
 هُـوَالشـافي

 سرطان چيست؟ 

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

كوچكترین جزء زنده بدن انسان مي باشد و قادرند تا در تمام طول حيات بر طبق نظمي  ها )سلولها(یاخته

گردند ها و در نهایت فرد ميبقاي بافتخاص یاخته هاي مشابه خود را ایجاد نمایند. این عمل نه تنها موجب 

هر دليل بروز كند با تكثير طبيعي خود، آنرا به حالت طبيعي و اوليه باز  بلكه چنانچه تخریب بافتي نيز به

اند دچار تقسيمات و تكثير خارج از  گردانند. برخي اوقات سلولها با تغييري كه در ماهيت خود پيدا كردهمي

 نظم و كنترل طبيعي مي باشند و با رشد سریع خود نوعي تومور یا سرطان ایجاد مي نمانيد. 

  درماني چيست؟شيمي 

منظور از شيمي درماني تجویز داروهایي است كه نقش اصلي آنها از بين بردن سلولهاي بدخيم سرطاني و در 

شود كه فرد سرطان شيوه درمان اغلب زماني توصيه مينتيجه كنترل یا محو نمودن بيماري سرطان است. این 

با اینحال در مواردي كه احتمال وجود سلولهاي و هدف، درمان و كنترل بيماري است.  اي داردشناخته شده

باشد نيز مي توان از تشخيصي ما نميسرطاني در بدن فرد باالست ولي تشخيص وجود آنها در حد امكانات 

 بيماري در آینده جلوگيري شود. درماني استفاده كرد تا از عودشيمي

 كنند؟داروهاي شيمي درماني چگونه عمل مي

هاي شد یاخته ميرند. ولي همانطور كه اشارهكنند و مياي رشدپيدا ميروش كنترل شده هاي طبيعي بهیاخته

گيرد. داروهاي ضد كنترل خاصي صورت مي سرطاني غيرطبيعي هستندو تقسيم و رشد آنها بدون نظم یا

 ير سلولهايگردند و با ممانعت از رشد و تكثتمام نقاط مختلف بدن پخش مي سرطاني با ورود به جریان خون در

درماني از جراحي یا بر شيمي شوند. گاهي اوقات در درمان سرطانها عالوهسرطاني موجب تخریب آنها مي

شود. عالوه بر داروهاي شيمي درماني، در مواردي از استفاده مي اي از هردو نيزرادیوتراپي و یا مجموعه

 شوند.استفاده ميیمني گردند نيز هورموني و یا بيولوژیك كه موجب باال رفتن سيستم ا داروهاي

 باشد؟درماني چه مياهداف انجام شيمي

نظر گرفتن نوع  توانند با دراین داروها با جلوگيري از رشد و تكثير سلولهاي سرطاني ميهمانطور كه گفته شد 

 سرطان و وسعت آن جهت اهداف زیر بكار گرفته شوند:



 درمان قطعي سرطان  -

 سرطان جلوگيري از انتشار  -

 كند كردن روند رشد سرطان  -

 اندسرطاني كه از محل اصلي به سایر نقاط بدن تهاجم یافتهكشتن سلولهاي  -

 صي در كه ممكن است ناشي از وجود سرطان باشند.بهبود عالیم و شكایات خا -

تي بيشتري در بعضي موارد ممكن است شيمي درماني از آن جهت كه بيمار در طول زندگي خود، آرامش و راح

مراقبت "داشته باشد و كمتر بدليل سرطان دچار عوارض مختلف گردد توصيه شود. به این روش درماني 

 باعث بهبود كيفيت زندگي خواهدشد . گویند كهمي "تسكين دهنده

 درماني تنها روش درماني سرطان مي باشد؟آیا شيمي

د اغلب مواربه آن احتياج دارد. با اینحال در بعضي اوقات شيمي درماني تنها روش درماني است كه بيمار 

مي  "درمان كمكي"كه به این نوع درمان  گيرددیوتراپي صورت ميدرماني نيز عالوه بر جراحي و یا راشيمي

طاني گویند. در مواردي قبل از جراحي یا رادیوتراپي شيمي درماني انجام مي شود تا با كوچك شدن تومور سر

راحي یا بيشتري جراحي نموده و یا تحت رادیوتراپي قرار داد. در مواردي نيز بعد از ج بتوان آن را با سهولت

 از بين ببرد. مانده احتمالي را شود تا سلولهاي سرطاني باقيدرماني استفاده ميشيميرادیوتراپي، از 

 درماني برچه اساس است؟انتخاب نوع داروهاي شيمي

ین ه از چه دارو ویا داروهایي براي شما بهتر خواهد بود اتخاذ اپزشك شما تصميم خواهد گرفت كه استفاد

ما اثراتي كه بر عملكرد بدن و وضعيت كلي سالمتي شتصميم با توجه به نوع سرطان، محل و وسعت رشد آن و 

 گيرد.خواهد داشت، صورت مي

شك و یاحتي نظر خودتان در یك مجموعه امتحاني یا كار    شنهاد پز با انجام   آزمائي بالينيدر مواردي بنابر پي

شده   درماني قرار خواهيد گرفت. هدف ازشيمي  شد  اي ميآزمایشات باليني، انجام مطالعات با دقت طراحي  با

شت. به این اميد كه نتایج آنها         تا بتوان سرطان جدیدي را به بوته آزمایش گذا ضد  سيله درمانهاي  بدین و

ستا   ست آمده با درمانهاي ا شركت مي  ندارد بهتر از نتایج به د شد. بيماراني كه در این تحقيقات  كنند قبلي با

ست  سود مي     نه تنها ممكن ا شند كه از این درمان  ساني با شركت در این اولين ك كار و نتایج   جویند بلكه با 

ــل از آن ــمــاري كــه مــبــتــال بــه ایــن مــي حــاصـ  بــيــمــاري  تــوانــنــد بــراي مــردم بــيشـ

 مي باشند، مفيد واقع شوند.

 



 شود؟درچه محلي انجام ميدرماني شيمي

یي یا بستري درماني را در مطب پزشك، درمانگاه و یا در بيمارستان به صورت سرپا توانيد شيميشما مي

يمارستان بداروهاي دریافتي و قوانين جاري دریافت نمائيد. انتخاب محل انجام آن در ارتباط با نظر پزشك، نوع 

ا بتواند نياز به بستري كوتاه مدت در بيمارستان باشد تا پزشك شم درمانياست. ممكن است در شروع شيمي

 یجاد نماید.ااز نزدیك، اثرات داروها را بر روي شما مالحظه كند و احياناً تغييراتي را از نظر نوع و مقدار آن 

 درماني به چه صورت انجام مي گيرد؟تجویز داروهاي شيمي

زیر انجام خواهد  یا چند روش درماني به یكتجویز گردند، شيمي سرطان وداروهایي كه بایدبا توجه به نوع 

 شد:

دارو به كمك یك  گيرد ووریدي: معموالً در این روش یك سوزن باریك در ورید دست قرار ميتزریق داخل  -

قطره ه و به صورت قطرهدر داخل سرم ریخته شد شود. برخي موارد داروسرنگ در عرض چند دقيقه تزریق مي

رگي بزساعت تزریق مي گردد. در مواردي نيز یك لوله بسيار باریك در درون ورید  رض چند دقيقه تا چنددر ع

گردند. به این لوله هاي باریك آن تجویز مي د داروها از طریقشود و تا زماني كه مورد نياز باشكار گذاشته مي

  گویند.كاتتر ورید مركزي مي

طبق دستور  باشد و مانند سایر داروهاقرص، كپسول و یا شربت ميروش دارو به شكل خوراكي: در این -

نمایيد و چنانچه در  دستور مصرف تبعيت گردد. لطفاً به دقت ازپزشك در زمان ومقدار مشخص مصرف مي

 د.حتماً از پزشك، پرستار یا داروساز مربوطه سئوال بفرمائي باشيدمورد نحوه مصرف آن مطمئن نمي

درماني شيمي اند كه تنها براي یك دورهخوراكي اغلب به تعدادي براي شما تجویز شده هايقرص ها یا كپسول

به مقدار كافي نبودو یا در مورد ادامه مصرف آن تردید  آنها كنند. با اینحال چنانچه به نظر شما تعدادكفایت مي

 نسخه گردد.داشتيد حتماً این موضوع را با پزشك مطرح كنيد تا در صورت لزوم براي شما 

 گيرد.عضالني، زیرجلدي و یا داخل خود ضایعه:كه با سوزن مربوطه صورت ميتزریق داخل  -

 شود.روش دارو بر روي ضایعات جلدي ماليده ميموضعي: در این  -

حفره  درماني براي نقاط خاصي چون مایع نخاعي،نيز به كمك لوله باریكي، شيميممكن است در مواردي 

و را با ميزان داخلي و یا خارجي كه دار هايیا كبد به كار رود در سالهاي اخير استفاده از پمپشكمي، مثانه و 

 د.خاصي تزریق مي نمایند. رایج شده است. البته این پمپ ها در موارد خاصي مورد استفاده قرار مي گيرن



تشكيل شده باشد. پزشك و  از یك یا چند دارو كه روش تجویز آنها متفاوت است، تواندرژیم درماني شما مي

پرستار شما در خصوص نوع داروها و نحوه تجویز آنها به شما توضيح خواهند داد و چنانچه نكته اي از آن را 

 متوجه نشدید، لطفاً درخواست كنيد تا مجدداً شرح داده شود.

