در
بدن را در سككطح ثابت محفوم مي دارد .درد را كنترل و از برگشككت درد جلوگيري مي كند .هنگامي كه داروها به اين شككيوه
مصرف مي شوند عوارض جانبي كاهش مي بابند.
وقتي كه درد فقط در طي فعاليت هاي مشكككخص رخ مي دهد ،مصكككرف دارو به ميزان نياز يا پي.آر .ان(اندازه الزم به التين)
مناسككب اسككت ،براي مثال ،هنگامي كه درد فقط به هنگام تعويز لباس يا حالت ديگري ظاهر مي شككود ،دارو بايد قبل از آن
مصرف شود .همچنين در صورت برگشت سريع آن مصرف دزهاي الزامي در فاصله ما بين دزهاي تعيين شده الزم است.
زماني كه درد كمتر مي شود يا از بين مي رود ،ممكن ا ست و سو سه شويم كه م صرف دارو را متوقف كنيم .اين به درد اجازه
مي دهد كه برگردد و جوالن كند و درد بيشتري عارض شود .مصرف دارو را حتي در صورت احساس سالمتي ،متوقف نسازيد.
اگر علت درد از بين رفت ،با دكتر يا پر ستار در مورد كاهش تدريجي دز دارو صحبت كنيد .به ت شخيص و ت سكين درد ادامه
دهيد .اگر درد برگ شت كرده براي افزايش مجدد دارو آماده با شيد ،متوقف كردن سريع داروها عوارض جانبي ايجاد مي كند و
باعث برگشت درد شديد مي شود .بعضي از بيماران از اين نگران هستند كه مصرف داروها طبق برنامه منظم و مرتب به معناي
م صرف زياد دارو با شد .اگر دارو بطور منظم و سر ساعت م صرف شود حتي اگر در برگ شت كند ،نيازي به افزايش دارو نخواهد
بود .مصرف دارو براي تسكين درد سرطان طبق برنامه منظم ،بدين معنا نيست كه شما قادر به لذت بردن از زندگاني نخواهيد
بود .در حقيقت ،بسككياري از بيماراني كه داروي درمان درد سككرطان را طبق يك برنامه شككبانه روزي مصككرف مي نمايند كار و
تفريح خود را هم دنبال مي كنند .آنان به دليل عدم درد مي توانند از زندگاني لذت ببرند.
دزمورد نياز و برنامه مصكككرف آن براي هر دارو و هر فرد فرق دارد .تاثيرگذاري و اسكككتمرار عمل هم براي هر دارو متفاوت
است .برنامه ها مي توانند گيج كننده باشند .زمان هر برنامه را براي هردارو بنويسيد ،مصرف آن را طبق برنامه گزارش دهيد.
صفحه مخصوص برنامه دارويي منظم را درپشت اين كتاب(صفحه  )158مالحظه فرماييد.
طبق معمول ،درد ضعيف هر سه تا چهار ساعت با م صرف دارو درمان مي شود .لزوم م صرف دارو هر چهار ساعت مي تواند با
خواب ،كارو تفريح تداخل كند .اگر دارو هر سه تا چهار ساعت در شبانه روز تجويز شده ،يك ساعت زنگ دار را طي شب به
يادآوري م صرف دارو اخت صاص دهيد .ناديده گرفتن دز داروي شب باعث مي شود كه شما هنگام صبح با درد از خواب بيدار
شويد.
دار وهاي طوالني مدت(مثل ام اس كانتين ،اورامرف اس آر ،اك سي كانتين و كاديان) براي درد شديد بكار گرفته مي شوند .اين
قرص ها مرفين يا اكسككي كودان را به آهسككتگي آزاد مي سككازند -به آنان اجازه مي دهند بيش از اندازه اثر كنند و مدت تاثير،

