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

 نوع دو جراحي، كنار در. نمايندمي رشد  طبيعي غير طور به بدخيم هاي هاي سرطان سلول  در بيماري

شگيري  و بدخيم هايسلول  نابودي براي درماني روش شار  از پي ضاي  به هاسلول  اين انت  بدن ديگر اع

 . دارد وجود

 شيمی درمانی  -1

 پرتو درمانی  -2

سلول  سب نوع     هاي هر دو روش درماني بر  سالم بدن نيز اثر تخريبي دارند. هر يك از دو روش را برح

شرايط بيمار مي  شما تحت درمان    بيماري و  ستان و يا در منزل جدا كرد. حال كه فرزند  توان در بيمار

ها را به   كند كه اين ناهنجاري    يقرار دارد آگاهي از عوارض شييييمي درماني و يا پرتودرماني كمك م      

موضع تشخيص و ضمن اطالع به پزشك معالج با اقدامات الزم و سريع بتوانيد به بهبود كودكتان اقدام      

 نماييد. 

 عوارض جانبی شيمی درمانی و یا پرتو درمانی عبارتند از:

 خستگي -1



 تهوع، استفراغ -2

 اشتهاييبي -3

 ريزش مو -4

 انزخم مخاط دهان و زب -5

 يبوست -6

 اسهال -7

 التهاب پوست -8

 درد -9

 هاي عفونيبيماري -10

 دفع نشدن مايعات -11

 التهاب مثانه  -12

 اختالل در خواب -13

 خونريزي -14

 تابي نگراني و بي -15

 خستگی -1

احساس خستگي كودك ممكن است جسمي و روحي باشد اگر چنين احساسي تداوم داشته و به مرور         

تواند در كاهش بايد كودك از نظر پزشييكي مورد ارزيابي قرار بگيرد. توجه به نكات زير ميكاهش نيابد 

 خستگي جسمي و روحي كودك مؤثر باشد: 



 هاي مورد عالقه و كارهاي مهم ذخيره كند.به كودك ياد بدهيد كه انرژي خود را براي فعاليت -1-1

 عليرغم اصرار دوستان خودداري نمايد.  به او يادآوري كنيد هنگام خستگي از ادامه بازي -1-2

ريزي نمايد.    اش برنامه  هاي روازنه  با توجه به سييين كودك، او را تشيييوي  كنيد كه براي فعاليت         -1-3

 ريزي براي كودكان خردسال به عهده والدين است.()برنامه

يد. براي مثال هاي روازنه فشييارهاي جسييمي و روحي او را كاهش دهريزي براي فعاليتبا برنامه -1-4

شود و حجم زياد تكاليف  اگر كودك تكاليف درسي خود را به موقع انجام دهد، دچار نگراني نمي 

 كند. او را خسته نمي

ستگي مي  -1-5 شتري را براي او فراهم كنيد، )براي    زماني كه كودك اظهار خ ستراحت بي كند امكان ا

كند كه اگر در طي حمام كردن و مثال گذاشتن يك صندلي در حمام و يا دستشويي كمك مي     

 يا مسواك زدن دچار خستگي شد، روي آن بنشيند.( 

صرف حركت      -1-6 صندلي چرخدار تهيه كنيد تا كودك انرژي كمتري  سايل كمكي مانند واكر و يا  و

 كند. 

 هاي كم تحرك تشوي  كنيد تا انرژي كمتري مصرف كند. كودك را به بازي -1-7

شت   -1-8 هاي روزمره شخصي به كودك كمك كنيد تا انرژي خود را براي ديگر فعاليت  در انجام بهدا

 ذخيره كند. 

 به او غذاي كم حجم بدهيد تا انرژي كمتري براي هضم غذا مصرف كند.  -1-9

 هاي غذايي فراموش نشود. غذاي كودك بايد پر پروتئين باشد و ميان وعده -1-10

 راي كودك تهيه شود. طب  تجويز پزشك مواد مغذي الزم ب -1-11



در صورت بروز كسالت روحي كارهايي مانند قدم زدن، نشستن در فضاي سبز، تماشاي مناظر          -1-12

 زيبا و پرندگان در رفع كسالت كودك مؤثر است. 