 هاي درماني و مدت درمان چقدر است؟دوره فاصله

درماني  هدف درمان، نوع داروهاي مصرفي و پاسخ بدن شما به شيمي به نوع سرطان،پاسخ این دو سئوال 

تر از دوره وجود دارد كه معموالً طوالنيبستگي دارد. به طوركلي بعد از هر دوره درماني یك دوره استراحت 

استراحت در فواصل تجویز داروها اینست كه بدن بتواند سلولهاي سالم خود را  درمان بوده و هدف از دوره

توان درماني غالباً مينياز براي انجام شيمياره سازي كند و قدرت خود را بازیابد. در مورد مدت زمان مورد دوب

آتي مشخص  هاينمود. البته در مواردي نيز طول مدت درمان مورد نياز در ارزیابي زمان مشخصي را تعيين

ه شده در زمينه طول درمان با پزشك هم ك شود. نكته حائز اهميت این است كه براي حفظ سالمت خودتانمي

 درماني اثربخشي مورد نظر خود را نخواهندغير اینصورت داروهاي شيميخود همراه و سازگار باشيد، در 

داشت. گاهي اوقات با توجه به آزمایشات خوني ممكن است پزشك شما درمان را براي مدت محدودي به 

 ر را پزشك به شما ارائه خواهد داد.تعویق بياندازد كه در این خصوص اطالعات بيشت

 درماني مي توانيم از داروهاي دیگر استفاده نمائيم؟آیا در طول شيمي

از شروع شيمي  درماني تداخل داشته باشند. بنابراین قبلداروها با اثرات داروهاي شيميممكن است بعضي 

زمان و علت مصرف و به همراه ميزان، نام داردرماني بایستي فهرست تمامي داروهاي مصرفي خود را كه شامل 

داروهاي ضد دهيد. به یاد داشته باشيد كه این مسئله شامل تمام داروها از جمله  آن باشد به پزشك خود ارائه

چنانچه نياز به قطع مصرف هر كدام از آنها  شود.ها و حتي داروهاي گياهي ميدرد، سرماخوردگي، ویتامين

ي شود. اگر نياز به بستري شدن باشد حتماً داروهاي مصرفي روزانه خود را به همراه باشد، به شما اطالع داده م

 داشته باشيد و به پرستار بخش تحویل دهيد.

كه قبل از مصرف هر داروي جدیدي در طول دوران شيمي درماني با پزشك خود  شویممجدداً یادآور مي

 مشورت نمائيد.

 

 

 ه حضور درمحل كار خود هستيم؟آیادر طول دوران شيمي درماني قادر ب

دهند و سركار خود  درماني، به زندگي عادي خود ادامهتوانائي را دارند كه در طول شيمياكثر بيماران این 

ها درماني را عصرها و یا در آخر هفتهشيميحاضر باشند. ممكن است این امكان وجود داشته باشد تا بتوانيد 

درماني  هاي شغلي شما اختالل كمتري ایجاد خواهد شد. اگر بعد از شيمياليتبا فع انجام دهيد. با این روش در

به دليل ضعف و خستگي و یا عوارضي چون تهوع و استفراغ قادر به انجام كارنبودید مي توانيد این موضوع را 



ار خود با مسئول خود در ميان بگذارید و براي چند روز در مرخصي باشيد و یا به صورت نيمه وقت بر سر ك

بعضي موارد كاهش توانایي به دنبال حاضر شوید و احياناً بعضي كارهاي دفتري را در منزل انجام دهيد. در 

 دليلي براي نگراني شما وجود ندارد. درماني امري معمول است وانجام شيمي

 شویم؟درماني ميچگونه متوجه مفيد بودن و اثربخشي شيمي

شما مكرراً تحت  برند. در طول مدت درمانهاي گوناگوني به این امر پي ميوشبا اتكا بر رپزشك و پرستار شما 

خواهيدگرفت. هيچگاه در مورد اثر بخشي داروهاي شيمي  آزمایشات خوني و عكسبرداري قرار معاینه باليني،

 ي قرار دهد.روند بيمار ها وننمائيد و از پزشك خود بخواهيد كه شما را در جریان نتایج بررسيدرماني تردید 

دراختيار  درمانيهاي گوناگون مطالب زیادي را در مورد اثربخشي شيميآزمایشات و بررسيیادتان باشد كه 

باشد. عده استفراغ و ریزش مو صحيح نمي دهند ولي این موضوع براي عوارض جانبي چون تهوع وما قرار مي

بالعكس  اند و یاگردند، حتماً داروها مؤثر واقع نشدهاگر دچار عوارض جانبي ن اي به غلط این تصور را دارند كه

اي داشتن یا نداشتن عوارض جانبي معموالً نشانه اند. بنابراینبا بروز عوارض جانبي داروها به درستي اثر نموده

داروي  باشد. به خصوص كه این عوارض از فردي به فرد دیگر و از داروئي بهنمي از تاثير داروهاي ضدسرطان

توانيد انجام دهيد كه براي مقابله با آن مي باشد. در ادامه به عوارض جانبي و كارهایير بسيار متفاوت ميدیگ

 اشاره خواهد شد.

 درماني آزار دهنده است؟آیا انجام شيمي

نوع تزریقي  باشد و لذابه صورت خوراكي و یا تزریقي مشابه دریافت سایر داروها مي درمانيانجام شيمي

باشد. گاهي اوقات در زمان جهت آزمایشات ميشيمي درماني مشابه سایر تزریقات و یا گرفتن خون  داروهاي

 شود كه مهمهاي غيرمعمول ميدچار احساس خستگي یا ضعف و یا سایر احساس تزریق وریدي داروها، فرد

درمحل تزریق نمودید،  یا ناراحتي باشد ولي چنانچه در زمان تزریق و یا بعد از آن احساس درد، سوزش ونمي

 حتماً موضوع را به پزشك خود اطالع دهيد.

 درماني و طرز مقابله با آن ها:عوارض ناخواسته ناشي از شيمي

برند. در نگراني بسر مي درماني از بابت بروز عوارض جانبي و نوع آنهابيماران قبل از شروع شيميتقریباً اكثر 

هاي گردند بسيار تمایل دارند كه در مورد راهجانبي مي دچار عوارضدرماني نيز افرادي كه با شروع شيمي

 عوارض اطالعاتي داشته باشند. این قسمت كتابچه به سئواالتي از این قبيل جواب خواهد داد. مقابله با این

چنانچه قبل از شروع شيمي درماني این قسمت را مطالعه بفرمائيد ممكن است تعداد و وسعت عوارض جانبي 

داشته باشيد كه اوالً تمام بيماران دچار عوارض ا را سردرگم، مضطرب و احياناً نگران سازد ولي باید به خاطر شم

است تنها در تعدادي از بيماران این عوارضبروز نماید، ثانياً شدت عوارض از فردي  گردند و ممكنجانبي نمي



درماني و پاسخ بدن شما به داروها به شيميآن به فرد دیگر بسيار متغير است. ایجاد عارضه احتمالي و شدت 

  ارتباط دارد.

عوارض نيازمند  ترین عوارض جانبي، مدت زمان و شدت آنها و اینكه در چه زماني اینمحتملحتماً در مورد 

شویم كه بروز عوارض ناخواسته مجدداً متذكر ميتوجه پزشكي خواهند بود، با پزشك خود مشورت فرمائيد. 

نيست و بعضي افراد در تمام طول درمان خود به هيچ وجه با عوارض این داروها  و شيمي درماني امري حتمي

درماني با صالح دید پزشك انجام شيميمواجه نمي شوند. حتي با وجود خطر بروز این عوارض، در مجموع 

 شود.حسوب ميبراي شماامري مهم وحياتي م

 علل بروز عوارض جانبي چيست؟

سرطان به نحوي با توجه به آنكه سلولهاي سرطاني از سرعت رشد و تقسيم باالئي برخوردارند لذا داروهاي ضد 

باال مؤثر واقع شوند. از طرف دیگر بسياري از سلولهاي  اند تا بر سلولهایي با سرعت تكثيرطراحي و ساخته شده

تن این خصوصيت مشابه، از جمله سلولهاي خوني مغز استخوان، دستگاه گوارش، دستگاه طبيعي نيز با داش

گيرند و به این ترتيب عوارض جانبي بروز مي ميتوليد مثل و ریشه مو، مورد هدف داروهاي ضدسرطاني قرار 

شایعترین عوارض  ند.هاي طبيعي دیگر ارگانها نيز اثر بگذارتوانند بر یاختهسرطان مي كنند. البته داروهاي ضد

مو، ضعف و خستگي. البته با اثر بر مغر استخوان و  درماني عبارتند از: تهوع، استفراغ، ریزشجانبي شيمي

 سلولهاي خوني احتمال خونریزي، ابتال به عفونت و بروز كم خوني نيز وجود دارد.

 انجامد؟چه مدت این عوارض به طول مي

طبيعي ، عوارض  درماني و با تكثير و رشد سلولهاياز ختم یك دوره شيمي فاصله كوتاهي پسدراكثر موارد به 

فرد دیگر و در ارتباط با نوع شيمي درماني متفاوت  گردند. اما این فاصله زماني از فردي بهجانبي برطرف مي

راي ب شوند ولي در مواردي عوارض جانبياكثر عوارض ناخواسته به سرعت برطرف ميخواهد بود. هرچند كه 

ماهها تا سالها باقي مانده و گاه تا آخر عمر گریبانگير بيمار خواهند بود. توجه به این نكته حائز اهميت است 

كه اكثریت قریب به اتفاق بيماران به عوارض جانبي ماندگار و طوالني مدت مبتال نخواهند شدو از سوي دیگر 

فتهاي صورت گرفته در امر پزشكي بسياري از این بيماران باید اطمينان داشته باشند كه با توجه به پيشر

 عوارض ناخواسته با انجام سایر اقدامات الزم قابل پيشگيري خواهند بود . 