طوالني تر گردد .اين قرص ها بايد به طور كامل و يكجا م صرف شوند .آنان را نجويد ،خرد يا ن صف نكنيد .اگر دز دارو به اندازه
كافي باال نبا شد ،درد مابين دزها برگ شت مي كند .اين داروها اغلب نبايد بي شتر از هر ه شت ساعت م صرف شوند(براي داروي
كاديان هر  12ساعت).
دردي كه مابين دزهاي دارو عارض مي شككود«غلبه درد» ناميده مي شككود .دزهاي پايين از مسكككن هاي كوتاه مدت( اسككتمرار
تاثير از سككه تا چهار سككاعت) مابين دزهاي طوالني مدت از «غلبه درد» جلوگيري مي كنند .يك مسكككن كوتاه مدت مانند
مرفين(ام اس آي آر يا ركسانل) را مي توان هردو يا چهارساعت به همراه داروي طوالني مدت«چنانچه الزم باشد» مصرف كرد.
اين دز كمكي را داروي« رهايي از درد» مي نامند كه به عنوان داروي كوتاه مدت «كمكي» بكارمي رود تا زمان مصكككرف دز
طوالني مدت فرابرسككد .مصككرف دز كمكي بيش از چندين مرتبه در روز مي تواند نشككانه نياز بيمار به اسككتفاده ازدز داروهايي
طوالني مدت قوي تر باشد .ليستي از مقادير داروي مصرفي تهيه كنيد و در آن ،زمان و ميزان درد را هم بنويسيد .اين اطالعات
براي تنظيم طرح كنترل درد به كار مي رود .تنظيم درست مقدار دارو و تسكين درد بهترين نتايج را در بر دارد .با كار شناسان
بهداشت و درمان براي دستيابي به طرح صحيح درمان همكاري كنيد.
تنظيم داروها براي ایجاد بهترین تسكين
زياد يا كم كردن دز داروي درد كه بهترين ت سكين را فراهم مي سازد«مقدار موثر دارو» نام دارد .در هر فردي متفاوت ا ست و
هرفردي نسبت به دارو واكنش متفاوت دارد .تسكين كامل درد به طرح ويژه اي كه براي فرد درنظر گرفته شده است ،بستگي
دارد و آن طوري تنظيم شده كه درد فرد را كاهش دهد .اگردرد بدتر شود ،ممكن است دز دارو را افزايش داد يا داروي ديگري
را امتحان كرد .اگر عوارض جانبي بسياري ايجاد شد ،شايد نياز به كاهش دز دارو نياز نباشد.
دز داروهاي درمان درد شديد ،گوناگون است و برحسب فرد هم فرق مي كند .هيچ «دز استانداردي» وجود ندارد .بعضي افراد
با حداقل ميلي گرم دارو ،تسكككين مي يابند ،افراد ديگر نياز به دزهاي باال دارند و بعضككي افراد هم ممكن اسككت به بيش ازچند
صد ميلي گرم احتياج داشته باشند .براي پيدا كردن دز مناسب با دكتر يا پرستارتان همكاري كنيد .دز واقعي ،آن است كه با
حداقل عوارض جانبي ،درد را تسكين بخشد.
تشخيص درد و تسكين آن به تغييرات درست و ضعيت بيمار كمك مي نمايد .با تهيه ليستي از زمان داروهاي مصرف شده و
ارزيابي« مقدار موثر» آنها به دكتر و پرستارتان كمك كنيد.
كدام داروها درد را بيشترین تسكين می دهند؟
تشكككخيص بهترين دارو ،به نوع درد و بيمار ،بسكككتگي دارد .تفاوت اندكي در قابليت تسككككين درد گروههاي دارو هايي وجود
دارد .در گروه ،NSAIDدو قرص آسككك پر ين( 325م ي لي گرم در هر قرص ،كال 650م ي لي گرم) بككه انككدازه دو قرص
اسكككتامينوفن(325ميلي گرم در هر قرص ،كال 650ميلي گرم) يا يك قرص ايبوپروفن(200ميلي گرم) درد را تسككككين مي
بخ شند .تاثير آ سپرين و ا ستامينوفن ،هردو مقدار ب سيار باال(500ميلي گرم در هر قرص)درت سكين درد تقريبا يك سان ا ست.
مقايسه دز مسكن درد از يك دارو با دز مسكن همان درد از داروي ديگر« ،دز مساوي تسكين درد» ناميده مي شود.
اين «دز م ساوي ت سكين درد» همه داروهايي را كه به طرق مختلف به بيمار داده مي شود ،شامل مي گردد .دز م صرف داروي
خوراكي(از راه دهان) به ن سبت دز داروي م سكن م ساوي با آن از راه تزريق (آمپول زدن) در داخل ع ضله( )IMيا وريد()IV
بي شتر ا ست .كپ سول ها و شربت ها اول به سمت معده و بعد به كبد مي روند .كبد بع ضي از داروها را تغيير ميدهد .حدود دو
سوم از دز دارو تو سط مواد زائد ازبدن دفع مي شود .آن چيزي كه دركبد باقي مي ماند وارد جريان خون مي شود .اين دارو
بعدا به وسيله خون به سمت مغز و به مركز كاهش احساس درد مي رود.
همان دارو اگر تزريقي باشد مستقيما وارد جريان خون مي شود ،به اين دليل ،دز خوراكي مي بايستي سه برابر دز همان دارو،
كه به و سيله تزريق داده مي شود ،با شد كه تا به همان ميزان م ساوي درد را ت سكين دهد .به عبارت ديگر ،اگزدرد ،هرچهار
ساعت يكبار با تزريق  10ميلي گرم ازمرفين كنترل شود ،براي همان ميزان تسكين هرچهار ساعت يكبار  30ميلي گرم مرفين
خوراكي الزم ا ست .بنابراين ،هر زمان كه روش دادن دارو(« شيوه توزيع» ناميده مي شود) تغيير كند ،دز دارو بايد با ت سكين
درد همانگي كامل دا شته با شد .اگر شما دز داروي م سكن تزريقي را به خوراكي تغيير دهيد درد بي شتري خواهيد دا شت .يا