نمايد و هنگام خواب حتماً از مورد كودك جلوگيري ميتنظيم صييحين نور اتاا از خسييتگي بي -1-13

 تفاده شود. نور ماليم در اتاا اس

با كاهش تدريجي سييسييتي و خسييتگي كودك كم كم كارهاي روزانه او را افزايش دهيد تا به   -1-14

 ميزان مطلوب برسد در ضمن خستگي او را نيز كنترل كنيد. 

تواند براي پيشگيري و كاهش خستگي و تألمات روحي مؤثر باشد. موارد    هاي سبك مي ورزش -1-15

: خسيتگي و سيسيتي غيرمعمولي، ضيعف عضيالني غير عادي، نب       ممنوعيت ورزش عبارتند از

ستفراغ در طي       سينه، تهوع و ا سه  ساا پا، درد قف شيمي    36تا  24نامنظم، درد  ساعت پس از 

 درماني.

 دار كنترل نب  و درجه حرارت خود باشند. توانند خود عهدهكودكان بزرگتر مي -1-16

 تهوع و استفراغ  -2

ساعت   48غ ممكن است فوراً يا چند ساعت پس از شيمي درماني شروع شود و تا      عالئم تهوع و استفرا 

بعد ادامه يابد معموالً داروهايي مانند كيتريل، بنادريل و غيره براي درمان اسييتفراغ ناشييي از شيييمي   

 توان براي كاهش تهوع و استفراغ كودك انجام داد عبارتند از: رود. اقداماتي كه ميدرماني به كار مي

 طب  دستور پزشك هنگام شيمي درماني به كودك داروي ضد تهوع بدهيد.  -2-1

داروي ضد تهوع را طب  دستور پزشك سر ساعت به كودك بدهيد و در طول درمان اين كار را        -2-2

 ادامه دهيد. 



 تأثير داروهاي ضد تهوع و استفراغ را در كودك بررسي كنيد.  -2-3

 هاي ورزشي سبك داشته باشد. كودك را تشوي  كنيد تمرين -2-4

 الهضم به او بدهيد. ساعت پيش از شيمي درماني فقط غذاهاي سهل 12از  -2-5

 تغذيه را با حجم كم و به دفعات انجام دهيد تا كودك بهتر بتواند تحمل كند.  -2-6

 به او ندهيد.  جاتدار، خيلي شيرين و شيرينيغذاهاي چرب، ادويه -2-7

 او را از مناظر زشت، بوهاي بد و غذاهاي بد طعم و نامطبوع دور نگهداريد.  -2-8

 شود ندهيد. به كودك غذاهاي تند و بودار كه موجب تهوع و استفراغ مي -2-9

در پوش ظرف غذاي كودك را در بيرون از اتاا برداريد و بوي غذا موجب تهوع و اسيييتفراغ او  -10 -2

 نشود. 

 الهضم به كودك بدهيد. غذاهاي نرم، پركالري و سهل -11 -2

 غذاهاي سرد، بيسكويت و نان برشته بهتر قابل تحمل هستند.  -2-12

 غذاها را با توجه به ذائقه كودك تهيه كنيد.  -2-13

هاي كم از بسييتني، ژالتين، و شييربت  به كودك مايعات به مقدار كم و به طور متناوب بدهيد.  -2-14

 شيرين استفاه كنيد. 

 هاي تفريحي مثل گوش دادن به موسيقي فكر اورا منحرف و مشغول كنيد. با فعاليت -2-15

ستفراغ  -2-16 هاي كودك شديد است رژيم او را به مايعات صاف شده محدود كنيد و به پزشك       اگر ا

 معالج اطالع دهيد. 

  اشتهاییبی -3 



غذا مي     -3-1 كه كودك  ماني  غذا خوردن      در ز به  يد و او را مجبور  ماي خورد آرامش خود را حفظ ن

 نكنيد. 

 ظاهر غذا را اشتهاآور درست كنيد.  -3-2

به همراه          -3-3 يك محيط مطبوع  غذا خوردن در جمع و در  ماعي اسيييت و  تار اجت يك رف خوردن 

 موسيقي ماليم اشتهابرانگيز است. 

