
 هُوَالشافي

 راهكارهاي مقابله با عوارض شيمي درماني

  

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

 زخمهاي دهان:

با دماي  با مشورت پزشك از داروهاي ماليدني يا خوراكي براي تخفيف درد زخم استفاده كنيد. غذاي سرد يا هم دما     

شوند. غذاهاي نرم مانند            شدن دهان و حلق  ساس  سبب تحريك و ح صرف كنيد. غذاي گرم و داغ مي تواند  اتاق م

بستني، شيرميوه، غذاي بچه، ميوه هاي نرم ) موز و سس سيب(، پوره سيب زميني، غذاهايي كه از غالت تهيه شده         

صرف     صبحانه م شير به عنوان  شود، تخم مرغ آب پز،   و با  ست، پنير، ماكاروني وپنير، فرني، پودينگ )   مي  املت، ما

صورت پوره درمخلوط كن تهيه       صرف كنيد. همچنين مي تواند غذاها رابه  سر محتوي آرد برنج و تخم مرغ( وژله م د

سيدي ومحرك مانند گوجه فرنگي و مركبات       شود. ازغذاها و آب ميوه هاي ا شد و راحت تر خورده  كنيد تا نرم تر با

ل، ليمو و گريپ فروت(، غذاهاي ادويه دار يا نمكي و غذاهاي خشككك و يا تسككت شككده مانند سككبزي ات خام،   )پرتقا

 گرانول )مخلوطي از كن د، ميوه هاي شيرين و عسل(، ذرت و غذاهاي برشته اجتناب كنيد.

 خشكي دهان:

ده كنيد. مايعات فراوان با ت ويز پزشككك و در صككورت نياز از براق مصككنوعي براي مرطوب نگهداشككتن دهان اسككتفا  

بدون شكر، تكه هاي يخ با شكالتهاي سفت مكيدني استفاده كنيد. همچنين مي        بنوشيد. با نظر پزشك از آب نبات  

 تواند آدامس بدون شكر)بدون سوربيتول( ب ويد.

بدهيد.   غذاهاي خشك و برشته را با مايعات بخوريد. غذاهاي خشك را باه كره، مارگارين، سس يا آب گوشت خيس      

غذاهارا به صورت پوره و نرم بخوريد. در صورتي كه لبهاي شما خشك مي شوند از پماد يا ژل روغني استفاده كنيد.         

 هميشه يك شيشه آب با خود به همراه داشته باشيد. از مسواك نرم استفاده كنيد.

 اسهال:

مانند آب، آب خورش، مايعات و نوشيدني   مايعات زيادي بنوشيد تا جايگزين مايعات از دست رفته شود. مايعات سبك

شنگي ياتهوع مي كنيد مايعات را رقيق        ساس ت شيدن اين مايعات اح ست. اگربا نو هاي غير الكلي در اين مورد بهتر ا

كنيد. مايعات را به آهسككتگي و هم دما با دماي اتاق بنوشككيد. در طول روزبه جاي سككه وعده غذايي كامل، دند وعده  

كم بخوريد. غذاهاي حاوي پتاسيم بخوريد مگر آنكه پزشك به شما ديز ديگري بگويد. اسهال موجب     غذايي با مقدار 

ازدسككت رفتن امالم مهمي از بدن شككما مي شككود. موز، پرتقال، سككيب زميني، هلو وزرد آلو منابز خوبي از پتاسككيم   

ستراحت كنند از       شما ا صرف كنيد تا روده هاي  ستند. اگر كه بايد رژيم مايز م سوال كنيد، زيرا رژيم   ه شك خود  پز

سه تا    شما را فراهم نمي كنند بنابراين بيش از  روز آن را ادامه ندهيد. غذاي  5مايعات تمام احتياجات تغذيه اي بدن 

ست، پوره           شده بدون پو سفيد قطعات موز، ميوه پخته  سفيد، برنج يا ماكاروني  شامل نان  صرف كنيد كه  كم فيبر م