ممكن است ناخوشایند باشند ولي این امر را باید با ميزان اثربخشي آنها در مقابله  درمانياثرات جانبي شيمي

توجه به طول مدت درمان و یا با دچار شدن به عوارض جانبي،  با سرطان مقایسه كرد. بعضي اوقات بيماران با

این  شوند. اگرچنين حالتي براي شما پيش آید حتماً با پزشك خود درمردد مينسبت به ادامه درمان خود 

درماني شما مورد تجدیدنظر قرار گيرد و پزشك مورد صحبت نمائيد. این امكان وجود دارد تا داروها یا برنامه 

یابد. بياد  تر شده و یا ميزان بروز آنها كاهشنماید كه تحمل عوارض برایتان راحت هایي استفادهروش شما از



ندارد، مگر آنكه اطمينان داشته باشد فواید متصور داشته باشيد كه هيچگاه پزشك شما اصرار به ادامه درمان 

 چربد.به عوارض جانبي آن مي درمانيبه انجام شيمي

 شود.عوارض جانبي و راههاي مقابله با آن ها اشاره مي ترینیعدر ادامه به شا

 تهوع و استفراغ

گردد. بروز این  تواند موجب بروز تهوع و استفراغبر معده و مراكز استفراغ در مغز مي درماني با اثرشيمي

ت. براي مثال از فردي به فرد دیگر متفاوت اس ها در ارتباط با نوع داروهاي مصرفي بوده و شدت آنواكنش

تهوع هستند  گردند، در حالي كه بيماران دیگر اكثر اوقات دچارتهوع و استفراغ نميبعضي افراد هيچگاه دچار 

 گردند.و یا حتي در مدت كوتاهي به شدت دچار استفراغ مي

اعت تا این حاالت ممكن است بالفاصله بعد از درمان تا چندین ساعت بعد از آن ایجاد شوند و براي چندین س

چند روز گریبانگير بيمار باشند. چنانچه تهوع و یا استفراغ شما بيش از یك روز به طول انجامد و یا اینكه به 

دليل شدت تهوع حتي قادر به نوشيدن مایعات نباشيد حتماً با پزشك یا پرستار خود تماس بگيرید و ایشان 

 را در جریان امر قرار دهيد.

به كمك درمانهاي طبي و داروئي تهوع و استفراغ را كنترل نموده و یا حداقل به طور تقریباً همواره مي توانيم 

آشكار از شدت آن بكاهيم. چنانچه شما تجربه این عارضه را داشته باشيد پزشكتان از یك یا چند داروي 

متفاوت بيماران ضدتهوع و استفراغ براي شما استفاده خواهد كرد. نوع این داروها با نظر پزشك و بسته به نوع 

 باشد.مي

هيچگاه تسليم این عارضه نشوید و با نظر پزشك و پرستار خود داروهاي مختلفي را تجربه كنيد تا مؤثرترین 

 آنها را بيابيد.

 توانند به كاهش حالت تهوع كمك كنند:هاي زیر ميتوصيه

سعي نمایيد غذا را  طول روز نيز درماني از مصرف غذاهاي سنگين خودداري نمائيد و درشيميقبل از انجام  -

در وعده هاي مكرر و كم حجم هر چند ساعت یكبار مصرف نمائيد و ا زخوردن غذا در چند وعده حجيم مانند 

 نهار و شام تنها پرهيز نمایيد.

 پرهيز نمائيد. و چاي همزمان با مصرف غذا و یك ساعت قبل و بعد از آن چون آب، نوشابه،از مصرف مایعاتي  -

 خوردن و آشاميدن را به آرامي و بدون عجله انجام دهيد. -

 از غذاهاي شيرین، سوخاري و چرب پرهيز نمائيد. -



 غذاها را در درجه حرارت اتاق و یا حتي سرد ميل نمائيد تا بوي آنها آزار دهنده نباشد. -

 براي هضم بهتر غذا، آن را بهتر بجوید. -

استفاده نمائيد از بلند شدن از رختخواب از موادي مانند نان تست چنانچه تهوع صبحگاهي داشتيد قبل  -

 دهانتان كم است لذا از انجام این كار خودداري نمائيد( هاي دهان و گلو هستيد و یا بزاق)اگر مبتال به زخم 

ند، طبيعي مانند آب انگور و آب سيب كه به صورت استریل و ترجيحا پاستوریزه تهيه شده ا هاياز آبميوه -

 استفاده نمائيد.

وجود زخم ترش و یا نعنایي و یا یك قطعه یخ در دهان گذاشته و بمكيد )در صورت  نباتشود آبتوصيه مي -

 نباتهاي ترش خودداري نمایيد(.دهان و یا گلودرد از خودن آب

 شوند مانند بوي غذا، دود و یا عطر پرهيز نمائيد.موجب آزار شما مي هایي كهاز رایحه -

توانيد كه نميبهتر است قبل از انجام شيمي درماني چند نوع غذا را پخته و منجمد نمائيد تا در روزهائي  -

 غذا بپزید ازآنها ميل كنيد.

 بعد از صرف غذا روي صندلي استراحت كنيد و تا دو ساعت از خوابيدن یا دراز كشيدن خودداري فرمائيد. -

 لباسهاي راحت و گشاد بپوشيد. -

 هاي عميق و آرام بكشيد.تهوع داشتيد نفسني كه احساس زما -

هاي برنامهسعي كنيد با صحبت با دوستان و اعضاي خانواده، گوش كردن به موسيقي و تماشاي فيلم و یا  -

 تلویزیون خود را مشغول نمائيد.

درمان از  شوید حداقل چند ساعت قبل ازدرماني دچار حالت تهوع ميدر حين شيمياگر به طور معمول  -

 خوردن غذا خودداري كنيد.

 ریزش مو

با توجه به  نماید. پزشك شماباشد ولي همواره بروز نميدرماني ميعوارض جانبي شيميریزش مو یكي از 

زش مو به شما اطالعات كاملي بدهد. با بروز ری تواند در مورد احتمالداروهایي كه دریافت خواهيد كرد، مي

این عارضه، موها ممكن است نازكتر شده و یا گاهاً ریزش داشته باشند. اگر چه معموالً بعد از خاتمه درمان، 

شود. در مواردي موها از سر گرفته مي شود؛ با این حال گاهي در حين درمان نيز رشدرشد موها شروع مي

 متفاوتي خواهند شد.. یا مقاومت موهاي جدید دراراي رنگ



ریزش مو ممكن است تنها به موهاي ناحيه سر محدود نگردد و موهاي تمامي نواحي بدن از جمله صورت، تنه، 

 پا و ساعد نيز دچار ریزش شوند.

تك و یا تك ايامري ناگهاني نيست و به تدریج و بعد از چند دوره درمان به صورت دستهریزش موها معموالً 

كه تيره و خشك بشوند. در بعضي موارد با سرد  اند احتمال داردكند. موهایي كه همچنان باقي ماندهوز ميبر

توان تا حدودي از ریزش موها جلوگيري كرد. به كمك قطعات یخ مي درمانيكردن پوست سر در طول شيمي

 گيس استفاده نمایند.دهند از كالهاز بيماران نيز ترجيح مي ايعده

 مراقبت از پوست سر و موهاي خود به نكات زیر توجه فرمائيد: براي

 باشند. توانند مضرهاي مدور ميهاي نرم استفاده نمائيد. برسمالیم و برساز شامپوهاي  -

 در هنگام خشك كردن موها از حرارت كم استفاده نمائيد. -

 از رنگ كردن موها خودداري نمائيد. -

ریزش مو، كنترل و تا موهایتان پر و ضخيم به نظر آید و عالوه بر آن در صورت  موهاي خود را كوتاه نمائيد -

 تر باشد.نظافت آن راحت

از كاله و روسري  توانيدموهاي سر شما زیاد است براي محافظت پوست سر از نور خورشيد ميچنانچه ریزش  -

گيس و روسري دارند و تفاده از كالهدارند تمایل به اساستفاده نمایيد. كساني كه ریزش موي كامل یا ناقص 

 توانيد عمل نمائيد.مي تر هستيدتمایلي به پوشاندن سرشان ندارند. در هر صورت هر گونه كه راحت اي نيزعده

اقدام كنيد تا بتوانيد  گيس و یا موهاي مصنوعي دارید حتماً قبل از ریختن موهااستفاده از كالهچنانچه قصد  -

 اطمينان حاصل كنيد. خود دل آن با موهاي اصلياز سازگاري رنگ و م

پذیرفتن از دست دادن موهاي سر و صورت و بدن مشكل بوده و احساس خشم و یا افسردگي حاصل از آن 

تواند كمك كننده پزشك مربوطه، ميامري شایع است. صحبت از این موضوع و بيان نمودن احساستان براي 

 باشد.

 خستگي و كم خوني

را مز یكي از اجزا موجود در خون هستند كه وظيفه حمل اكسيژن به قسمت هاي مختلف بدن سلولهاي قر

استخوان در ساختن سلولهاي فوق  تواند موجب كاهش توانایي مغزعهده دارد مي باشند. شيمي درماني مي

یافت نخواهند گردد. زماني كه سلولهاي قرمز خوني بسيار كاهش یابند بافتهاي بدن به ميزان كافي اكسيژن در

 گویند.مي” خونيكم “كرد. تا بتوانند كار خود را بخوبي انجام دهند. این وضعيت را به اصطالح 



عبارتند از:  هاي كم خونيمنجر به احساس ضعف و خستگي در شما گردد. سایر نشانه تواندكم خوني مي

ت فوق، حتماً آن را به پزشك سرگيجه، لرز و احساس نفس تنگي. در صورت مشاهده با هر كدام از مشكال

 خود اطالع دهيد.

چنانچه مقادیر آن  كند تاگيري ميپزشك شما در حين درمان سلولهاي قرمز خون را اندازهدر اكثر موارد، 

 بسيار كاهش یافته باشد به شما خون تزریق گردد.

