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

اجازه ندهيد كه اين نگرانيها باعث تداوم درد شما شوند:

ميترسم معتاد شوم !!!
واقعيت :اگر داروهاي ضد درد در سرطان به در ستي تجويز و م صرف شوند ،به ندرت ممكن ا ست بيمار به آنها معتاد
شود .براي اطمينان از پزشك يا پرستار بپرسيد كه راه مصرف بيخطر داروهاي ضد درد چيست.
بسيياري از بيماران قط تا وقتي كه عتت درد آنها برطرف شيود به داروهاي ضيد درد نياز دارند .زماني كه آنان آماده
قطع دارو با شند ،پز شك به تدريج مطدار آن را كم ميكند .بدن بيمار تا زماني كه دارو كامالً قطع شود قر صت كاقي
دارد تا با وضعيت جديد سازگار شود.
بع ضي از بيماران نياز دارند كه به مدت طوالني دارو بگيرند .م صرف مرتب دارو نبايد اح ساس «اعتياد» در شما ايجاد
كند .شما به توصيه پزشك خويش عمل ميكنيد و درماني را كه نيازد داريد ميگيريد.
دوست ندارم كه مثل يك «شاكي» به نظر برسم.
واقعيت :شما حق داريد در مورد تسكين درد سوال كنيد .در واقع تمام بيماران بايد در مورد درد با پزشك يا پرستار
خود صحبت كنند .هر چه زودتر در اين باره صحبت كنيد بهتر ا ست .غالباً كنترل درد در مراحل اوليه كه درد هنوز
خيتي شديد نشده راحتتر است.

نميخواهم كنترل خويش را از دست بدهم.
واقعيت :اكثر اقراد در صورت م صرف در ست داروهاي ضد درد سرطان ،كنترل خويش را از د ست نميدهند .در ابتدا
كه برخي از داروهاي ضد درد را مصرف ميكنيد ممكن است احساس خواب آلودگي كنيد ،ولي اين احساس غالباً پس
از چند روز از بين ميرود.

تعدادي از اقراد با مصرف داروهاي ضد درد سرطان دچار گيجي مي شوند .در صورت بروز اين حالت آن را به پزشك
يا پرستار بگوييد .تغيير ميزان يا نوع دارو معموالً باعث حل اين مشكل ميشود.
واقعيتهاي مهم درباره درمان درد در سرطان:
داشتن سرطان هميشه به معناي داشتن درد نيست .براي كساني كه درد دارند انواع مختتف داروها ،راههاي گوناگون
م صرف ،دارو و رو شهاي غير دارويي مختتف براي ت سكين درد وجود دارد .شما نبايد درد را بعنوان بخش طبيعي از
سرطان خود بپذيرد .زماني كه درد نداريد بهتر ميتوانيد بخوانيد و غذا بخوريد ،از بودن با خانواده و دو ستانتان لذت
ببريد ،و به كار و سرگرميهاي خود ادامه دهيد.
قط خود شما ميدانيد كه چطدر درد داريد .پس مهم ا ست كه هرگاه درد داريد به پز شك يا پر ستار خويش بگوييد.
نه تنها درمان درد در مراحل اوليه آسانتر است ،بتكه درد ميتواند از نخستين نشانههاي هشدار دهنده عوارض جانبي
سرطان يا درمان آن با شد .شما به همراه پر ستار و پز شكتان ميتوانيد درباره نحوه درمان دردتان صحبت كنيد .شما
حق داريد بخواهيد دردتان تسكين يابد و لذا بايد بر آن پاقشاري كنيد.
در اينجا به برخي از واقعيتها در باره درد سيرطان ميپردازيم كه ميتواند به پاسيخگويي به برخي از پرسيشيهاي شيما
كمك كنند.

درد سرطان را هميشه ميتوان تسكين داد.
داروها و رو شهاي گوناگوني براي كنترل درد در سرطان در د سترس ه ست .بايد از پز شك خود بخواهيد كه در پي
تمام اطالعات و منابع الزم براي راحت كردن شما تا حد امكان باشد .البته هيچ پزشكي نيست كه همه چيز را درباره
همه مسيالل پزشيكي بداند .اگر شيما درد داريد و پزشيكتان راه ديگري پيشينهاد نميكند ،دنبال يك متخصي
باشيد يا از پزشك خود بخو اهيد با يك متخص

درد

درد مشورت كند .متخصصان درد ميتوانند انكولوژيست ،متخص

بيهو شي ،نورلوژي ست يا جراح اع صاب با شند ،يا از ساير پز شكان يا پر ستاران با شند .تيم كنترل درد ميتواند شامل
روانپزشك و مددكار اجتماعي نيز باشد.