سهال و درد      سبزي ات، مرغ يا بوقل  صرف نكنيد دون موجب ا شد. رژيم هاي پرفيبر م ست وماهي مي با مون بدون پو

سبزي ات خام، دانه هاي گياهي، آجيل، ذرت لوبيا و ميوه تازه يا         شامل نان غالت و  شوند. غذاهاي پرفيبر  شكم مي 

ه، داي كافئين دار، الكل خشك شده است. مايعات خيلي سرد يا داغ ننوشيد دون به شدت اسهال مي افزاديند. قهو        

و مايعات شيرين ننوشيد. غذاهايي سرخ شده، درب وادويه دار هم نخوريد درا كه موجب التهاب و در نتي ه تشديد        

 اسهال و درد شكم مي شود. شير و محصوالت لبني مانند بستني مصرف نكنيد كه باعث تشديد اسهال مي شود. 

 ر گرفتگي:گُ

و الكل مصرف نكنيد. ورزش سبك ان ام دهيد. روشهاي تمدد اعصاب و آسودگي روان را  لباس نازك بپوشيد. كافئين 

 به كار ببريد. موسيقي ماليم گوش دهيد. مطالعه داشته باشيد.



 یبوست:

 برخي از داروهاي شيمي درماني ممكن است يبوست شديد بدهد. براي رفز اين مشكل رعايت نكات زير موثر است: 

 ليوان در روز مايعات بنوشيد.  8زياد حداقل  به ميزان         -

 نيم ساعت قبل اززمان معمول اجابت مزاج، آب گرم بنوشيد.         -

خواركي هايي مانند ميوه، سككبزي خام ونان سككبوس دار بخوريد كه مقدار زيادي مواد فيبري در آنها موجود      -

، سبوس گندم، ريشه گندم، نخودفرنگي ولوبياي است در صورت امكان غذاهايي مانند نان و برشتوك، غالت

ساعت اول بعد از تزريق دارو مايعات بيشتري مصرف شود زيرا باعث دارو از      48خشك را مصرف كنيد. در   

 بدن و كاهش عوارض جانبي مي شود.

 ریزش مو یا آلوپسي:

سيب مي بيند. ممكن        شيمي درماني موقتاً آ سلولهاي پياز مو در اثر داروهاي  شد  شيمي     ر ست كه داروهاي  ا

درماني روي پياز مو اثر داشته يا نداشته باشند. ريزش مو كامالً موقتي است و پس از قطز دارو متوقف مي شود.  

معموال ريزش مو از هفته دوم شيمي درماني اتفاق مي افتد كه موقز شانه كردن يا شستن سرمتوجه مي شويد        

 م دداً شروع به رويش مي كنند.   هفته بعد از آخرين نوبت درمان، موها 8و 

ست در رويش م دد جنس و        شد. ممكن ا سري هاي جذاب مي با ستفاده از كاله گيس، كاله يا رو بهترين راه، ا

 رنگ مو با قبل متفاوت باشد.

 تهوع و استفراغ

سه ر            ضي ها تا دو  شيمي درماني دارند ولي بع شروع  ستفراغ را دقيقًا بعد از  ضي بيماران تهوع و ا وز بعد از بع

درمان ددار تهوع نمي شككوند و بيماران زيادي هم هرگزددار تهوع نمي شككوند. تهوع باعث مي شككود كه مواد   

غذايي الزم به بدن نرسد. غذاهايي كه داشني زياد دارند يا داغ و تند مزه هستند استفاده نكنيد. غذاهاي درب     

سرخ كرده،   ستفاده         و  شكالت ا شيرين مانند  نكنيد. هر بار كه غذا مي خوريد به مقدار كم و سوخته و خيلي 

شود. قبل از          ضم  سانتر ه شود. غذا را خوب ب وئيد تا آ سته غذا بخوريد تا هر بار مقدار كمي غذا وارد معده  آه

گرسنه شدن غذا بخوريد دون گرسنگي مي تواند سبب تشديد تهوع شود. روز تزريق از خوردن غذاهاي سنگين 