دچار عوارض جانبي خواهيد شد .دز دارو ممكن است نياز به هماهنگ كردن داشته باشد .شما بايد دكتر يا پرستار خودتان را
دراين باره آگاه سازيد.
جدول هاي زير تقريبا دزهاي معادل داروهايي را كه عموما براي درمان درد سرطان مصرف مي شوند ،نشان ميدهند .هر دارو
و دزي تقريبا همان مقدار از درد را ت سكين خواهد داد .دزها رابه هنگامي كه داروهاي جديد به طرح شما ا ضافه مي شوند ،يا
دستورالعمل آنها تغيير مي يابد باهم مقايسه كنيد .اشتباه پرستاران و متخصصين دركنترل درد سرطان اين است كه داروهاي
تزريقي را به قرص هاي با همان دز تبديل مي كنند .اين درمورد اكثر داروها صككدق مي كند مخصككوصككا وقتي كه دز دارو را به
مقدار دو سوم كاهش مي دهند .ب سياري از دكترها و پر ستاران با دز مت ساوي در ت سكين درد آ شنايي ندارند .با بهره گيري از
اين جدول ها با آنان همكاري كنيد ،يا آنان را از راهنماي كنترل درد سرطان چاپ شده توسط  AHCPRآگاه سازيد.
داروهاي خوراكي حدود چهل و پنج تا شصت دقيقه براي شروع تسكين درد زمان مي برند .تزريقات درون( )IMحدود پانزده
تا سككي دقيقه شككروع به تاثير ميكنند .داروهايي كه مسككتقيما از راه رگ( )IVداده مي شككوند تقريبا فورا تاثير گذارند .براي
اطالعات بيشتر درباره روش دادن داروهاي درد را به فصل چهارم مراجعه شود.

جدول  :3ارزیابی دزهاي مساوي داروهایی كه براي درمان درد ضعيف تا متوسط بكاربرده می شوند.
داروها

دوز

توضيحات

آسپرين

 650ميلي گرم

2قرص به ميزان استاندارد

استامينوفن

650ميلي گرم

 2قرص به ميزان استاندارد

ايبوپروفن

 400-200ميلي گرم

 2قرص به ميزان استاندارد

كتوپروفن

 25ميلي گرم

يك يا  2قرص قابل دسكككترس بدون
نسخه پزشك

كولين منيزيوم تريساليسيت

500ميلي گرم

يك قرص ،با نسخه پزشك

ارزيابي دقيق امكان ندارد .اين دزها تقريبا براساس اطالعات نسبي سازندگان دارو درنظر گرفته شده است .واكنش افراد درقبال
آنها ممكن است متفاوت باشد.
جدول  :4ارزیابی دزهاي مساوي داروهایی كه براي درمان درد متوسط تا شدید به كار شدید به كاربرده می شوند.
دارو