 ودك را در نظر داشته باشيد و غذاهايي را كه دوست دارد تهيه كنيد. تغيير ذائقه ك -3-4

 براي تشوي  كودك به غذا خوردن، از او در انتخاب خوراك و آماده كردن آن كمك بگيريد.  -3-5

 شويي و ورزش سرحال بياوريد. قبل از خوردن، كودك را با دهان -3-6

 تواند بخورد بدهيد. و مي كندبه كودك غذاهايي را كه بهتر تحمل مي -3-7

براي جلوگيري از كاهش وزن كودك، خوراك را با حجم كم و به دفعات به او بدهيد. )حداقل در  -3-8

وعده غذا به او بدهيد، يعني بين صيييبحانه و ناهار و بين ناهار و شيييام يك ميان غذا و قبل از  6

 خواب نيز يك وعده غذا به او بدهيد(. 

رسنگي كودك استفاده كنيد و يك پرس كوچك مواد غذايي به او بدهيد. مثالً يك از هر اظهار گ -3-9

 ليوان شير و يكي دو بيسكويت، يا يك لقمه نان و پنير و ... 

 درصييد 30 كنيد سييعي. شييودمي تحمل روز  صييبحانه بهترين وعده غذايي اسييت كه در طول -3-10

 ماييد.ن تأمين صبحانه با را كودك روزانه نياز مورد كالري

 شود. همراه غذا به او مايعات ندهيد، چون موجب احساس سيري مي -3-11

 آبي، در طي روز او را تشوي  به نوشيدن مايعات كنيد. براي جلوگيري از كم -3-12



لبنيات، كره، بادام زميني، ماهي تن،    غذاي حاوي پروتئين زياد به او بدهيد، مانند تخم مرغ،           -3-13

 لوبيا و نخود و ...

 مرغ و ماهي را جانشين گوشت قرمز كنيد.  -3-14

 به كودك به دفعات مكرر غذاهاي پركالري، سبك و كم حجم بدهيد.  -3-15

هاي غذايي مانند شييير خشييك، خامه غليظ  در صييورت لزوم كيفيت غذاها را با افزودن مكمل -3-16

 د لبني و ... باال ببريد. شده و موا

شيييود، خودداري كنيد. )مانند غذاهاي      از تهيه خوراكهايي كه موجب تحريك مخاط دهان مي        -3-17

 تند( 

 اگر جويدن غذا دردناك است، غذاهاي نرم به كودك بدهيد.  -3-18

حسييي شييود. با دسييتور پزشييك از بي اگر خوردن غذاهاي نرم هم موجب ناراحتي كودك مي -3-19

 وضعي استفاده كنيد. م

 به كودك خوراك نفاخ ندهيد.  -3-20

 خوراك را سرد كرده و به كودك بدهيد.  -3-21

 به كودك توصيه كنيد بالفاصله بعد از خوردن غذا از دراز كشيدن خودداري كند.  -3-22

 براي انحراف فكر كودك هنگام تغذيه از راديو، تلويزيون و موسيقي استفاده كنيد.  -3-23

 عادات غذايي مناسب گروه سني بيمار را در نظر داشته باشيد.  -3-24

 روزانه كودك را وزن كنيد و در صورت كاهش وزن به پزشك معالج اطالع دهيد.  -3-25



است. سعي كنيد به كودك آرامش بدهيد    اشتهايي، اضطراب ناشي از بيماري   يكي از عوامل بي -26 -3

 اشتهايي او مقابله كنيد. با بيو با ايجاد زمينه مناسب روحي 

 ریزش مو -4

روز بعد از شيييمي درماني  21تا  10ريزش مو ممكن اسييت ناگهاني و شييديد باشييد. ريزش مو معموالً 

شييود. البته همه داروهاي شييود و گذرا اسييت. بعد از قطع دارو رشييد موها مجدداً شييروع ميشييروع مي

ندارند. به هر حال        نان از نظر رواني    شييييمي درماني اين اثر را  نان و جوا ريزش مو در كودكان، نوجوا

ست. بنابراين آماده كردن قبلي كودك پذيرفتن اين ناهنجاري  سانتر مي ناخوش آيند ا كند. بهتر ها را آ

 است: 

 گيس با او صحبت كنيد. قبل از ريزش مو درباره اين مشكل و انتخاب كاله -1 -4

ابه و همرنگ موي طبيعي خودش و يا انتخاب روسري كمك به كودك در انتخاب كاله گيس مش -4-2

 كنيد. 

