هُوَالشافي
راه های ساده برای کنترل درد در بیماری سرطاني
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
تهیه و تنظیم دکتر آزاده منتظری
بدن و روان بیماران مختلف بر حسب نوع بیماری واکنش های متفاوتی در برابر داروهای مسکن نشان می دهند ،لذا باید سعی
شود که در بین داروهای این گروه ،نوعی که برای بیمار منا سب ترین ا ست انتخاب شود .هنگامی که درد نا شی از توموری که
بر ع صبی ف شار می آورد و یا به آن آ سیب می ر ساند ،داروهای ا ستروئیدی به تنهایی یا همراه دیگر م سکن ها تجویز می شود
ا ستر وییدها می توانند ا شتها را افزایش دهند معموالً افراد ح ساس بهتری پیدا می کنند اینها عوارض جانبی دارند که معموالً با
ادامه روند درمان بتدریج دیگر ظاهر نمی شوووند .این عوارض شووامز افزایش وزن ،باال رفتن فشووار ون می باشووند .هم نین
احتمال ابتالء به عفونت نیز زیاد می گردد .از افسووردگی و اروو راب در حال درمان ،نباید افز شوود روو بت کردن با فامیز،
دو ستان و یا م شاورین ب سیار کمک کننده ا ست .ولی بیمار باید یک دوره کوتاه از آرام بخش ها ا ستفاده کند( .مثز دیازپام).
دیازپام هم نین برا شز کردن عضالت برای کاهش دردهای ناشی از انقبارات عضالنی نیز کاربرد دارد .داروهای رد افسردگی
نیز کمک کننده ا ست .این داروها برای تأثیر گذاری نیاز به یک هفته وقت دارند و معموالً چندین ماه م صرف می شوند .قرص
های واب نیز برای افرادی که دچار مشکالتی برای وابیدن هستند بسیار مؤثر هستند و می توانند همراه با مسکن ها مصرف
شوند .هنگامی که درد به علت عفونت های اساسی می باشد بیمار باید از داروهای آنتی بیوتیک استفاده کند تا مشکز بصورت
ریشه ای و اساسی برطرف گردد.
● روش های مصرف داروها
م سکن ها ا لب به رورت وراکی م صرف می شوند .ا لب م سکن های پر م صرف فرم وراکی دارند .با وجود این هنوز معتقد
هستیم که بسیاری از داروها مانند آسپرین بهتر است که بصورت مایع ،مصرف شوند .برای بیمارانی که مشکز بلعیدن دارند،
روش نو شیدنی آ سانتر ا ست .هم نین برای بیمارانی که برای بلعیدن م شکز دارند ،م سکن های مختلفی به فرم شیاف وجود
دارد .مورفین معموالً هر  4سوواعت بصووورت شوویاف یا مخلوب با آب میوه ها مصوورف می شوووند .هم نین قرص های هم وجود
دارند که آه سته آه سته آزاد می گردند بنام  . Mst continuesاینها بلعیده می شوند ولی موفین ب سیار آه سته و آرام از آنها
ارج می گردد .ب وریکه یک دوره  12سوواعته طول می کشوود تا مورفین ب ور کامز ارج شووود .بر ی از بیماران این روش
آسانتر می دانند تا اینکه هر  4ساعت دارو مصرف کنند .مورفین هم چنین به فرم تزریقی هم مصرف می شود ولی بدلیز اینکه
اسووتفاده از فرم وراکی آسووانتر اسووت ،عده اندکی از بیماران از فرم تزریقی اسووتفاده می کنند .البته در موارد اور انس برای
ت سکین درد ب سیار شدید و یر قابز ت مز ا ستفاده از فرم تزریقی الزم ا ست .زیرا تزریق می تواند دارو را م ستقیماً وارد ون
نماید و درد را به سرعت کاهش دهد.
برای بیمارانی که کنترل در آنها از طریق مسووکن های وراکی مشووکز اسووت تزریق مداوم مورفین به بدن ،ا لب بسوویار مؤثر
ا ست .در این روش از یک سرنگ مخ صوص ا ستفاده می شود .سرنگ حاوی مورفین به یک پمپ کوچک مت صز ا ست .دارو به
آرامی به وسیله سوزن به زیر جلد و یا بصورت یر شایع تر بدا ز ورید وارد می شود .سرعت دارو به بدن را هنگام تغییر میزان
نیاز بیمار می تواند با دقت تغییر داد .سرنگ مخصوص و کوچک می باشد و براحتی بوسیله بازوبند یا نگهدارنده مخصوری که
در زیر بازو جایگذاری می شوند نگه داشته می شود.