دوزخوراكي

دوزتزريق()IM,IV, SC

مرفين

30ميلي گرم

 10ميلي گرم

هيدرومورفون

 7/5ميلي گرم

 1/5ميلي گرم

هيدروكودون

 30ميلي گرم

ناياب

اكسكككي كودون كو تاه مدت طوالني  30ميلي گرم
 15ميلي گرم
مدت

ناياب
ناياب

متادون

 20ميلي گرم

 10ميلي گرم

(برگرفته ازمركز تحقيقات و مراقبت هاي بهدا شتي و درماني ،راهنماي باليني شماره ،9كنترل درد سرطان ،راك ويل ،ام دي:
آمريكا .بخش خدمات انساني و بهداشتي ،مارس )1994
داروهاي دیگري كه براي تسكين درد مصرف می شوند
مسكن ها هميشه به تنهايي باعث تسكين كلي درد نمي شوند .درد ناشي از آسيب ديدگي يا تحريك اعصاب شايد با مصرف
مسكن ها از بين برود .بعضي از بيماران با داروهاي ضد افسردگي و ضد تشنج تسكين پيدا مي كنند .چند روز حتي هفته ها يا

بيشتر طول مي كشد تا ضد تشنج ها و ضد افسردگي ها باعث تسكين درد شوند .هنوز مشخص نشده است كه چرا اين داروها
بر بعضي ازانواع دردهاي عصبي تاثير دارند .معهذا اين داروها در طرح درمان درد موثر هستند.
داروهايي كه براي كاهش نگراني هاي روحي به كار مي روند و بعضككي از داروهاي قلبي نيز براي درمان دردهاي عصككبي مفيد
مي باشند.مگزيلتين( مگزيتيل) ،داروهايي هستند كه ريتم ضربان قلب را كنترل مي كنند ولي براي دردهاي ناشي از صدمات
ع صبي -به هنگامي كه درمان هاي ديگر موفق نبوده ا ست -بكاررفته اند .از كودئين ،ك سپا سين ،سداتيوز و ضد اف سردگي ها
براي درد عصبي ناشي از عفونت ريشه عصبي ،يا ورم غده ريشه عصب استفاده شده است .اما هر بيماري با اين داروها تسكين
پيدا نمي كند .براي عده اي هم شككايد فقط براي مدتي كوتاه تسكككين يابد .گاهي اثر آن به طول مي انجامد .گرچه اين داروها
در درمان درد ،هميشه تاثير ندارند ولي به شمار داروهايي كه ما براي مبارزه با درد سرطان مصرف كنيم اضافه مي شوند.
داروهاي ضد التهاب كه كورتي كاستروئيدها نام دارند ،مانند داگزامتازون( دكادرون) و پردنيزون ،ازتورم ناشي از سرطان كه بر
روي سكتون فقرات يا مغز فشكار مي آورد ،مي كاهند .كورتي كاسكتروئيدها ممكن اسكت اشكتها را افزايش دهند يا باعث جذب
مايعات يا عوارض جانبي ديگر شوند .د ستورات ذيل را براي دقت بي شتر درم صرف «كورتي كا ستروئيدها» دنبال كنيد .بدون
اطالع دكترتان مصككرف اين داروها را متوقف نسككازيد .با راهنمايي دكتر و پرسككتاران مي توانيد مصككرف آنها را كاهش دهيد تا
جايي كه به صفر برسد .دراين مرحله به راحتي مي توان مصرف دارو را كنار گذاشت.
