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توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.

مقدمه
پز شك شما جهت كنترل دردتان داروي مخدر تجويز كرده ا ست .هدف از ارائه اين كتابچه پا سخگوئي به شايعترين
سواالتي است كه توسط بيماران و بستگان آنها در ارتباط با مصرف داروهاي مخدر پرسيده ميشود.
گاهي اوقات افراد به هر علت از پرسيدن سواالتشان در مورد درد يا درمان آن ترديد دارند .شما احتماالً پاسخ برخي
از سواالتتان را در اين كتابچه خواهيد يافت .اما اگر بازهم سوالي بنظرتان ميرسد از پزشكتان پاسخ آنها را بخواهيد.
درك اين موضوع اهميت دارد كه ابتال به بيماري سرطان به معناي تحمل درد نيست .امروزه با داروهاي در دسترس
اغلب دردهاي ناشي از سرطان قابل كنترل خواهند بود.
داروهاي مخدر در تمام دنيا بعنوان يكي از موثرترين درمانهاي كنترل درد ناشي از سرطان شناخته شده است.
هدف پزشك شما از تجويز اين داروها كنترل درد شماست.
 داروهاي مخدر به چه داروهائی گفته میشود؟به هر داروئي كه اثراتي م شابه داروي مورفين دا شته با شد داروي مخدر گفته مي شود مانند متادون ،بوپره نورفين و
فنتانيل.
 مورفين از كجا میآید؟مورفين يك م شتق طبيعي اپيوم ميبا شد .اپيوم از گياه خ شخاش تهيه مي شود .ا ستفاده از مورفين براي كنترل درد
قرنهاست كه شناخته شده است.
امروزه بعد از تحقيقات انجام شده مورفين در ليست داروهاي قابل دسترس براي كنترل موثر درد قرار گرفته است.
 آیا مورفين تنها در مرحله آخر تجویز میشود؟مطمئناً خير!

در حقيقت مورفين تو سط سازمان بهدا شت جهاني بعنوان داروي انتخابي جهت كمك به تخفيف انواع م شخ صي از
د ردهاي نا شي از سرطان تو صيه شده ا ست .مورفين به تنهايي يا همراه با ساير داروها بعنوان جزئي از رژيم درماني
درد ناشي از سرطان بكار ميرود.
كنترل درد به شما اين اجازه را خواهد داد كه راحتتر بخوابيد ،فعاليت بيشتري داشته باشيد و از معاشرت با بستگان
و دوستانتان بيشتر لذت ببريد.
 آیا من به مورفين معتاد خواهم شد؟مطالعات انجام شده تو سط سازمان بهدا شت جهاني ن شان داده ا ست كه اعتياد در بيماراني كه سوء ا ستفاده داروئي
نداشتهاند به ندرت ايجاد ميگردد.
اعتياد به دارو زماني بوجود ميآيد كه دارو براي ايجاد «سرررخوشرري» مصرررف شررود و اين مورد با زماني كه مورفين
توسط پزشك براي شما تجويز ميشود بسيار متفاوت خواهد بود.
شما مورفين را براي درد نا شي از سرطان دريافت ميكنيد و چنانچه دقيقاً طبق د ستور پز شك خود آن را م صرف
كنيد احتمال اينكه اعتياد براي شما ايجاد شود بسيار پايين خواهد بود.
 آیا هنگام مصرف مورفين خواب آلوده خواهم شد؟برخي افراد هنگامي كه براي اولين بار مورفين اسرررتفاده ميكنند احسررراس كمي خوا آلودگي ميكنند .اين حالت
اغلب بعد از گذشررت چند روز برطرف خواهد شررد .زماني كه درد داريد خوابيدن برايتان مشرركل خواهد بود ،بنابراين
بعد از آنكه درد شررما كنترل ميشررود احسرراس راحتي بيشررتر خواهيد كرد و ممكن اسررت براي چند روزي بي

از

گذشته نياز به خوابيدن پيدا كنيد كه در حقيقت جبران بيخوابيهاي گذشته شما خواهد بود.
اگر بي

از چند روز اح ساس خوا آلودگي كرديد پز شكتان را در جريان بگذاريد .مقادير در ست مورفين نباي ستي

موجب خوا آلودگي زياد شود.