 هتري داشته باشيد.رعایت موارد زیر به شما كمك خواهد كرد تا در صورت بروز كم خوني حال عمومي ب

طول روز نيز بهمدت  توانيد دراستراحت نمائيد و خواب شب خود را افزایش دهيد و چنانچه ميبه ميزان زیاد  -

 كوتاهي بخوابيد.

 را محدود نمائيد و تنها كارهایي را كه برایتان مهم است انجام دهيد. هاي خودفعاليت -

تقاضا كنيد تما طلب كمك نمائيد و از خانواده و دوستان خود اگر احساس كردید كه نياز به كمك دارید ح -

 شما كمك نمایند. داري، نگاهداري اطفال و رانندگي بهكه در امر خرید، خانه

 به آهستگي از حالت نشسته و یا خوابيده بلند شوید تا دچار سرگيجه نشوید. -

  عفونت ها

در شما باال برد. علت این امر آن است كه اكثر داروهاي شيمي درماني ممكن است احتمال ابتال به عفونتها را 

گردند كه در دفاع بر ضد عفونت ها گلبولهاي سفيد ميضدسرطاني با اثر بر مغز استخوان موجب كاهش توليد 

هر نقطه از بدن مانند دهان، پوست، دستگاه ادراري، راست روده و دستگاه توليد مثل  نقش دارند. تقریباً

شيمي درماني شمارش سلولهاي خوني را انجام ه عفونت را دارند. اغلب، پزشك شما قبل از هر شانس ابتال ب

 دهد.مي

سلولهاي خوني  شود تا شمارشداروهاي تحریك كننده مغز استخوان براي شما تجویز ميدر مواردي نيز 

د شما افت پيدا كند و كاهش بسيار زیادي پيدا نكند. عليرغم این اقدامات، ممكن است تعداد گلبولهاي سفي

در این صورت پزشك شما ممكن است انجام شيمي درماني را به تعویق انداخته و یا مقدار داروهاي تجویزي 

 را كاهش دهد.

وقتي تعداد گلبولهاي سفيد كمتر از حد طبيعي شوند رعایت نكات زیر در جلوگيري از ابتال به عفونت مؤثر 

 است:



ستهایتان را بشوئيد. چنانچه به عارضه بواسير دچار بودید و یا ناحيه مقعدتان اغلب چند بار در طول روز د -

تحریك پذیر بود براي راهنمایي گرفتن با پزشك یا پرستارتان تماس بگيرید. قبل از تنقيه كردن یا گذاشتن 

 شياف با پزشك خود مشورت نمایيد.

بيماریهاي قابل سرایت مانند سرماخوردگي، سرخك و آبله مرغان دارند دوري نمائيد و در از افرادي كه  -

 مكانهاي شلوغ حضور پيدا نكنيد.

 اوریون دوري كنيد. اند مانند واكسن سرخجه، سرخك، فلج اطفال وتازه واكسيناسيون شدهاز كودكاني كه  -

 پاره كردن پوسته اطراف ناخن پرهيز نمائيد.از بریدن و یا  -

 مواظب باشيد تا در هنگام استفاده از قيچي، تيغ، سوزن و یا چاقو بریدگي و یا خراش در بدنتان ایجاد نشود. -

 براي ریش تراشي و یا برداشت موهاي زائد از تيغ و وسایل برقي چون ریش تراش استفاده ننمائيد. -

 هایتان را آزار ندهد.اك نرم استفاده كنيد تا لثهاز مسوبراي مسواك زدن  -

 بدن را فشار ندهيد و آنها را نخراشيد. هاي صورت وجوش -

به طور روزانه حمام یا دوش آب گرم )ولي نه داغ( بگيرید و بدن خود را به نرمي و بدون سائيدن خشك  -

 نمائيد.

لوسيونها ( و نرم كردن آن از مرطوب كننده ها ) اگر پوستتان خشك شد یا ترك برداشت براي ترميم و نرم  -

 ها استفاده نمائيد.كننده

 نمائيد. ها همچون بتادین پاكرا سریعاً با آب گرم، صابون و ضدعفوني كنندهخراش و بریدگيها  -

 در هنگام هر گونه تميزكاري و باغباني از دستكش استفاده كنيد. -

 شوید. ضرر بودن آن مطمئنزشك خود را مطلع نمائيد تا از بيگونه واكسيناسيون پقبل از انجام هر  -

و دستگاه اكثر عفونتها توسط باكتریهائي ایجاد مي شوند كه به طور طبيعي روي پوست و یا داخل روده ها 

وقتي گلبولهاي سفيد شما كاهش یابند  شود.تناسلي قرار دارند. در بعضي موارد علت عفونت شناخته نمي

هاي شدید ميكروبها نباشد، بنابراین حتي با مواظبت و رعایت مراقبتشما قادر به مقابله با  ممكن است بدن

 است مبتال به عفونت گردید. ممكن

از عالیم عفونتها اطالع كامل داشته باشيد و از این بابت به طور منظم بدنتان را بررسي نمائيد خصوصاً به چشم 

 هاي عفونت شامل موارد زیر است:داشته باشيد. نشانهمقعد توجه  ها، بيني، دهان، نواحي تناسلي و ناحيه



 درجه  38تب باالي  -

 لرز -

 عرق ریزش -

 مدفوع شل )كه ميتواند از عوارض شيمي درماني نيز باشد( -

 احساس سوزش در زمان ادراركردن -

 گلو درد یا سرفه شدید  -

 خارش مهبلي غير معمول  -

  ها و محل تزریقات وریديها، جوشطراف زخمدر اتورم و قرمزي خصوصاً  -

 

هرگونه عالئم عفونت را سریعاً به پزشك خودتان اطالع بدهيد. زماني كه گلبولهاي سفيد شما كاهش یافته اند 

اهميت این موضوع بيشتر مي باشد در صورت بروز تب، قبل از اطالع به پزشكتان از مصرف آسپيرین، 

 گري خودداري نمائيد.استامينوفن و یا هر داروي دی

 مشكالت انعقادي

گردند.  هاتوانند موجب كاهش توليد پالكتبا اثري كه به روي مغز استخوان دارند ميداروهاي ضد سرطان 

گردند. اگر خون شما به اندازه كافي مي هایي هستند كه با ایجاد لخته موجب قطع خونریزيپالكتها یاخته

راحتي و حتي با كوچكترین جراحت و صدمه اي بروز دچار خونریزي و  پالكت نداشته باشد ممكن است به

 جلدي گردید. هايكبودي

چنانچه با مواردي چون كبودي و خونمردگي جلدي، نقاط قرمز كوچك زیرجلدي، ادرار صورتي یا قرمز، مدفوع 

اغلب در طول شيمي خود را در جریان بگذارید. سياه ویا خونریزي از بيني یا لثه مواجه شدید حتماً پزشك 

صورت خواهد گرفت و اگر ميزان آنها به طور جدي كاهش یافته باشد بنابر نظر  هادرماني شمارش پالكت

 پزشك ممكن است نياز به تزریق پالكت باشد.

 چنانچه تعداد پالكتهاي خون شما كاهش یابد بهتر است موارد زیر را رعایت نمایيد تا بامشكلي مواجه نگردید:

مسئله شامل ز مشاوره با پزشك یا پرستار خود از مصرف هر گونه دارویي جداً خودداري نمائيد. این قبل ا -

این داروها ممكن است با اثر بر عملكرد  گردد.آسپرین و سایر مسكن ها از جمله استامينوفن و ایبوپروفن مي

 پالكتها احتمال خونریزي را افزایش دهند.



 مسواكهاي بسيار نرم استفاده نمائيد، تا دچار خونریزي لثه نشوید.براي تميز كردن دندانها از  -

 دقت نمائيد تا در هنگام استفاده از اشيا تيز و برنده مانند قيچي، سوزن و چاقو دچار زخم یا بریدگي نشوید. -

 پز دچار سوختگي نگردید واز دستكش آشپزي استفاده نمائيد.در هنگام پخت و مواظب باشيد تا  -

 از انجام فعاليتها و یا ورزشهایي كه با احتمال برخورد و صدمه دیدن  -

 همراه مي باشد، دوري كنيد.

  مشكالت لثه، دهان و حلق

نه تنها  باشد. داروهاي ضدسرطانبهداشتي از دهان در طول درمان امري پراهميت ميمراقبت صحيح 

فوق را خشك وملتهب سازند و احياناً  هايبافتهاي دهان و گلو گردند بلكه قادرند توانند موجب زخممي

 توانند با ميكروبهاي مستقر در دهان،دهاني عالوه بر دردناك بودن مي هايموجب خونریزي از آنها شوند. زخم

تواند مشكالت جدي را به بوده و مي ها در طول مدت شيمي درماني، دشوارعفوني شوند. مقابله با این عفونت

 هاي فوق جلوگيري نمود.از بروز زخم اياید به هر وسيلهبار آورد، لذا ب

 فرمائيد: هاي بهداشتي مفيد براي سالم نگاه داشتن لثه وگلو را مالحظه ميدر ذیل توصيه

مورد معاینه  هایتانشروع شيمي درماني به دندانپزشك خود مراجعه نمائيد تا دهان ولثهسعي كنيد قبل از  -

دندانها، آبسه، بيماریهاي لثه و دندانهاي مصنوعي  و اقدامات الزم جهت پوسيدگي هاقرار گيرند و مراقبت

صورت گيرد. از دندانپزشك تقاضا كنيد تا طرز صحيح مسواك زدن و نخ دندان كشيدن در طول زمان شيمي 

ریع یابد درماني را به شما آموزش دهد. این امكان وجود دارد تا با انجام شيمي درماني پوسيدگي دندانها تس

 لذا دندانپزشك شما ممكن است استفاده از ژل و یا دهان شویه حاوي فلوراید را به شماتوصيه نماید.