اكثر بيماران سرطاني از درد ا ستخوان رنج مي برند .اگر تنها يك ناحيه درگير با شد ،پرتو درماني مي تواند درد را از بين ببرد.
يكي از روش هاي موثر جديد درمان درد ا ستخوان ا ستفاده از شيوه هاي ديگر پرتو درماني ا ست.دارويي كه محتوي ذرات ريز
راديو اكتيو است(استرونتيوم 89 -يا متاسترون) به داخل وريد تزريق مي شود .جريان خون آن را به ناحيه اي از استخوان كه
تو سط سرطان آ سيب ديده ا ست ،مي برد .اين درمان معموال براي يك چندروز موثر واقع مي شود(بع ضي اوقات براي چند
ساعت) .رهايي از درد گاهي چند هفته تا چندين ماه به طول مي انجامد .متخ صص غدد مي داند كه آيا درد ا ستخوان را مي
توان با اسككترونتيوم درما كرد يا نه .وقتي پرتو درماني يا اسككترونتيوم موثر نباشككد ،تركيب كردن يك مخدر با داروي ضككد تورم
بدون الكل( )NSAIDدرد سرطان را ،كه در استخوان پخش شده است ،تسكين ميدهد.
بعضي از دردها به داروهاي ديگري نياز دارند .تركيب صمغ روغني (براي پوست) و داروي موضعي ( زوستريكس يا كاپزايزين)
كرم يا مرهم ساخته شده از مواد شيميايي موجود در فلفل هاي تند و تيز ا ست .برخي آن را براي درد نا شي از ح سا سيت يا
آسيب رگ هاي عصبي موثر مي دانند ،مثل درد ناشي از ورم غده ريشه هاي عصبي .بعضي از زنان پي برده اند كه كرم صمغ
روغني درد طوالني مدت بعد از برداشتن سينه را تسكين ميدهد.
همچنين آن را به شكلي شبيه به شكالت و قرص هاي لوزي شكل براي زخم هاي دهان به كار مي برند كه گاهي موثر ا ست؛
گاهي هم نه .صمغ روغني هنگامي كه براي اولين بار م صرف مي شود سوزش ايجاد ميكند .بع ضي ازبيماران اين سوزش را
دوست ندارند ودرمان را متوقف مي سازند .بعضي ها مي دانند كه اين سوزش از بين خواهد رفت .براي اطالعات بيشتر از دكتر
و پرستار خود سوال نماييد.
برخي از بيماران دريافته اند كه ماري جوانا را مسكن خوبي براي درد مي دانند .تحقيقات پزشكي اين موضوع را تاييد نميكند.
ماري جوانا اثر رواني اندكي روي درد دارد.
گرچه تركيبات آن ممكن است براي تسكين حالت تهوع و استفراغ مفيد واقع شود و از لحام حسي ،تحمل درد را آسان سازد.
با داروهايي كه م صرف مي كنيد و شيوه م صرف و عوارض جانبي آنان آ شنا با شيد .در مورد تمامي داروهايي كه م صرف مي
نماييد ،موارد زير را رعايت كنيد:
نام هاي دارو(نام هاي ژنريك و تجاري)
·
علت مصرف دارو
·
زمان مصرف آن
·
چگونگي مصرف دارو
·
نكاتي كه بايد با دكتر يا پرستار درميان گذاشته شود.
·
چگونگي كنترل اثرات جانبي دارو
·