● روش های غير داروئی کنترل درد
روش های کنترل در یر داروئی می توانند به تنهایی یا همراه با مسووکن ها بکار برده شوووند .این روش ها شووامز رادیوتراپی،
بلوک ع صبی ،ت رک اع صاب از طریق پو ست ،طب سوزنی و هیپنوتراپی و تکنیک های س ست نمودن و شز کردن و حتی

عمز جراحی بر روی نخاع در مورد بیمارانی که سایر روش های برایشان مؤثر نبوده ،می تواند بسیار مؤثر باشد هر چند که این
روش ها بندرت مورد اسوووتفاده قرار م ی گیرند .رادیوتراپی یک روش بسووویار مؤثر برای کنترل دردهای مربوب به اسوووتخوان
بخصوص ،مهره ها استخوان ساق ،لگن و دنده ها است.
رادیوتراپی هم در جهت کاهش درد کمک می کند و هم استخوان را قادر می سازد که بتواند راست گردد .مقدار دوز رادیوتراپی
که برای درمان بکار می رود معموالً بسیار کم است و بنابراین درمان عوارض جانبی بسیار کمی واهد داشت.
● روش Tens
هدف از  Tensت ریک نمودن اعصابی است به مغز می رسند .این امر سبب می شود بدن مسکن های طبیعی ود را افزایش
دهد که اندورفین نامیده می شوند Tens .سبب کاهش دردهای سرطان بخ صوص دردهایی ا ست که مخ صوص و م دود به
یک ناحیه هستند می شود .به نظر می رسد طب سوزنی نیز از همین طریق عملکرد  Tensعمز ود را انجام می دهد و برای
بر ی بیماران سرطانی مفید ا ست .این روش ها را پز شک عمومی و یا انکولو ی ست (پز شک متخ صص معالج) می تواند تو ریه
نماید .بلوک ع ص بی نیز در بر ی مراکز مخ صوص درمان درد انجام می شود عقیده بر این ا ست که م سیر انتقال درد -از م ز
دردناک تا مغز -بدینو سیله متوقف می شود .هیپنوتراپی نیز می تواند برای کاهش درد نا شی از سرطان بکار رود .ولی اثر آن
کمتر می باشد.
● از اطرافيان چه کارهایی برمی آید؟
ب سیاری از افراد فکر می کنند که دارو تنها راه کنترل درد نا شی از سرطان ا ست .در واقع دارو تنها یکی از روش های درمان
با شد و گاهی اوقات روش های ساده ای که بیمار را ب سیار ناراحت می کند ،مورد فلت قرارمی گیرند .ن وه ن ش ستن و یا دراز
کشوویدن می تواند بر روی درد اثر گذارد .حتی حالتی که در ابتدا راحت به نظر می رسوود پانزده الی بیسووت دقیقه بعد دردناک
با شد .انواده و یا دو ستان می توانند به هنگام لزوم به تغییر موقعیت بیمار کمک کنند .این امر هم نین مانع از سوزش و با
تورم پو ست که در اثر ن ش ستن و یا دراز ک شیدن در یک موقعیت و حالت بوجود می آید ،می شود می گردد .ن ش ستن و یا دراز
کشیدن بر روی پوست گوسفند می تواند مانع از ایجاد این مشکالت گردد .همین طور در رورت لزوم ر تخواب و یا تختخواب
بیمار باید عوض گردد .این نکته بسوویار جالب توجه اسووت که افراد هنگام بازگشووت به ر تخواب سوورد و تازه احسوواس راحتی
زیادی می کنند .بالشت و یا متکای  vشکز می تواند سبب کاهش پشت درد و یا گردن درد شود.
● گرم یا سرد
کیسه آب گرم و یا پاکت یخ در کاهش درد بسیار مؤثر هستند نباید آنها را مستقیماً بر روی پوست قرار داد .آنها را در حوله یا
تکه پارچه بپی ید .اثر این ها تنها برا ی مدت کوتاهی می باشووود و لی بیمار نباید ان ها را ترک کند .هم نین باید از گرما و
سرما بصورت متناوب استفاده کند.