شرايط مشابه و هم سن خودش ديدار و پرسش      -4-3 هاي خود ترتيبي بدهيد كه كودك با بيماران با 

 هاي خود با كودك شما صحبت كنند. را با آنها مطرح كند و آنها نيز درباره تجربه

شد خواهد     6تا  3به كودك اطمينان دهيد كه موهايش  -4-4 شيمي درماني دوباره ر ماه پس از قطع 

 كرد و احتماالً رنگ و شكل آنها تا حدودي با قبل فرا خواهد داشت. 

 براي كودك توضين دهيد كه در ادامه درمان با همان دارو ريزش مو كمتر خواهد بود.  -4-5

دار و يا روسري براي كودك  با ريزش مو پوشش مناسبي مانند كاله گيس، شال گردن، كاله لبه     -4-6

 تهيه كنيد. 



الزم است در هواي آزاد پوشش مناسبي براي سر داشته باشد تا در معرض نور آفتاب، باد، سرما          -4-7

 و گرما قرار نگيرد. 

شكل كودك را      -4-8 سر كودك را رعايت نموده موهاي كركي  شت  تميز كرده و كوتاه نگه داريد بهدا

 هايي از سر او باشد. تا پوششي براي قسمت

 از شامپوهاي ماليم براي شستن موهاي كركي شكل كودك استفاده كنيد.  -4-9

 از فر زدن و سشوار كردن كودك خودداري كنيد.  -4-10

آيند  هاي خوش ظاهري، لباس  كودك را تشيييوي  كنيد به منظور افزايش تناسيييب وضيييعيت       -4-11

 متناسب با سن خود بپوشد و بهداشت و آراستگي ظاهر خود را حفظ كند. 

كودك را تشييوي  كنيد به دوسييتان خود اجازه دهد در طول اقامت و درمان در بيمارسييتان به  -4-12

 هاي آنها آمادگي پيدا كند. ها و واكنشديدن او بيايند تا براي پرسش

 هاطراف لبزخم دهان و ا -5

هاي گسييترده و دردناك شييود و از التهاب خفيف تا زخميكي از عوارض شيييمي درماني محسييوب مي 

كند و يكي از عوامل   متغير اسيييت. زخم دهان اغلب از روز سيييوم يا چهارم درمان و يا ديرتر بروز مي       

احتي ناشي از اين  اشتهايي كودك است و ممكن است تا روز دهم ادامه داشته باشد. براي كاهش نار     بي

 ناهنجاري اقدامات زير را انجام دهيد: 

هاي سيييفيد روي زبان، ته گلو،     روزانه دهان كودك را كنترل كرده موارد التهاب و هرگونه پالك     -5-1

 ها و ساير نقاط دهان و عالئم ديگر را به پزشك معالج اطالع دهيد. لثه

 خوردگي آنها جلوگيري شود. لبهاي كودك را مرتباً چرب كنيد تا از ترك  -5-2



هاي خود را مسيييواك بزند و بدين منظور براي او    كودك را تشيييوي  كنيد به طور مرتب دندان     -5-3

 مسواك نرم تهيه كنيد. 

ساده لثه   4حداقل هر  -5-4 ها، ساعت يك بار و بعد از هر وعده غذا دهان كودك را با آب نمك يا آب 

تميز كنيد. بهترين مايع براي دهان شويه در شيرخواران    ها راسقف دهان و سطوح داخلي گونه  

 آب ساده است. زيرا آنها قادر نيستند مايع اضافي را غرغره كنند يا آب دهان خود را تف نمايند. 

   شويه استفاده نكنيد.هاي تجارتي دهاناز مواد محرك مخاط دهان مانند محلول -5-5

شار قرار   چون زخم دهان يك ناهنجاري گذرا ا -5-6 ست طي اين مدت كودك را از نظر تغذيه تحت ف

 ندهيد.