·
·

چه چيزي را نبايد با دارو مصرف كرد.
هرنوع اقدامات احتياطي ديگر

مفهوم نسخه ها
ن سخه دارو ،يك برگه قانوني ا ست كه بطور دقيق به دارو ساز مي گويد چه دارو و چه د ستورالعمل هايي را براي م صرف
آن به فرد بدهد.
 -1نام فرد ،آدرس و تاريخ تولد .نسخه فقط تنها براي يك فرد داده مي شودو نام آن فرد مي بايستي روي برگه باشد.
 -2تاريخ :بع ضي ن سخه ها مي باي ستي طي يك زمان م شخص پيچيده شوند درغيراين صورت ارز شي ندارند .سوال
نماييد كه آيا ن سخه شما زمان محدودي دارد ،يا نه .ب سياري از ايالت ها تعداد روزي را كه شما براي پيچيدن يك
ن سخه فر صت داريد ،خ صو صا براي داروهايي كه براي كنترل كردن درد شديد بكار مي روند ،محدود مي كنند .بعد
از چند روز معين( دربسياري از ايالت ها  7روز) ،نسخه را نمي توان پيچيد.
 -3حروف اخت صاري :RXروي تمامي ن سخه ها ه ست و به معناي«پذيرفتن» ا ست .اين عبارت براي تاييد ن سخه
است.
 -4نام دارو :دكتر مي تواند نام نوع يا نام م شابه را براي ن سخه بكار ببرد .دارو ساز بايد به طور دقيق همان دارويي راكه
نوشككته شككده اسككت ،توزيع كند مگر آنكه دكتر بگويد اشكككالي نيسككت اگر بتوان داروي مشككابهي را جايگزين آن
كرد .دارو سككاز با كسككب اجازه از دكتر مي تواند دارويي را با حداقل هزينه جايگزين سككازد :دكتر ،نسككخه را با نام
مشابه مي نويسد .داروساز داروي مشابه را با حداقل هزينه توزيع ميكند.
 -5مقدار :روي برگه شايد نوشته شود«استثنا قائل شويد» يا «( »#به معناي « شماره») وبه داروساز بگويد چه مقدار
دارو در اختيار بيمار بگذاريد.
 -6دستورالعمل براي مصرف دارو :با عالئم اختصاري Sigمشخص مي شود كه به معناي«برچسب» است .دستورالعملها
دقيقا به بيمار مي گويد چگونه و در چه زماني دارو را مصرف كند.
 -7توضككيح درمورد دفعات تجديد نسككخه ،چنانچه الزم باشككد .براي مثال «:تجديد وشككود6 :بار» يا «دوباربپيچيد.»×6:
بعضكككي ايالت ها تعداد قرص ها را كه مي توان حتي براي زمان معيني تجويز كرد ،محدود مي كنند .اين قوانين
گاهي كنترل درد را بامشكالتي داريد ،موضوع را مستقيما به آنان بگوييد.
 -8عالمت(تيك) را براي مشككخص بودن آنكه مي توان محصككولي ارزان تر يا مشككابه را جايگزين سككاخت ،بگذاريد(به
توضيح شماره  4رجوع شود).
 -9امضاء و آدرس دكتر :براي بعضي داروها ،دكترعدد يا شماره  DEAرا هم مي نويسد .عالئم عددي  DEAشماره
اي است كه به دكتر يا پرستار اجازه تجويز داروهاي خاصي مثل مخدرها را ميدهد.
پيچيدن نسخه ها
تمامي ن سخه هايي را كه داريد دريك داروخانه بپيچيد .دكتر دارو ساز بايد مراقب داروهاي شما با شدو اطمينان حا صل
نمايد كه تمامي آنها را مي توان باهم مصككرف كرد .گاهي اوقات براي پيچيدن مجدد آن بيشككتر از يك روز به طول مي
انجامد .داروخانه محله شما امكان دارد تمامي داروها را ندا شته با شد ومجبور شود براي آنان سفارش مخ صوص بدهد.
قبل از تمام شدن دارو به فكر آن باشيد .اطمينان حاصل نماييد كه براي آخر هفته يا تعطيالت به اندازه كافي دارو داريد.
تعداد قرص هاي باقي مانده را هر بار قبل از مالقات دكتر ،كنترل كنيد .براي مخدرها با تلفن كردن به داروخانه نمي
توان دارو سفارش داد.دريافت اين داروها هميشه به نسخه نياز دارد.
مصرف كردن داروها
دسككتورالعمل نوشككته شككده را خوب بخوانيد و آنان را جلو دكتر يا پرسككتار تكرار كنيد .قبل از ترك كردن مطب دكتر،
مطمئن شككويد كه دسككتورالعمل ها را فهميده اند .نام هردارو و مشككابه آن و علت تجويز را بنويسككيد( براي مثال«،كنترل
درد» يا «قضاي حاجت») .نمودار يا جدولي تهيه كنيد .اين كار در پي گيري برنامه منظم مصرف دارو به شما كمك مي
كند .زمان مصرف هر دارو را بنويسيد .بعد از اينكه دز الزم را مصرف كرديد آن را خط بزنيد.