زدن با فشار بعد از صرف غذا دندانهاي خود را مسواك بزنيد. از مسواك نرم استفاده نمائيد و از مسواك  -

هاي نرم دهان و لثه گردد. چنانچه لثه هاي بافت تواند باعث تخریبزیاد خودداري نمائيد چرا كه این كار مي

 حساسي دارید از دندانپزشك خود تقاضا نمائيد كه مسواك و خمير دندان مناسب را به شما معرفي نماید.

 پس از مسواك زدن، مسواك خود را كامال آبكشي نمائيد و آنرا در محل خشك نگهداري نمائيد. -

دهان شویه تجاري كه حاوي مقادیر باالیي نمك یا الكل هستند استفاده نكنيد. جهت  هاياز دهان شویه -

 توانيد از نظر پرستار یا پزشك خود سود ببرید.مالیم مي

است به درمان دهاني دچار شدید حتماً با پرستار یا پزشك خود تماس بگيرید زیرا ممكن  هايچنانچه به زخم

 یا مانع غذا خوردن باشند اقدامات زیر را انجام دهيد:  دهاني دردناك بودند و هايطبي نياز پيدا كنيد. اگر زخم



ها استفاده از مسكناز پزشك خود در مورد مواد موضعي كه بتوانيد مستقيما ًروي زخمها قرار دهيد و یا  -

 جهت تخفيف درد سئوال نمائيد.

تحریك دهان كنيد. غذاهاي گرم و داغ موجب  غذاها را به فرم سرد و یا با حرارتي در حد حرارت اتاق ميل -

 شوند.و گلوي حساس مي

گوجه فرنگي  جات نرم مانند موز،تسكين دهنده چون شير سرد، بستني، غذاي بچه، ميوهاز غذاهاي نرم و  -

ماكاروني، پنير ، فرني، و ژالتين استفاده نمائيد. شما  پز یا له شده،مرغ آبله شده، غالت پخته شده، تخم

غذاهاي پخته شده را در مخلوط كن به صورت پوره درآورید تا با نرم شدن آنها مصرفشان  توانيدهمچنين مي

 راحت تر شود.

از مصرف غذاهاي اسيدي و محرك مانند سيب زميني، مركبات، آبميوه )پرتقال، گریپ فروت و ليمو(،  -

 زیجات خام خودداري نمائيد.غذاهاي نمك سود و ادویه دار، غذاهاي خشك مانند نان تست و سب

 اگر خشكي دهان موجب آزار و مانع غذا خوردن شماست به نكات زیر عمل نمائيد:

 به ميزان زیاد، مایعات بنوشيد. -

 مكيدن قطعات یخ و جویدن آدامسهاي فاقد قند سود ببرید. توانيد ازمي -

 ین تا حدي نرم نمائيد.گوشت، كره ویا مارگارخشك را به كمك سس، آب توانيد غذاهايمي -

 شود.مي ترغذاهاي خشك به داخل مایعات مالیم و نرم شدن آنها، مصرف آنها راحتبا فرو بردن بعضي  -

 همانطور كه قبالً اشاره شد از غذاهاي نرم و پوره جات استفاده كنيد. -

 هاي لب استفاده كنيد.شود، مي توانيد از نرم كنندهخشك ميچنانچه لب شما  -

 هالاس

گردد. در صورت  تواند موجب بروز اسهال آبكيبر سلولهاي پوشاننده سطح داخلي روده ميشيمي درماني با اثر 

ساعت به طول بيانجاميد و یا در صورتيكه با درد و دل پيچه و یا تب همراه باشد  24ابتال به اسهال كه بيش از 

ت از داروهاي ضداسهال نيز كمك گرفته شود. با حتماً با پزشك خود تماس بگيرید. در موارد شدید ممكن اس

 اینحال هيچگاه قبل از اطالع به پزشك خود هيچگونه داروي ضد اسهال مصرف ننمائيد.

 :رعایت موارد زیر مي تواند در كنترل اسهال مفيد باشد



تري غذا تعداد دفعات مصرف غذاي خود را بيافزایيد ولي از حجم هر وعده بكاهيد )بعبارت دیگر حجم كم -

 به فواصل نزدیكتر مصرف نمائيد(.

كنيد. غذاهاي  شوند، خودداريكه فيبر زیادي دارند و موجب اسهال و قولنج شكمي مياز مصرف غذاهایي  -

با فيبر باال شامل نان جو، غالت، سبزیجات خام، باقال، ذرت و ميوه هاي تازه و خشك شده مي باشند.از غذاهاي 

پوست، ماست،  موز رسيده، ميوه جات شفته شده یا كمپوت بدونسفيد، برنج سفيد، نانحاوي فيبر كم مانند 

سبزیجات، مرغ یا بوقلمون بدون پوست و ماهي  فرنگي پخته و یا له شده بدون پوست، پورهتخم مرغ، گوجه

 استفاده نمائيد.

خودداري  دارهچاي، الكل و شيریني و همينطور غذاهاي چرب، سرخ شده ویا ادویاز مصرف قهوه،  -

 اسهال و قولنج شكمي گردند. توانند موجبنمایيد.تمام موارد ذكر شده اثر تحریكي داشته، مي

 شود از مصرف آنها خودداري كنيد.هاي آن موجب تشدید اسهال ميفرآوردهاگر شير و  -

آلو( استفاده زردمواد غذایي كه پتاسيم باالیي دارند )موز، پرتقال، گوجه فرنگي، هلو و با اجازه پرشك از  -

 ملح ارزشمند گردد. تواند باعث از دست رفتن ایننمائيد چرا كه اسهال مي

مایعات زیاد بنوشيد تا جانشين حجم مایع از دست رفته از طریق اسهال شود. مایعات مالیمي چون آب،  -

آب سيب از این نظر مناسب هستند. مایعات بهتر است درجه حرارت اتاق را داشته باشند و  چاي كم رنگ و

 آنها را به آرامي بنوشيد. قبل از مصرف نوشابه مطمئن شوید كه گاز آن خارج شده باشد.

رژیم غذایي اگر اسهال شما شدید است حتماً با پزشك خود تماس بگيرید و از او اجازه استفاده از یك  -

تدریج كه روبه بهبودي رفتيد غذاهاي با فيبر كم  هایتان استراحت نمایند. بهایعات رابگيرید تا مدتي رودهم

 رابه این رژیم اضافه نمائيد.

بنابراین براي بيش از  باشد،رژیم غذایي مایعات ساده، حاوي تمام مواد مغذي مورد نياز نمياز آنجائي كه  -

 د.باشروز قابل استفاده نمي 5تا3

اگر اسهال شما شدید باشد ممكن است به منظور جایگزین كردن آب و مواد غذایي از دست رفته نياز به  -

 دریافت مایعات به صورت تزریق وریدي داشته باشيد.

 

 

 یبوست

نيز به  ايشوند. عدهتحت شيمي درماني هستند به دليل دریافت دارو دچار یبوست ميبعضي از بيماران كه 

كنند. اگر بيش از یك یبوست پيدا ميفعاليت فيزیكي و یا مصرف كمتر مواد مغذي نسبت به قبل دليل كاهش 



پزشك خوداطالع دهيد. ممكن است نياز به استفاده از مسهل و یا شل  تا دو روز اجابت مزاج نداشتيد به

شك خود از هيچ دارویي مدفوع و یا حتي تنقيه پيدا كنيد ولي هيچگاه بدون اطالع و هماهنگي با پز هايكننده

 استفاده نكنيد خصوصاً زماني كه شمارش گلبولهاي سفيد شما پائين هستند.

 براي مقابله با یبوست روش هاي زیر را به كار برید:

براي آنكه شكم شما نرم كار كند به مقدار زیاد مایعات بنوشيد، براي این منظور مایعات گرم و ولرم مناسب  -

 هستند

تازه یا خشك شده  جاتدار ، غالت سبزیجات خام یا پخته، ميوهفيبر باال چون نان جو و سبوسا از غذاهاي ب -

 و ذرت استفاده كنيد.

تر فعاليتهاي سنگينسعي كنيد كه یك ورزش ساده مانند پياده روي منظم روزانه داشته باشيد. جهت انجام  -

 نياز به اجازه پزشكتان دارید.

 اثرات عضالني و اعصاب

ستم عصبي شما بر تمام بافتها و ارگانهاي بدنتان تأثير گذار است. بنابراین چنانچه شيمي درماني بر سي

سلولهاي سيستم عصبي اثر بگذارند، ممكن است، طيف وسيعي از عوارض جانبي قابل پيش بيني باشد. براي 

شدن، گزگز، سوزش گردند كه احساس سوزن سوزن اعصاب محيطي ميمثال داروهاي مشخصي موجب التهاب 

عدم تعادل، ضعف در  هاي عصبي دیگر شامل احساسانتهاي دستها و پاها تظاهر مي نماید. نشانه و ضعف در

درد فك، درد معده، كاهش شنوایي و یبوست مي باشد.  ها، مشكل در راه رفتن،بلند كردن اشياء و بستن دكمه

 گذارند و موجب ضعف و خستگي آنهااثر مي عوارض عصبي، بر روي عضالت نيزبعضي داروها عالوه بر 

 گردند.مي

در بعضي موارد اثرات عصبي و عضالني هر چند كه آزار دهنده هستند ولي امري جدي محسوب نمي شوند. 

طلبد. آگاه باشيد كه توجه زیادي را ميدر مواردي نيز شكایات عصبي وعضالني نشانگر یك نوع خطر هستند 

 عضالني خود را به پزشك منعكس نمائيد. عصبي و كه هر گونه شكایت مشكوك

حسي صورت بيدر مواجهه با مشكالت عصبي و عضالني و اختالل در حس باید مراقب باشيد. براي مثال در 

 باید احتياط فراوان به خرج دهيد. انگشتان هنگام به دست گرفتن اشياء تيز، داغ و یا خطرناك

زیادي داشته  تان صدمه دیده است سعي كنيد در هنگام راه رفتن دقتیا قدرت عضالنيچنانچه حس تعادل و 

به عنوان تكيه گاه استفاده نمائيد. هيچگاه از كفش  هاها حتماً از نردهباشيد و هنگام باال وپائين رفتن از پله

 هایي كه كف آنها ليز است استفاده نكنيد.