 آیا حين مصرف مورفين مجاز به رانندگی هستم؟مانند بسرررياري از داروهاي ديگر هنگام مصررررف مورفين شرررما مجاز به رانندگي و كار با ماشرررينهاي سرررنگين و
د ستگاههاي ح ساس ني ستيد .م صرف مورفين ممكن ا ست موجب كند شدن عكس العمل سريع شما در مواقع لزوم
شود.
 آیا حين مصرف مورفين مجاز به استفاده از داروهاي دیگر هستم؟شما بايستي پزشك خود را از ليست كليه داروهائي كه دريافت ميكنيد آگاه سازيد .پزشك شما ممكن است توصيه
كند هنگام مصرف مورفين از دريافت ساير آرامبخ ها صرفنظر كنيد .اين قبيل داروها اثرات آرامبخشي مورفين را
افزاي

ميدهند.

 آیا مصرف مورفين وضعيت اجابت مزاج من را تغيير میدهد؟مورفين حركات روده را كاه

ميدهد .به همين علت پزشكتان به منظور پيشگيري از يبوست برايتال مسهل تجويز

خواهد كرد .هنگام م صرف مورفين باي ستي بطور منظم م سهل م صرف كنيد مگر آنكه پز شك به علتي م صرف آن را
توصيه نكند .در صورتي كه با اجابت مزاج خود حين مصرف مورفين مشكلي داريد با پزشك خود در ارتباط با تنظيم
مقدار مناسب مسهل مشورت كنيد.
 آیا مصرف مورفين موجب حالت تهوع میشود؟برخي افراد هنگام شروع مصرف مورفين دچار حالت تهوع ميشوند.
اگر بعد از گذشت چند روز همچنان حالت تهوع داشتيد ،پزشكتان را در جريان بگذاريد .او ميتواند با تجويز داروهاي
ضد تهوع در رفع اين حالت شما را كمك كند.
 -آیا مصرف مورفين موجب احساس گيجی میشود؟

اگر در حين مصرف مورفين احساس گيجي ميكنيد ممكن است الزم باشد مقدار دارو توسط پزشكتان مجدداً تنظيم
گردد.
شما بايستي با پزشكتان در اين رابطه صحبت كنيد.
 چه مقدار مورفين براي من كافی خواهد بود؟مقدار مورد نياز براي هر بيمار با بيمار ديگر متفاوت ا ست .اين پز شك شما ست كه مقدار منا سب مورفين را جهت
كنترل درد با حداقل عوارض جانبي ميتواند تنظيم كند.
 در صورت عود مجدد درد حين مصرف مورفين چه بايد كرد؟پز شكتان به شما تو ضيح خواهد داد در صورت عود مجدد درد حين م صرف مورفين چه بايد بكنيد .بدون م شاوره با
پزشكتان مقدار مورفين خود را تغيير ندهيد.
 ...و در پايان اينكه:
با صحبت كردن با پزشك و پرستار خود در مورد دردتان به آنها جهت درمان بهتر آن كمك خواهيد كرد.
شما تنها كسي هستيد كه ميتوانيد بگوئيد چه زماني درد داريد ،دردتان كجاست و يا اينكه چقدر درد داريد.
بدون انتقال اين اطالعات پز شك شما قادر به كنترل منا سب درد شما نخواهد بود مطمئن با شيد كنترل درد شما
اهميت بسيار زيادي در معالجه كلي شما و همچنين بهبود كيفيت زندگي شما خواهد داشت.

حتماً

با پزشكتان مشورت نمایيد!