كنترل درد شما بخشی از درمان كلی سرطان است.
پزشك شما الزم دارد از شما درباره موارد موثر و بياثر در درمان درد بشنود .پزشك شما با داشتن اطالعات بيشتر از
دردتان بهتر ميتواند به تأثيرات سييرطان و درمان بر بدن شييما پي ببرد .بحث درباره درد باعث انحراف توجه پزشييك
درمان سرطان نخواهد شد.

شما حق دارید بخواهيد دردتان تسكين یابد
همه اقراد درد را به يك صورت اح ساس نميكنند ،نبايد قكر كنيد كه اگر دردي بيش از ساير مبتاليان به همان نوع
سرطان را تحمل ميكنيد «مرتاض» يا «قهرمان» هستيد .در واقع به محض شروع هر گونه درد بايد درباره آن صحبت
كنيد .صحبت درباره درد با پزشك يا پرس تار نشانه ضعف نيست .بخاطر داشته باشيد كه كنترل درد در اوايل شروع
آن آسانتر از زماني است كه درد تشديد شده باشد.

كسانی كه داروهاي ضد درد سرطان مصرف ميكنند به ندرت به آنها معتاد ميشوند
يكي از نگرانيهاي شايع ك ساني كه داروي ضد درد ميگيرند اين ا ست كه معتاد شوند .اين ترس ممكن ا ست مانع از
مصرف دارو در بيمار شود ،يا باعث شود اعضاي خانواده او را تشويق به تعويق مصرف دارو تا حد امكان كنند .بسياري
از جوامع پز شكي تعريف اعتياد را ج ستجو و م صرف غير قابل كنترل دارو ميدانند .اگر پز شك براي شما مخدر كه
قويترين ت سكين دهنده درد ا ست تجويز كرده و موقع قطع آن ر سيده ا ست ،مطدار داروي م صرقي شما را به تدريج
كاهش ميدهد .بدن شما قرصت دارد تا زمان قطع كامل مصرف دارو با وضع جديد سازگار شود .با پزشك يا پرستار
خود درباره نحوه مصرف بيخطر داروهاي ضد درد و هر گونه نگراني درباره امكان اعتياد به آنها صحبت كنيد.

اكثر افراد هنگامی كه داروهاي ضد درد سرطان را كه پز شك تجویز كرده م صرف ميكنند كنترل خود ار
از دست ميدهند.
مصرف بسياري از داروهاي ضد درد ميتواند باعث خواب آلودگي در شما شود .اين احساس معموالً ظرف چند روز كه
نا شي از درد بوده جبران كنيد .اقرادي كه داروهاي ضد درد م صرف ميكنند گاه دچار اح ساس گيجي مي شوند .در
صورت بروز چنين حالتي پز شك يا پر ستار خود را در جريان بگذاريد .معموالً با تغيير يا نوع دارو ميتوان اين م شكل
را برطرف كرد.

عوارض جانبی داروها را ميتوان كنترل كرد یا اغلب از آنها پيشگيري كرد.
برخي از داروها ميتوانند باعث يبوسييت ،تهوع و اسييت،راا ،يا خواب آلودگي شييوند .پزشييك يا پرسييتارتان ميتوانند در
كنترل اين عوارض جانبي به شييما كمك كنند .اين مشييكالت معموالً پس از چند روز از مصييرف دارو از بين ميروند.
بسياري از عوارض جانبي را ميتوان با تغيير دارو يا دوز يا زمان مصرف آن كنترل كرد.

بدن شما نسبت به داروهاي ضد درد مقاوم نميشود.
درمان درد را بايد زود شييروع كرد الزم اسييت كه هر داروي مورد نياز را به موقع مصييرف كنيد الزم نيسييت داروهاي
قوي تري را براي بعد نگه داريد .اگر بدن شييما به دارويي كه مصييرف ميكنيد عادت كند ،ممكن اسييت دارو به خوبي
اوالل موثر نباشيييد .اين را مطاومت به دارو ميگويند .معموالً در درمان درد سيييرطان مشيييكتي به نام مطاومت دارويي
نداريم ،زيرا ميتوان مطدار دارو را تغيير داد يا داروهاي ديگر اقزود.
اگر درد به خوبي درمان نشود ممكن است دچار حاالت زير شويد:
·

خستگي

·

اقسردگي

·

عصبانيت

·

نگراني

·

احساس تنهايي

·

احساس قشار

اگر درد سرطان به خوبي كنترل شود ميتوانيد:
·

از قعال بودن خود لذت ببريد

·

بهتر بخوابيد

·

از خانواده و دوستان خود لذت ببريد

·

اشتهايتان را بهبود بخشيد

·

رابطه جنسي بهتري داشته باشيد

·

جتوي اقسردگي را بگيريد
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