  هااثر بر پوست و ناخن

خشكي، طول شيمي درماني از نظر جلدي با مشكالتي روبرو شوید كه شامل قرمزي، خارش، ممكن است در 

دارگردند و یا خطوط عمودي و شكاف ها نيز ممكن است تيره، شكنندهباشد. ناخن جوش و پوسته ریزي مي

پوستي سعي تنهائي بر این مشكالت فائق آئيد. در صورت بروز جوش هاي  روي آنها ظاهر شود. شما قادرید به

كنيد پوست را پاكيزه و خشك نگاه دارید و به طور مرتب و منظم از كرم و صابونهاي طبي استفاده نمائيد. 

هاي گرم و طوالني خودداري كنيد. دوش بگيرید ولي از حمامبراي جلوگيري از خشكي پوست به طور مكرر 

هاي بعد از ولوسيوند ولي عطر، ادكلن كه پوست مرطوب است كرم و لوسيون استفاده نمائي هنوز تا زماني

هاي خود را به كمك تركيباتي كه بدین منظور ناخن توانيداصالح كه حاوي الكل هستند را به كار نبرید. مي

بيماران اثر تحریكي  اي ازكنيد ولي به خاطر داشته باشيد كه بعضي از محصوالت در عده عرضه شده اند تقویت

 دارد.

در هنگام شستن ظرف، باغباني و یا انجام كارهاي منزل از دستكش استفاده  هایتانجهت حفاظت از ناخن

نمائيد. اگر با رعایت موارد فوق همچنان مشكالت پوستي و ناخن داشتيد، حتماً با پزشك خود تماس بگيرید 

 و پزشك خود را از قرمزي، درد و تغييرات اطراف ریشه ناخن مطلع سازید.

ان تزریقي خاص ممكن است به دنبال تزریق داخل وریدي موجب تيرگي پوست در برخي داروهاي ضد سرط

 شوند.شيمي درماني محو ميطول مسير ورید گردند. نواحي تيره فوق معموالً چند ماه بعد از خاتمه 

پوست قرار گرفتن در معرض نور خورشيد ممكن است موجب تشدید اثر بعضي از داروهاي ضدسرطاني بر روي 

و یا پزشك خود مشورت نمایيد. این  توانيد با پرستار. جهت استفاده از لوسيونهاي ضد آفتاب ميشماگردد

افراد ممكن است توصيه كنند كه در تماس مستقيم با نور خورشيد قرار نگيرید و یا براي حفاظت پوست از 

هاي از كاله، شلوار و پيراهن استفادهاكسيد روي استفاده نمائيد كه كامالً جلوي اشعه خورشيد را خواهد گرفت. 

 خواهد بود. آستين بلند نخي نيز كمك كننده

دچار قرمزي و گاه بعضي از بيماران كه سابقه رادیوتراپي دارند با انجام شيمي درماني و یا بالفاصله بعد از آن 

این  (Radiation recall)رادیوتراپي بوده است  شوند كه قبالً تحتخارش و سوختگي جلدي در مناطقي مي

توانيد از كمپرس سرد استفاده ميواكنش ممكن است چند ساعت تا چند روز به طول بيانجامد. جهت درمان 

 باید حتماً به پرستار و یا پزشك خود اطالع دهيد. نمائيد. یادتان باشد كه واكنش فوق را

تعدادي از داروهاي  براي مثال باشند ولي در مواردي نياز به توجه زودرس دارند.مهم نمياكثر شكایات جلدي 

به عللي از جدار رگ خارج شوند و به بافتهاي مجاور  شوند چنانچهشيمي درماني كه به شكل وریدي تجویز مي

تراوش پيدا كنند باعث تخریب جدي و احياناً دائمي آنها مي شوند. اگر هنگام دریافت داروها به صورت وریدي 

خود را مطلع سازید. این شكایات همواره نشانگر وجود زشك یا پرستار احساس درد یا سوزش كردید حتماً پ

 حتماً باید مورد توجه قرار گيرند. باشند وليمشكل نمي



  اثر بر كليه و مثانه

حتماً در این  شوند.سرطاني موجب التهاب مثانه و یا تخریب دائمي یا گذاري كليوي ميبعضي از داروهاي ضد 

پزشك خود سئوال كنيد و پزشك خود را خصوص كه داروهاي شما ممكن است چنين اثراتي داشته باشد از 

نشانگر مشكالت باشد آگاه سازید. عالئمي كه باید به آنها توجه كنيد عبارتند  توانداز هر گونه شكایتي كه مي

 از: 

 درد و سوزش در هنگام ادرار كردن  -

 تكرر ادرار -

 ادراري  الوقوعاحساس دفع قریب -

 ادرار قرمز و یا خوني  -

 تب و لرز -

در حين شيمي درماني به مقدار زیادي مایعات نوشيده شود تا با برقراري حجم باالي  شوداصوالً توصيه مي

 همراه ادراري، مشكالت كليوي و مثانه بروز نكند. خصوصاً اگر داروهاي تجویزي با اثرات سوء ذكر شده در باال

 باشد.مایعات آب، چاي،قهوه، نوشابه، بستني، سوپ و ژالتين ميباشند. منظور از 

 نارنجي و یا قرمز(به یاد داشته باشيد كه بعضي از داروهاي ضد سرطاني موجب تغيير رنگ ادرار )به رنگ زرد، 

كند. مي توانيد از بروز مي حالت در رنگ و بوي مني نيز گردند. اینشوند و یا موجب تغيير بوي ادرار ميمي

 مورد بروز این عوارض سئوال نمایيد. پزشك خود در

  سندرم شبه سرماخوردگي

سرماخوردگي بعضي از بيماران چند ساعت تا چند روز بعد از شيمي درماني دچار احساسي شبيه عالیم شبه 

مختصر، لرز و كاهش  خستگي، تهوع، تب شوند. این شكایات به صورت درد عضالني، سردرد، احساسمي

 انجامد. با توجه به آنكه این شكایات متعاقب شيمي درماني بهطول مي روز به 3تا1باشد كه براي اشتها مي

نيز باشد، لذا حتماً باید با پزشك خود  ها و یا خود سرطانتوانند ناشي از ابتال به عفونتوقوع مي پيوندد، مي

 مشورت نمائيد.

  احتباس مایعات

تواند امر ميتمال وجود دارد كه با انجام شيمي درماني مقداري مایعات در بدن شما محتبس گردد. این این اح

داروها به طورمستقيم و یا خود سرطان به صورت اوليه باشد.  ناشي از تغييرات هورموني ناشي از درمان، اثر

كم شدید حتماً این موضوع را به اطالع پرستار چنانچه دچار پف آلودگي یا ورم در صورت، دستها، پاها و یا ش



و پزشك خودتان برسانيد. شاید الزم باشداز مصرف نمك و غذاهاي حاوي سدیم زیاد اجتناب ورزید. در موارد 

شدید ممكن است پزشكتان براي شما داروهاي مدر )ادرار آور( تجویز كند، با این حال به یاد داشته باشيد كه 

 این داروها استفاده ننمائيد. به طور خودسرانه از

  اثرات جنسي

ممكن است در مواردي شيمي درماني بر روي ارگانهاي تناسلي و همين طور فعاليتهاي آنها در هر دو جنس 

 باشد.نوع داروي دریافتي در ارتباط مياثر بگذارد. این اثرات سوء با ميزان سالمت بيمار، سن بيمار و 

شيمي درماني موجب كاهش اسپرم و یا كاهش قدرت تحرك و یا اختالالت در مردان ممكن است داروهاي 

 دیگر در آنها گردد.

این بابت این تغييرات ممكن است موجب ناباروري موقت یا دائمي گردد. بدین لحاظ بهتر است چنانچه از 

فه بيمار را به این امكان وجود دارد كه نط باشيد حتماً با پزشك خود مشورت نمائيد. در مواردينگران مي

 صورت منجمد نگهداري كرده تا در صورت بروز ناباروري بتوان از آنها استفاده كرد.