 تواند براي نوشيدن مايعات از ني كمك بگيرد تا كمتر احساس درد كند. كودك مي -5-7

 هاي ترش، خيلي سرد و يا خيلي گرم به كودك خودداري كنيد. از دادن نوشيدني -5-8

 ئين به كودك بدهيد. غذاهاي نرم، بدون ادويه، يا مايعات پر پروت -5-9

حسي ناحيه صدمه ديده شده دقيقه منجر به بي 5-7نگه داشتن يك تكه يخ در دهان به مدت  -5-10

 دهد. و درد را كاهش مي

ستفاده       توان از داروهاي بيپيش از تغذيه مي -5-11 شك ا ستور پز ضعي دهان طب  د حس كننده مو

آيد. از طرف ديگر اين مواد موجب اختالل كرد، اما بيشييتر كودكان از طعم آن خوشييشييان نمي 

دهد و احتمال تشيينج العمل( بلع شييده و خطر خفگي ناشييي از مواد غذايي را افزايش مي)عكس

 نيز وجود دارد. 

 در طول مدت التهاب دهان از كنترل درجه حرارت بدن كودك از طري  دهان خودداري كنيد.  -5-12



كند، بايد با دندان پزشك او مشاوره شود. در بعضي      فاده مياگر كودك از وسايل ارتدنسي است    -5-13

 موارد الزم است استفاده از اين وسايل در طول دوره شيمي درماني متوقف شود. 

هاي لثه و دندان شييود، بنابراين توصيييه  چون شيييمي درماني ممكن اسييت موجب ناهنجاري  -5-14

 زشك قرار گيرند.شود كودكان در طول شيمي درماني تحت نظر دندان پمي

 یبوست -6

شود. اقدامات  يكي از عوارض داروها و عدم تحرك كودك يبوست است كه موجب كاهش اشتها نيز مي   

 باشند. زير براي جلوگيري و درمان يبوست مؤثر مي

 دار، حبوبات، سبوس، ميوه تازه، سبزيجات خام و ذرت بو داده بدهيد. به كودك غذاهاي سبوس -6-1

 ليتر در روز افزايش دهيد.  3تا  2ت دريافتي كودك را به ميزان مايعا -6-2

 هايي مانند آلو، گالبي و انگور تشوي  كنيد. ميوهكودك را به نوشيدن آب -6-3

 . كنيد خودداري شده كنسرو غذاهاي  از تغذيه كودك با پنير -6-4

 باشد. كودك را تشوي  كنيد به طور منظم ورزش كند و تحرك داشته  -6-5

 از داروهاي ملين تجويز شده در صورت لزوم استفاده كنيد.  -6-6

شتر از       -6-7 ست طوالني )بي صورت يبو ستور وي     3در  شك معالج تماس گرفته و طب  د روز( با پز

 عمل كنيد. 

 التهاب پوست -7

ست ناحيه  ستفاده مي     كه پرتو درماني مياي پو شيمي درماني ا گردد. شود يا اطراف رگهايي كه براي 

 ممكن است دچار التهاب و سوختگي شود. رعايت نكات زير در رفع اين مشكل مؤثر است: 



 كودك را براي رعايت بهداشت شخصي تشوي  كنيد.  -7-1

صوص در نواحي دهان و مقع    -7-2 ست كودك به خ ستند     در مراقبت از پو شدن ه ستعد زخم  د كه م

 بيشتر دقت كنيد. 

سه آب گرم خودداري         -7-3 ستفاده كي شيد محافظت نموده و از ا صدمه ديده را از تابش خور نواحي 

 كنيد. 

سبان و همچنين جوراب           -7-4 شاك تنگ و چ ستفاده كنيد پو شاد ا شاك گ شش كودك از پو براي پو

 باشد. شلواري براي شرايط كودك مناسب نمي

 هاي زبر مانند جين خودداري شود. از پوشاندن پوشاك پشمي، مخملي و يا لباس -7-5

 هاي ماليم استفاده كنيد.براي شست و شوي بدن كودك از صابون -7-6

 هاي معطر براي كودك خودداري نماييد. از استفاده عطر و لوسيون -7-7

 استفاده كنيد.  E, D, Aهاي موضعي مناسب و حاوي ويتامين ها و لوسيوناز كرم -7-8

ضعيت بر نواحي      -7-9 ست به طور متناوب او را جابحا كنيد تا با تغيير و ستري ا اگر كودك در تخت ب

 خاص بدن فشار وارد نشود و جريان خون بدن كودك نيز بهبود يابد. 