داروها را در قوطي ا صلي نگهداريد .آنها را در شي شه يا جعبه قرص با هم مخلوط نكنيد ،زيرا به هنگام م صرف داروهاي
مختلف سردرگم خواهيد شد.اگر دز داروي جديد ب ه همان دارويي كه در گذ شته تجويز شده بود ،شباهت ندا شت ،در
مورد علت تغيير آن از دكتر دارو ساز( يا پرستار) سوال كنيد.
ترس و نگرانی ناشی از مصرف داروهاي آرام بخش
ب سياري از بيماران از بابت م صرف داروهاي درد نگران ه ستند .ترس از اعتياد سبب مي شود كه درد آنان باقي بماند.
بيماران و حتي بعضي از كارشناسان بهداشت و درمان هنوز تفاوت بين تحمل ،نياز بدني و اعتياد را نفهميده اند .دكترها،
پر ستارها ،دارو سازها و ديگران كه مي تر سند بيمار مبتال به سرطان به داروهاي م سكن معتاد شود درباره كنترل درد
سرطان اطالعات كافي ندارند.
نگرانی از اعتياد
ترس از«معتاد» شدن ،متداول ترين نگراني در مورد م صرف بي حس كننده هاي خواب آور يا داروهاي مخدر مي با شد.
اين دلواپسككي يك تصككور قديمي اسككت كه حتي بعضككي دكترها ،پرسككتارها و داروسككازان هم هنوز آن را دارند .امروزه،
تحقيقات نشان مي دهد اعتياد در بيماراني كه داروهاي مخدر را براي كنترل درد سرطان مصرف مي كنند ،نادر است .تا
زماني كه فرد از تاريخچه سوء استفاده از مواد مخدر و خطرات آن آگاه است ،اعتياد مشكلي به حساب نمي آيد.
اعتياد يك م سئله رواني ا ست كه باعث مي شود شخص داروها را براي داليل ديگري غيراز ت سكين درد م صرف كند .به
عبارت ديگر ،ممكن ا ست بيمار دارو را صرفا به منظور د ستيابي به «اوج» درمان به كار ببرد .متخ ص صين ،اعتياد را براي
براي بيمار سرطاني يك م شكل به ح ساب نمي آورند .مطالعات ن شان مي دهد كه كمتر از يك دهم از يك در صد تمام
بيماراني ك ه دروهاي مخدر براي درمان درد مصككرف مي كنند ،معتاد مي شككوند .بيماران از اينگونه داروها براي تسكككين
درد استفاده مي كنند .اين شيوه مصرف ،بيمار را به سوي اعتياد سوق نمي دهد.
مصككرف بيش از حد دزهاي اينگونه داروها باعث وابسككتگي بدن به آنها مي شككود .وابسككتگي و تحمل با اعتياد فرق دارد.
وابستگي بدني بدين معني است كه اگر دارو به طور ناگهاني قطع شود ،عوارض( ناآرامي ،گرفتگي بيني ،اسهال ،انقباضات
عضله و عوارض ديگر) بروز مي كنند .تحمل درد با دارو نشانه جسماني ديگري است از مصرف طوالني مدت اين داروها.
بدن به دارو«عادت مي كند» ،لذا براي كنترل درد شايد الزم با شد اندكي دارو را افزايش دهيم .تحمل و واب ستگي بدني
در افرادي كه درد سرطان دارند مشكل بزرگي نيست وباعث اعتياد نمي شود .اگر مداوا به هر دليلي متوقف شود ،كاهش
تدريجي حدود سه چهارم از دارو در روز ،تحمل و وابستگي بدني را منتفي مي سازد.
نگرانی در مورد ذخيره كردن داروهاي قوي براي بعد
قبال م سكن هاي قوي مثل مرفين تنها هنگامي داده مي شوند كه فرد در حال مردن بود .بع ضي ا زدكترها و پر ستاران
مي دانستند كه اين داروها بايستي فقط هنگامي كه مرگ نزديك است ،تجويز شوند .داروهاي قوي«ذخيره» مي شدند تا
ا ينكه درد بسيار شدت مي يافت يا بيمار به سرحد مرگ مي رسيد .امروزه ،ما مي دانيم كه مصرف اين داروها آخرين راه
درمان نيست .مرفين و داروهاي مشابه را هرزمان كه درد شديد باشد براي جراحي ،تولد نوزاد ،درد مزمن و درد سرطان
مي توان تجويز كرد .هرگز براي« ذخيره كردن داروي قوي براي واپسين دم» دليلي وجود ندارد .بانظر دكتر يا پرستار دز
اين داروها را مي توان براي ت سكين بي شتر دردهاي شديد به مقدار مورد نياز ،افزايش داد .همانطوري كه قبال گفته شد،
دز مناسب ،آن است كه درد را با حداقل عوارض جانبي تسكين بخشد.
نگرانی از عدم توانایی خوب فكركردن
تازماني كه درد مشكككل ايجاد نكند بيمار بهتر مي انديشككد .مطالعات اخير نشككان ميدهد كه در افراد مسككن ،درد بعد از
جراحي باعث نگراني آنان مي شود .وقتي دز دارو درست باشد نبايستي فكر كردن را دچار اختالل كند .بعضي از بيماران
وقتي م صرف دارو را براي اولين مرتبه آغاز مي كنند تا چند روز با م شكل روبرو ه ستند .عده زيادي هم بالفا صله خود را
با آن تطبيق مي دهند .بيماراني كه دارويي مثل مرفين به كار مي برند ،قادر به كاركردن و بازي كردن هسكككتند و مي
توانند زندگي فعالي داشته باشند.