چرا كه این در مرداني كه تحت شيمي درماني هستند باید روش مؤثر جلوگيري را به درنظر داشته باشند، 

 باشند. هاي نطفه نقش مضري داشتهتوانند بر كروموزومداروها مي

داروهاي ضد سرطان مي توانند موجب نارسایي تخمدانها و كاهش هورمونهاي آنان شوند و در در زنان نيز 

  گردد.ماهانه آنها به طور كامل قطع مواردي عادت 

جمله احساس تغييرات هورموني ناشي از شيمي درماني ممكن است موجب بروز شكایاتي شبيه به یائسگي، از 

باعث درد در هنگام نزدیكي شود ولي  تواندردد. این شكایات ميگرگرفتگي، خارش، سوزش و خشكي مهبل گ

با استفاده از نرم كننده هاي حالل درآب و نه حالل در چربي مانند وازلين و لباسهاي زیر نخي و غير تنگ از 

پزشك زنان وزایمان خودتان  هاي مهبلي باشدت آنها كاسته مي شود. براي جلوگيري و یا درمان عفونت

 نيد.مشورت ك

آن در ارتباط با  تواند موجب ناباروري دائمي یا گذرا گردد. موضوع گذرا یا دائمي بودنمينارسائي تخمدانها 

باشد. با تمام این امكان، احتمال حاملگي در بيمار مي مقدار تجویز شده و سن عوامل زیادي چون نوع داروها،

قابل پيشنهاد روز اختالالت مادرزادي در جنين امري وجود دارد ولي با توجه به احتمال ب طول شيمي درماني

 هاي جلوگيري استفاده نمایند.درمانشان حتماً از روش ها در طولشود تمام خانمباشد و حتي توصيه مينمي

چنانچه بيمار در زمان تشخيص بدخيمي، حامله باشد این امكان وجود دارد كه بتوان تا زمان زایمان و تولد 

رماني را به تعویق انداخت. اگر زودتر از این زمان نياز به درمان باشد ممكن است شيمي درماني نوزاد، شيمي د



رفته شروع حاملگي یعني زماني كه خطر اصلي جهت بروز ناهنجاري در جنين از بين است  12بعد از هفته 

 شود. شود. درمواردي نيز ممكن است تصميم به ختم حاملگي گرفته

 روابط جنسي

از هر  اي بيشباشد. عدهدر طول شيمي درماني در افراد مختلف كامالً متفاوت ميت و روابط جنسي تمایال

اي نيز از نظر یابد. عدهافزایش مي شانبينند و فعاليت جنسيزمان دیگر خود را به همسرشان نزدیك مي

 ار روحي و فيزیكي ناشي ازگردند ولي افرادي نيز به دليل فشتغييري نمي ميزان انرژي و تمایل جنسي دچار

 گردند.درماني دچار كاهش ميل جنسي ميابتال به سرطان و انجام شيمي

مسائل بامشاوره اي كه  تواند بر روابط جنسي تأثير بگذارد. بسياري از اینهمسر بيمار نيز مي ها و ترسنگراني

انيد به راحتي با همسر خود در مورد چنانچه نمي تو باشد.با پزشك یا پرستار خود خواهيد داشت قابل حل مي

ازدواج كمك  توانيد از یك مشاور، روانشناس، روانپزشك و یا مشاورصحبت كنيد ميسرطان و مسائل جنسي 

 بگيرید.

 در طول شيمي درماني تغذیه كافي داشته باشيد:

حائز اهميت است كه در طول درمان خود تا حد امكان غذا بخورید و تغذیه سالمي داشته این نكته بسيار 

 باشيد.

مقابله با عفونتها  آیند و بهتر قادر بهغذا مي خورند راحت تر با عوارض جانبي كنار ميافرادي كه به خوبي 

 سالم دارد.ترميم و ساخت بافتهاي  باشند. عالوه بر این بدن آنان توانایي بيشتري درمي

مغذي است، یعني منظور از تغذیه مناسب در طول شيمي درماني استفاده از یك رژیم مناسب حاوي تمام مواد 

وحبوبات و نان وجود داشته باشد. رژیم غذایي  جات، سبزیجات، گوشت قرمز، لبنياترژیمي كه در آن ميوه

زن شما را ثابت نگه داشته و مانع افت آن گردد و باید به نحوي باشد كه از نظر كالري و انرژي موجود بتواند و

 به ميزان كافي پروتئين داشته باشد تا ساخت و ترميم پوست، مو، عضالت و ارگانها مقدور باشد.

آسيب رساني به عالوه بر این موارد ممكن است نياز به مصرف مایعات بيشتر باشد تا در حين درمان مانع از 

 ها شویم.مثانه وكليه

 در صورت بي اشتهایي چه اقدامي انجام دهيد؟

شما تمایلي به حتي با دانستن این نكته كه تغذیه تا چه ميزان حائز اهميت است ولي ممكن است در روزهایي 

هاي دهان و حلق و حالت تهوع و استفراغ، وجود زخم تواند وجودخوردن غذا نداشته باشيد. علت این امر مي

 گي باشد. براي مقابله با این مسئله به نكات زیر توجه فرمائيد:افسرد یا وجود خستگي و



 چنانچه كاهش اشتها داشته باشيد موارد زیر را بكار گيرید:

نوبت به طور منظم غذا ميل كنيد بلكه هر زماني كه تمایل داشتيد حتي به ميزان  3الزم نيست كه حتماً در  -

 مختصر غذا مصرف نمائيد.

 تغيير دهيد و از ذائقه و غذاهاي جدیدي استفاده كنيد. رژیم غذایي خود را -

 روي كنيد تا احساس گرسنگي شما بيشتر گردد.قبل از غذا خوردن پيادهدر صورت امكان  -

 غذاخوري . چيني و یا اتاقنحوه غذا خوردن تغييراتي بدهيد. براي مثال در طرز سفرهدر ساعت و محل و  -

گوش دهيد و یا تلویزیون  خورید به رادیوغذا ميل كنيد. چنانچه به تنهایي غذا مياعضاء خانواده با دوستان و  -

 نگاه كنيد.

 باشد؟ها ميآیا نيازي به مصرف امالح و ویتامين

برنامه صحيح غذایي  شود و از طرفي با یكرژیم غذایي به تنهایي باعث درمان سرطان نميهيچگونه برنامه و 

تواند جایگزین در مجموع هيچ یك از موارد فوق نمي باشد لذاامالح كمكي نمي ها ونيازي به مصرف ویتامين

 ننمائيد. الذكر استفادههيچگاه بدون اطالع پزشك خود از مواد و تركيبات فوق درمان طبي شما گردد و

 با پزشك و پرستار خود صحبت كنيد

داشته باشند. ي در خصوص وضعيتشان اطالع بعضي بيماران مبتال به سرطان عالقه دارند تا از هر گونه جزئيات

به ميزان دانستن اطالعات به خود شما بستگي دارد  كنند. تمایلاي نيز به داشتن اطالعات كلي بسنده ميعده

ولي با اینحال سئواالتي هست كه هر فردي كه تحت شيمي درماني قرار مي گيرد باید از آنها جویا شود. این 

 موارد عبارتند از:

 ا من نياز به شيمي درماني دارم؟چر -

 فواید شيمي درماني كدام است؟ -

 خطرات شيمي درماني كدام است؟ -

 چه دارو یاداروهایي را من مصرف مي كنم؟ -

 طریقه تجویز داروها كدام است؟ -

 گيرد؟محل صورت ميدرمان من در كدام  -



 عوارض جانبي محتمل كدام هستند؟  -

 صورت بروز باید فوراً گزارش دهم؟ كدام عوارض جانبي را در -

 آیا هيچ روش درماني دیگري براي این نوع سرطان وجود ندارد؟ -

شما آزاد هستيد كه هر چند سئوالي كه دارید با پزشك و پرستار خود مطرح نمائيد و چنانچه پاسخ آنان براي 

اشته باشيد كه وقتي مسأله سرطان و شوید. به یاد دشما كامال قانع كننده نبود مجدداً سئوال كنيد تا متوجه 

سئوالها  باشد. لذا براي اطمينان از مطرح شدن تمامهيچ سئوالي غير منطقي نمي آیددرمان آن پيش مي

اي نيز در هر جلسه مالقات با پزشك فرمائيد. عده توانيد ليستي از آنها را براي مالقات بعدي با پزشك تهيهمي

 سازند.را مطرح مي پيش آمده تعدادي از سئوالهاي

این ارتباط  هایي درتوانيد در طول مالقاتها یادداشتپاسخ پزشكان به سئوالها ميجهت به خاطر سپردن 

كه آرامتر پاسخ دهد تا فرصت مناسبي براي  توانيد از پزشك خود درخواست كنيدبردارید. بدون خجالت مي

 نمایند.ها از ضبط صوت استفاده مياد سپردن پاسخاي نيز براي به یعدهیادداشت برداشتن داشته باشيد. 

البته همه پزشكان از این روش استقبال نمي كنند و حتماً باید این موضوع را با پزشك خود هماهنگ كرده 

باشيد. روش دیگر به یاد سپردن مطالب مطروحه آنست كه از یكي از بستگان یا دوستان خود دعوت نمائيد 

 كننده باشد. تواند كمكا باشد. وجود ایشان جهت یادآوري آتي ميمالقات همراه شمتا در 

 احساسات و هيجانات ناشي از انجام شيمي درماني

احساس سالم  تواند موجب تغييرات جدي در زندگي فرد گردد. بر سالمت كلي بيمار وميانجام شيمي درماني 

شده و بر ارتباطات اجتماعي وي نيز تأثير بگذارد.  بودن او تأثير بگذارد، و باعث برهم خوردن برنامه روزانه فرد

در طول شيمي  اي از زمانفوق باعث نگراني، عصبانيت، احساس وحشت و افسردگي در برههبدون شك موارد 

 گردد.درماني مي

همانطور كه راههایي  تواند آزار دهنده نيز باشد.حال كه طبيعي و قابل فهم است ولي مياین هيجانات در عين 

براي سازگاري با عوارض جانبي فيزیكي در شيمي درماني وجود دارد، خوشبختانه روشهایي نيز موجب 

  گردد.جانبي احساسي و هيجاني مذكور ميسازگاري بيمار با عوارض 

 جهت حمایت معنوي از شما، افراد و گروه هاي زیر نقش مؤثري خواهند داشت:

اعضاء گروه درماني خود  و یا سئواالتي در خصوص درمان خود دارید با پرستاران: چنانچه نگرانيپزشكان و  -

 در ميان بگذارید.



از درمان متخصصين مشاوره: مشاوران زیادي وجوددارند كه در فهم، بيان و سازگاري با احساسات ناشي  -

با روانشناس، روانپزشك ویا مشاور  وانيدتكنند. بسته به نياز و تمایالت خود ميبدخيمي به شما كمك مي

 اجتماعي صحبت نمایند.