 در نواحي برجسته استخواني از لوسيون استفاده كنيد.  -7-10

 پر پروتئين انجام شود. تغذيه كودك با غذاهاي  -7-11

 درد -8

درد كودك مبتال به سييرطان ممكن اسييت مربوط به خود بيماري و يا ناشييي از اقدامات پزشييكي مانند 

ستفاده از       شد. ا ستخوان و تزريقات مكرر داخل وريدي با شتن نمونه مغز ا گرفتن مايع نخاع، بردا



ند تمرين تنفس عمي  و روش    روش مان يك براي  هايي  يد و    هاي هيپنوت لب مف كنترل درد اغ

 تواند در كاهش درد كودك مؤثر باشد: كمك كننده است. رعايت نكات زير مي

 رفتار و گفتار كودك و چگونگي ابراز درد بررسي شود.  -8-1

 براي سؤال كردن در مورد درد از كلمات متناسب با سن كودك استفاده كنيد.  -8-2

 را بررسي كنيد.  تأثير درد بر روي عادت خواب كودك -8-3

 نب  و درجه حرارت بدن او را كنترل كنيد.  -8-4

هاي تسكين غير دارويي مانند توان با روشلزوم استفاده از داروهاي مسكن بررسي شود و نيز مي -8-5

مشييغول نمودن او با گفتگوهاي مورد عالقه، ماسيياژ پشييت، گرم يا سييرد كردن ناحيه دردناك،  

 سرگرمي و موزيك درد او را كاهش داد. 

 براي سنجش ميزان و شدت درد كودك از خود او كمك بگيريد.  -8-6

 در مورد كودكان خردسال محل درد و تناوب درد را يادداشت كنيد.  -8-7

 . داروهاي ضد درد را طب  دستور پزشك سر ساعت به او بدهيد -8-8

كودك را تشوي  كنيد تا پيش از شديد شدن درد به شما اطالع دهد تا به موقع اقدام به تجويز       -8-9

 مسكن شود. 

اثربخشي مسكن را در كاهش درد كودك بررسي و به پزشك معالج گزارش كنيد تا در صورت        -8-10

 لزوم ميزان دارو، زمان مصرف دارو و يا نوع دارو تغيير داده شود. 

ها شييامل ها را در نظر داشييته باشيييد. عوارض جانبي مسييكنعوارض ناشييي از مصييرف مسييكن -8-11

 آلودگي است. يبوست، خشكي دهان و خواب



از آسييپرين و مشييتقات آن براي تسييكين درد اسييتفاده نكنيد. زيرا آسييپرين خطر خونريزي را  -8-12

 دهد. افزايش مي

اندن و دعا كردن در كاهش درد كودك مؤثر    هاي مذهبي و ديني مثل نماز خو    بعضيييي روش -8-13

 است. 

 تغيير خل  كودك را به خاطر درد او بپذيريد و در مورد آن قضاوت نابجا نكنيد.  -8-14

  

 اسهال  -9

 از دادن غذاهاي چرب و پر ادويه به كودك خودداري كنيد.  -9-1

 از تهيه غذاهاي تند و نفاخ براي كودك خودداري كنيد.  -9-2

 هاي شيري به كودك خودداري كنيد مگر اينكه كم چرب باشند. ز دادن شير و فراوردها -9-3

 گوشت را از غذاي كودك حذف كنيد و يا كمتر به او گوشت بدهيد.  -9-4

 از تغذيه كودك با غذاهاي حاوي كافئين و غذاهاي شيرين خودداري كنيد.  -9-5

 ها را حذف كنيد. از برنامه غذايي كودك غذاهاي پرهيزي، سبزيجات خام و ميوه -9-6

 از غذاهاي نرم براي او استفاده كنيد.  -9-7

 عفونت  -10

شده و كودكان دچار ناهنجاري          ضعيف  سرطان ت ستم ايمني كودكان مبتال به  شوند كه  هايي ميسي

 باشد. شيمي درماني مي -2بيماري،  -1معلول: 