نگرانی در مورد عدم توانایی متوقف ساختن مصرف دارو
مبتاليان به سكككرطان همزمان با تغيير درد ،دز داروها را كم و زياد مي كن ند .هنگامي كه درد از بين مي رود ،اكثر
بيماران ،م صرف دارو را ديگر دو ست ندارند .درد دارو را در بدن «به م صرف» مي ر ساند .هنگامي كه درد از بين مي رود،
دز دارو تدريجا كم و سرانجام متوقف مي شود .اين جا به نمونه اي ازچگونگي تاثير دارو اشاره مي كنيم:
بيلي يك مرد  54ساله است و لوكميا( سرطان خون كه باعث ازدياد گلبول هاي سفيد مي شود) دارد .هنگامي كه تعداد
گلبول هاي سفيد او خيلي باال مي رود ،درد شديد دارد و مرفين م صرف مي كند وبتدريج به دز دارو مي افزايد تا اينكه
درد او تسككككين مي يابد .قبل از اينكه درمان«لوكميا» او آغاز شكككود او به دز«زياد» ( 100ميلي گرم از مرفين طوالني
مدت) 2مرتبه در روز احتياج دارد كه بتواند به كاركردن ادامه دهد .همينكه دردش درمان مي شكككود براي پايين آوردن
دزمرفين -تا آنجايي كه ديگر دارو مصرف نشود -با دكترش همكاري مي كند .زندگي را بدون مصرف دارو ادامه مي دهد
اما بيماري سككرطان دوباره به سككراغش مي آيد .او داروي درد را تنها موقعي كه درد مصككرف مي كند .وقتي سككرطان او
كنترل مي شود .هفته ها و بع ضي اوقات ماه ها دارو را كنار مي گذارد و دردش را از اين راه براي بيش از  5سال كنترل
مي كند.
نگرانی از اینكه درد شدید را فقط می توان با تزریق دارو درمان كرد
تقريبا هرگونه درد سرطان را مي توان به وسيله مصرف قرص يا كپسول -تازماني كه فرد بتواند آنرا قورت دهد و دستگاه
گوارش اش كار كند -درمان كرد .راه حل تسكين درد با داروهاي خوراكي افزايش تدريجي دز داروست تا جايي كه درد
برطرف شود .درگذ شته ،دكترها و پر ستاران درباره افزايش دز داروهاي مخدر براي درمان درد شديد اطالعاتي ندا شتند.
اولين دز دارو تنها دزي بود كه قبل از روي آوردن به روش هاي متفاوتي مثل تزريق امتحان شده بود.اكنون ما مي دانيم
كه هيچ م حدوديتي براي م خدرهاي تا زماني كه دز آن ب تدريج افزايش مي يابد ،وجود ندارد .مصكككرف كردن قرص،
كپ سول ،يا شربت در دزهايي كه درد را ت سكين بخ شند به بيمار اجازه مي دهد كه راحت تر حركت كند .براي بي شتر
بيماران پي گيري اين طرح ساده است.
الزم اسككت داروهايي كه از طريق سككوزن آمپول ،پمم و ميل پزشكككي داده مي شككوند مقدارشككان تا جايي كه درد بيمار
ت سكين يابد ،زياد شود .اينگونه داروها از قرص يا شربت ،كه از راه دهان م صرف مي شوند ،قوي تر ني ستند .در دزهاي
يكسان دارو ،هر روش ديگري هم از همين ميزان تسكين دهي برخوردار است.
هيچ راه معين يا داروي م شخ صي براي ت سكين دردي كه نا شي از سرطان يا معالجه آن با شد ،وجود ندارد .درد هر فرد
متفاوت ا ست .درد شايد هر روز ن سبت به روز قبل تغيير كند .داروهاي ب سياري وجود دارند كه به تنهايي براي ت سكين
درد بكار مي روند .دو تا دارو يا بيشككتر مي توانند باهم براي كنترل درد كارسككاز باشككند .راه هاي مختلف نظارت -شككيوه
هاي م صرف داروها -تاكنون دركنترل درد د ستاوردهاي موفقيت آميزي دا شته ا ست .يكي يا بي شتر از « راه هاي ديگر
كنترل درد» كه در فصل پنجم توضيح داده شده است ،مي تواند در طرح تسكين درد موثر باشد .اثرات جسمي و رواني
سرطان و درد را بايد مورد توجه قرار داد تا به يك طرح خالق و بسيار موثر در مورد تسكين درد ،دست يافت.
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