دوستان و اعضاء خانواده : صحبت با دوستان و اعضاء خانواده بسيار به شما كمك خواهد كرد به طوري كه  -

هيچ فرد دیگري قادر نيست مانند آنها موجب آرامش و اطمينان شما شوند. باید توجه داشته باشيد كه بسياري 

نيز  ايجویند. عدهدرستي ندارند و لذا به دليل ترس از بيماري از شما دوري ميمردم از سرطان، شناخت از 

 شما شوند. هاي غلط و نامناسب خود موجب آزردگينگران هستند تا مبادا با گفته

مان، نوع در تان،ترسها ونگراني هاي خود به طور آشكارا با دیگران در خصوص بيماريبراي برطرف كردن 

توانيد موجب به طور آزاد و آشكارا مي ها واحساساتتان صحبت نمائيد. با این روش صحبت كردنخواسته

گردید. ایجاد این احساس كه افراد مي توانند با صداقت و راحتي با شما  اصالح عقاید غلط در مورد سرطان

 خواهد نمود. صحبت نمایند مسلماً تمایل وتوانایي آنها در حمایت از شما را تقویت

درمان دارند.  هاي حمایتي مشتمل بر گروهي است كه تجارب مشابهي در بيماري وگروه :هاي حمایتيگروه -

گردند، در حالي كه این تفكرات یكدیگر سهيم مي ها به راحتي در احساسات وبسياري از بيماران در این گروه

عملي در خصوص  توانند به عنوان منابع مهم اطالعاتها ميها ندارند. این گروهگروه احساس راحتي را با سایر

 زندگي كردن با بيماري سرطان كاربرد داشته باشند.

نوع سرطان و همين  تواند در چارچوب ارتباط فرد بيمار با بيمار دیگري باشد كه از نظرمي هاي حمایتيبرنامه

 تواند تلفني و یا به صورت حضوري باشد.ميته باشد. این ارتباط طور سن وجنس با بيمار قرابت داش

 

 

 چگونه مي توانيد در زندگي روزانه آرامش بيشتري داشته باشيد؟

 رعایت موارد زیر در طول زمان شيمي درماني مي تواند به شما در حصول این نتایج كمك شایاني بنماید:

تر راحت ن داشته باشيد تا با این دیدگاه تحمل شيمي درمانيتان را در ذهاهداف درمانيهمواره سعي كنيد  -

 باشد.

به یاد داشته باشيد كه تغذیه و خوراك مناسب اهميت بسيار زیادي دارد چرا كه بدن شما جهت ترميم بافتها  -

 و كسب قدرت نياز به انرژي دارد.

ترس شما از كنيد تا بدین وسيله  تمایل دارید در خصوص بيماري و درمانتان پرس و جو اي كهتا اندازه -

 ها كمتر و اعتماد به نفس شما بيشتر شود.نادانسته



و انرژي شما به  اي را در نظر بگيرید و به خود سخت نگيرید. ممكن است توانبينانهواقعبراي خود اهداف  -

ان به شما كمك نمایند ميزان معمول نباشد، لذاسعي كنيد در حد توان استراحت نمائيد و اجازه بدهيد كه دیگر

 و تنها كارهایي را كه به كمك كسي احتياج ندارید خودتان انجام دهيد. 

چنانچه مي توانيد  اي را یاد بگيرید.جدیدي را تجربه كنيد و ابتكارات و مهارتهاي تازه هايو تفنن سرگرمي -

ت و فشار روحي دوري جوئيد و به ورزش نمائيد تا احساس بهتري نسبت به خودتان داشته باشيد و از عصباني

 نمائيد. هاي ورزشي مناسب و عملي از پزشك و پرستار خود سئوالدر خصوص برنامهاشتهاي خود بيافزائيد. 

 توانيد بر فشارهاي روحي خود غلبه كنيد؟چگونه مي

چيره شوید و  آنتوانيد به استرس ناشي از ابتال به سرطان و درمان كه با كمك آنها مي هایي وجود داردروش

توانيد توانيد بهترین روش مؤثر را پيدا نمائيد. مي ها ميبه آرامش روحي برسيد. با تجربه هر كدام از این شيوه

 ریوي هستيد. هاي زیر با پزشكتان مشورت نمائيد خصوصاً اگر مبتال به مشكلاز روش در زمينه استفاده

در حالي كه یك نفس ار در یك اتاق ساكت دراز بكشيد و انقباض و شل كردن متناوب عضالني: براي اینك -

توانيد كرده و منقبض نمائيد. براي مثال مي كشيد یك عضله یا گروهي از عضالت خود را جمععميق مي

یا  هاي خود را مشت نمائيد ونگاه دارید، دندانهایتان را بهم بفشارید، دست هایتان را با فشار بستهچشم

اید عضالت كه نفس خود را حبس كردهخود را سفت نمائيد. براي یك تا دو ثانيه در حالي عضالت بازو و پاي 

ادامه نفس خود را خارج كنيد و عضالت را شل كنيد و بدن خود را  خود را بصورت منقبض نگاه دارید. در

 بصورت كامالً شل رها نمائيد. این كار را با عضله یا گروه عضالت دیگر تكرار نمائيد.

نمائيد. اگر دوست دارید در یك وضعيت راحت قرار گيرید و تمام عضالت خود را شل  :نفس موزونت -

بندید حتماً هاي خود را ميدوردست خيره شوید. اگر چشم ايهاي خود را باز نگاه دارید آنگاه به نقطهچشم

نسبت به تنفس خود تمركز آرامبخش فكر كنيد و یا به آساني مغز خود را پاك نمائيد و تنها  به یك منظره

 داشته باشيد.

رها تصور نمائيد. این  تان دم و بازدم را انجام دهيد و كامالً خود را راحت واز طریق بينيبه آرامي و راحتي 

 انجام دهيد. توانيددقيقه مي 10روش را براي چند ثانيه تا 

 روش بيوفيدبك ) خود تنظيمي (

فشار خون و  توانيد بعضي از عملكردهاي بدنتان مانند ضربان قلب،مي) خود تنظيمي ( با آموزش بيوفيدبك 

توانيد به آرامش دست پيدا ها ميدر استرسكشش عضالني را توسط خودتان كنترل نمائيد. با این روش حتي 

 كنيد.



ود و خ گيرد. براي شروع به آرامي نفس بكشيدهاي بسته صورت ميروش معموالً با چشم سازي: اینتشبيه -

را كامالً رها و شل نمائيد. تصور كنيد كه یك انرژي شفا دهنده، براي مثال یك نور سفيد بصورت یك توپ در 

نمایيد هر نقطه از بدنتان قابل تشكيل است، بعد از در نظر گرفتن این توپ پرانرژي شفابخش در ذهنتان، تصور 

بدن كه در آن نقطه درد، كشش و یا هر نوع  گردهيد قادرید آن را به هر نقطه دیكه با هر نفسي كه فرو مي

و ناراحتي چون تهوع دارید هدایت نمائيد. با هر بازدم فكر كنيد كه توپ مزبور را با تمام احساسات دردناك 

 بطور طبيعي نفس بكشيد ( كنيد )یادتان باشد كهآزار دهنده كه در آن است از بدنتان دور مي

بگيرید كه بتدریج  توانيد در نظرشود. مياین توپ به شما نزدیك و دور مي تصور كنيد كهبا هر دم و بازدمي 

شود. در خاتمه به تدریج تا ناراحتي شما نيز كاسته مي شود و همزمان از شدت درد وتوپ بزرگ و بزرگتر مي

 ام.تر شدهو راحت هاي خود را باز نمائيد و به خودتان بگوئيد كه آرامترعميق بكشيد، چشم بشمارید نفس 3

 توانيدتصویري دروني از مقابله بدنتان با سرطان داشته باشيد. براي مثال مي توانيددر روشي مشابه مي -

شود و یا آنكه سرطاني مي اي موجب متالشي شدن سلولهايتصور كنيد كه شيمي درماني بمانند گلوله

 .روندسلولهاي فوق مي هایي به جنگگلبولهاي سفيد مانند شواليه

با این  گردد.روش فوق جهت كاهش استرس كمك كننده است و موجب اعتماد به نفس مياستفاده از دو  -

كند، طبي شما را كه پزشكتان پيشنهاد ميحال باید به یاد داشته باشيد كه این تصورات هيچگاه جاي درمان 

  نخواهد گرفت.

كاهش اضطراب  تواند موجبيمه بيهوشي ميروش هيپنوتيزم با قرار دادن شما در حالت ن :هيپنوتيزم -

هيپنوتيزم شوید و یاد بگيرید كه این كار را خودتان انجام  ايتوانيد توسط فرد ورزیدهوناراحتي گردد. شما مي

 دهيد.

را از  هایتان كمك كننده باشد آنست كه فكر خودها و نگرانيدر كاهش ناراحتي تواندشيوه دیگري كه مي -

موضوع آزاردهنده منحرف سازید. براي رسيدن به این مقصود خود را به كارهایي چون تماشاي تلویزیون، 

گوش دادن به رادیو، مطالعه، رفتن به سينما، كارهاي دستي و یا نقاشي مشغول سازید. ممكن است تعجب 

 اهد بود.كنيد كه با این روش زمان چقدر به راحتي و آسایش برایتان قابل گذشت خو

 

 

  هزینه شيمي درماني

و محل دریافت هزینه شيمي درماني در ارتباط با نوع و ميزان داروهاي مصرفي، طول مدت و تكرار تجویز دارو 

ها درصدي از مخارج شيمي درماني را تقبل بيمه باشد. اكثرآن )درمانگاه، مطب و یا بيمارستان( متفاوت مي

ین زمينه مشكلي داشتيد حتماً با پزشك و پرستار خود مشورت كنيد. ممكن چنانچه در ا كنند. با اینحالمي



است آنها در متقاعد كردن سازمانهاي بيمه، شما را یاري كنند و یا احياناً شما را جهت درمان به مراكز دیگري 

 كه هزینه كمتري دربر دارد معرفي نمایند.
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