 هاي عفوني در اين كودكان اقدامات زير ضروري است: براي پيشگيري از بيماري



 ها را با آب و صابون به دقت بشوييد. پيش و پس از تماس با كودك دست -10-1

 كودك را به حفظ بهداشت خود تشوي  كنيد.  -10-2

 بهداشت پوست و دهان كودك را با دقت و وسواس انجام دهيد.  -10-3

 هاي كودك را كوتاه كنيد كه موجب خراش پوستش نشود. خننا -10-4

 هاي خورد را با آب و صابون بشويند. به مالقات كنندگان تأكيد كنيد دست -10-5

هاي افراد مالقات كننده را از نظر عالئم بيماري كنترل كنيد و دقت داشييته باشيييد كه بيماري -10-6

 عفوني و مسري نداشته باشند. 

هاي تنفسيييي دارند الزاماً بايد از      اگر مالقات كنندگان گلو درد يا سيييرماخوردگي و يا بيماري        -10-7

 ماسك استفاده كنند. 

االمكان از كودك در محيطي خلوت نگهداري كنيد تا كمتر در معرض خطر نفوذ عوامل       حتي -10-8

 زا قرار گيرد. بيماري

 ك خودداري نماييد. از نگهدراي گل و گلدان در اتاا كود -10-9

 حمام و آشپزخانه منزل را پاكيزه نگه داريد.  -10-10

 هاي شلوغ مانند سينما، ترمينال مسافرتي و ... خودداري كنيد. از بردن كودك به مكان -10-11

 فقط غذاهاي پخته به كودك بدهيد و از دادن سبزيجات خام و ميوه به او بپرهيزيد.  -10-12

 و كامل براي او فراهم آوريد تا سد دفاعي بدن تقويت شود. تغذيه خوب  -10-13

 درجه حرارت بدن كودك را مرتباً كنترل كنيد.  -10-14

 تابي، عالئم عفوني و افزايش درجه حرارت بدن را فوراً به پزشك معالج اطالع دهيد. بي -10-15



 كند. مخفي ميبر ندهيد، زيرا عالئم عفونت را خودسرانه به كودك داروي تب -10-16

 ها را طب  تجويز پزشك به طور منظم )سر ساعت( به او بدهيد. بيوتيكآنتي -10-17

محل دائمي تزري  وريدي را روزانه دو بار از نظر درد، سيييرخي، تورم، گرمي و عفونت كنترل  -10-18

 بگذاريد.  ها با پزشك معالج يا پرستار كودكتان در ميانكنيد و در صورت بروز هر يك از نشانه

 عالئم هر نوع بيماري مسري در كودك را فوري به پزشك معالج گزارش دهيد.  -10-19

 باشد. ماه پس از قطع شيمي درماني ممنوع مي 6واكسيناسيون كودك تا  -10-20

 دفع نشدن مایعات -11

چاقي  يكي از عوارض داروهاي اسييتروئيدي، دفع نشييدن مايعات در بدن اسييت كه باعي افزايش وزن و

 شود: شود. در مورد كنترل اين عارضه موارد زير توصيه ميكاذب كودك مي

 وزن كودك را روزانه كنترل كنيد.  -11-1

 ميزان مايعات نوشيده و دفع شده كودك را كنترل كنيد. -11-2

 تنفس كودك و سختي آن را به پزشك معالج گزارش كنيد.  -11-3

 التهاب مثانه  -12

 كند: شيمي درماني زمينه را براي بروز التهاب فراهم مي بعضي از داروهاي

 كودك را به نوشيدن مايعات تشوي  كنيد.  -12-1

ست. يادآوري       -12-2 ستري ا صورتي كه كودك ب شوي  كنيد مكرراً ادرار خود را تخليه كند. در  او را ت

ن كار را انجام ساعت يك بار به دستشويي برود و در طول شب هم يك بار اي     4كنيد حداقل هر 

 دهد. 