ودداري كنيد. مايعات خنك و كم شيرين مانند آب، آب سيب و... بخوريد. استراحت    كه هضمش دشوار است خ   

بعد از غذا مي تواند موثر باشد. استراحت بايد روي صندلي و در حالت نشته باشد. تا دوتا ساعت بعد از خورددن       

شيدن خودداري كنيد. درهنگام غذا خوردن  شيدن     غذا از درازك صرف كنيد زيرا نو مايعات موجب  مايعات كم م

شته يا كلوده قبل از            شويد غذاهاي خشك، بر صبح ها ددار تهوع مي  شود. اگر  شكم مي  احساس نفخ و پري 

بلند شدن از خواب ميل كنيد. موقز تهوع سعي كنيد از راه دهان نفس بكشيد. لباس گشاد بپوشيد. تا هنگامي        

شككيد. بوهاي نامطبوع و ناخوشككايند محي  را  هيچ غذايي نخوريد و هيچ مايعي ننو  كه اسككتفراغ كنترل نشككده 

برطرف كرده يا كاهش دهيد زيرا من ر به تهوع و اسككتفراغ مي شككود. به هنگام كنترل اسككتفراغ مايعات سككبك 

دقيقه يك قاشككق   10مانند آب و آب گوشككت به ميزان كم بنوشككيد. نوشككيدن به اين صككورت اسككت كه ابتدا هر

 دقيقه دو قاشق غذا خوري.  30شق غذاخوري و درنهايت هردقيقه يك قا 20دايخوري به تدريج هر

 بي اشتهایي:

يكي از شايز ترين مشكالت بي اشتهايي مي باشد. در بعضي افراد فقدان اشتها فق  در روز اول يا دوم اتفاق مي   

غذايي كودك ميل كنيد بدين ترتيب هم بهتر سير افتد و براي عده اي ديگر به طور مداوم مي باشد. لقمه هاي 

مورد عالقه خود را طرم ريزي كنيد. داروهايي    كافي ميل نموده ايد. برنامه غذايي  مي شويد و هم مقدار غذايي

ستفاده نمائيد و بعد از فروكش كردن اين    ستفراغ ا عالئم به خوردن غذا بپردازيد. نبايد طبق   براي رفز تهوع و ا

صرف نمائيد. محي  بايد           زمان معم سنگي كرديد غذا م ساس گر شود بلكه بايد هر زمان كه اح صرف  ول غذا م

ضطراب    شد و از ا سردگي حتي االمكان دوري كنيد. مقدار وعده هاي غذايي     تميز، مرتب و آرامش بخش با و اف



ء خانواده حضور داشته   را كاهش داده و بر دفعات آن بيفزائيد. زمان وعده هاي غذايي طوري باشد كه همه اعضا  

ستند            سيرين ه شوينده هايي كه حاوي الكل و گل صرف  شوئيد و از م شند. بعد از هر وعده غذا دهان خود را ب با

سعي كنيد غذا را مزه مزه      حتماً خودداري كنيد زيرا باعث  شود. به هنگام غذا خوردن  خشكي مخاط دهان مي 

كند و باعث مي شككود كه كمتر غذا بخوريد. گوشككت قرمز به  كنيد و زياد ننوشككيد درا كه معده شككما را پر مي

خصككوگ گوشككت گاو ممكن اسككت تلخ مزه به نظر آيد زيرا در اثر داروهاي شككيمي درماني اختاللي در پرزهاي  

شود درنتي ه    شايي پيدا مي  شني   د شت را خوش طعم نمود.        با زدن دا صوگ مي توان گو سس هاي مخ و

شما كمك مي كند. گاهي اوقات تغيير      لهنگام غذا خوردن از بحث و جد شتهاي  بپرهيزيد. ورزش منقطز به ا

شده               شير را با ميوه خرد  ست و  سرد و نرم مانند ما شيرموز، غذاهاي  شود مانند  شتها آور مي  شكل يك غذا ا

 مصرف كنيد.
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