● ماساژ
برای کاهش پ شت درد یا در اندام ها ما سا معمولی کافی ا ست و نیازی نی ست که فرد یک ما سا دهنده ماهر با شد .بو سیله
مالش من قه دردناک نه تنها اع صابی که پیام درد را به مغز می ر سانند گیج شوند بلکه این عمز شز شدن ع ضله نیز کمک
می کند .می توان از رو ن های مخصوص و یا لوسیون ها جهت مرطوب نمودن پوست بصورت همزمان استفاده نمود.
● تفریح درمانی
تما شای تلویوزیون ،گوش دادن به مو سیقی و معا شرت با دو ستان سبب از بین رفتن درد نمی شود ولی حداقز برای مدتی
سبب م شغولیت ذهن می گردد .ن ش ستن بر روی رندلی یا دراز ک شیدن روی تخت بدون اینکه بیمار کاری انجام دهد ،سبب
افسردگی می شود مالقات دوستان به رورت کوتاه و مکرر بهتر از مالقات های طوالنی است.
ار راب و افسردگی باعث تشدید درد می شوند .بیماران سرطانی نیاز دارند که با نزدیکان ود در مورد نگرانی ها و ترس ود
ر بت کنند .آنها ممکن ا ست درباره درمان ا ر راب دا شته با شند و یا نگران اداره امور انه با شند .این م سائز ممکن ا ست
حقیقت با شند و یا ت صورات بیمار با شند .ا لب دو ستان و یا انواده بیمار می توانند با گرفتن اطالعات از پز شک معالج بیمار و
یا پرستار او به بیمار کمک نمایند.

بیماری شدید ،می تواند بیمار را ت ت فشار قرار دهد تا حدی که زندگی را بسیار سخت بگیرد .و سؤال هایی در مورد هدف از
زندگی -برای وی پیش آید البته افرادی که دارای اعتقادات مذهبی و معنوی هستند از این ل اظ مشکالت کمتری دارند.
تفکر ،عبادت ،تجسوووم های فکر ،آرامش داشوووتن و یا ترکیبی از چنین اعتقادات و روش هایی می تواند برای کاهش درد مؤثر
باشد.
روش ها در جزییات متفاوت ه ستند ولی هدف در تمام آنها یک سان ا ست :رها شدن از ا سترس و سایر عوامز روحی که می
توانند سبب شدید شدن درد بشوند برای یادگیری این تکنیکها فرد می تواند در کالس های ویژه ای شرکت کند و یا از کتاب
ها و نوارها مخصوص بهره بگیرد.
● کنترل عالئم و نشانه های سرطان ها
بیماران سرطانی مجموعه و سیعی از عالئم را بیان می کنند که بر ی از آنها به علت سرطان و بقیه به علت درمان آن ا ست.
ا لب این عالئم بوسیله متدهای درمانی پزشکی و یا یر پزشکی و یا ترکیبی از هر دو درمان و بهبود می یابند.
نکات مهم در تغذیه
ب سیاری از بیماران ا شتهای ود را از د ست می دهند و اح ساس تهوع و ناراحتی می کنند .این م سأله می تواند از عالئم ود
سرطان و یا در نتیجه درمان با شد .بخ صوص رادیوتراپی و شیمی درمانی می تواند طعم و بوی ذاها را برای بیمار نا و شایند
کند و نگرانی در مورد بیماری نیز ممکن اسوووت همه چیز را نا وشوووایند جلوه دهد .بهتر اسوووت چنین افرادی وعده های ذا
وردن را زیاد کنند و هر بار مقدار کمی ذای ساده بخورند .اگر وزن کم می شود ،پز شک می تواند قرص های ا ستروییدی را
برای یک دوره کوتاه تجویز نماید تا وزن از دست رفته جبران شود.
ب سیاری از بیماران سرطانی پس از پایان دوره درمان ود ،وزن از د ست رفته را جبران می کنند .ولی با این حال کاهش وزن
سووبب ارووظراب و ناراحتی بیمار می شووود .اگر شووما هم این مشووکز را دارید توروویه می کنیم لباس های جدیدی را با اندازه
کوچکتر تهیه کنید بهتر ا ست افراد دیگری ذا را تهیه کنند تا شما هنگام ررف ذا سته نبا شید در طول مدتی که بیماری
شدیدتر و ناراحتی شما بی شتر ا ست از نو شیدنی های پر کالری ا ستفاده کنید تا بعد از اینکه حالتان بهتر شد ،دوباره بتوانید
ذاهای جامد مصرف کنید.
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