 كند بايد سر ساعت مصرف نمود. داروهايي كه پزشك براي كاهش التهاب مثانه تجويز مي -12-3

 تب و لرز و يا تكرر ادرار كودك را بالفاصله به پزشك معالج اطالع دهيد.  -12-4

 دقت كنيد آيا كودك هنگام ادارار كردن، سوزش دارد يا خير.  -12-5

 در صورت ديدن خون در ادرار كودك فوراً به پزشك معالج اطالع دهيد.  -12-6

 او را تشوي  كنيد بعد از مصرف دارو مرتباً ادرار خود را تخليه كند.  -12-7

 اختالل در خواب -13

ستري به كودك كمك    شدن زمان ب ساس  مي كوتاه  ستگي كند، از طرفي    كند تا كمتر اح سالت و خ ك

كودك نياز به خواب كافي دارد، بنابراين بهتر اسييت خواب و اسييتراحت كودك را با اقدامات زير 

 تنظيم و بهبود بخشيد: 

براي كودك خود محيطي آرام و مناسيييب از نظر نور، دما و صيييدا فراهم كنيد تا بتواند خواب   -13-1

كند كه كودك احسيياس ر و دماي مناسييب كمك ميآرامي داشييته باشييد. در زمان بيداري نو 

 سرخوشي كند و از خستگي و كسالت رهايي يابد. 

 داروهاي ضد تهوع را سر ساعت به او بدهيد تا حالت تهوع، خواب كودك را مختل نكند.  -13-2

 بخش را طب  دستور سر ساعت به او بدهيد. داروهاي آرام -13-3

هاي غير دارويي مثل صييحبت كردن و سييرگرم كردن او كاهش  سييعي كنيد درد او را با روش -13-4

 دهيد تا درد مانع خواب راحت كودك نشود. 

 هاي غير دارويي در تسكين درد مؤثر نبود، مسكن تجويز شده را به موقع به او بدهيد. اگر روش -13-5



ستر برود و او را      -13-6 ساعت معيني از كودك بخواهيد براي خواب به ب شب در  شوي  كنيد كه  هر  ت

شود. اين كار موجب تنظيم فيزيولوژيك بدن كودك مي    صبن  ساعت معيني بيدار  سر  شود و  ها 

 گردد. به اين ترتيب خواب و استراحت او تنظيم مي

ست پيش از خواب نيز كمي غذا        -13-7 شود، بهتر ا شدن كودك ن سنگي، موجب بيدار  براي اينكه گر

و كتلت يا نان و پنير يا يك ميوه يا يك ليوان شيييير و          به او بدهيد. لقمة كوچك شيييامل نان        

 بيسكويت. 

هاي كوتاه در طول روز چه تأثيري در خواب كودك دارد و آيا اين بررسييي كنيد كه چرت زدن -13-8

 شود يا خير. ها موجب اختالل در خواب شب كودك ميچرت زدن

 قالت مانند آجيل و يا شكالت بخورد. به او اجازه ندهيد بعد از صرف غذا نوشابه و يا تن -13-9

 خونریزي -14

ست روي پالكت    شيمي درماني ممكن ا ساخته مي   داروهاي  ستخوان  شوند، اثر  هاي خون كه در مغز ا

ساخته مي     بگذارد. پالكت ستخوان  ستند كه در مغز ا شوند و نقش مهمي در انعقاد  ها اجزا كوچكي ه

هاي خون احتمال برزو خونريزي   د. با كاهش تعداد پالكت    كنن ريزي جلوگيري ميخون دارند و از خون 

 شود. دراين صورت رعايت نكات زير براي كاهش خطر خونريزي الزم است: در كودك بيشتر مي

ضين درباره ناهنجاري و ايجاد     -14-1 ست، با تو وقتي احتمال خونريزي يا بروز حادثه و جراحت زياد ا

 هاي بدني خود را محدود كند. فعاليتحس مسئوليت در كودك از او بخواهيد 



هاي كنار تخت او باال   ايمني محيط اطراف كودك را افزايش دهيد. به طور مثال هميشيييه نرده   -14-2

ها به او كمك باشييد كه خطر سييقوط از تخت و خونريزي پس از آن از بين برود. و در جابجايي 

 كنيد. 

 هواي اتاا كودك را مرطوب نگه داريد.  -14-3

 براي نرم نگه داشتن پوست بدن از كرم و لوسيونهاي بهداشتي استفاده كنيد.  -14-4

 براي پيشگيري از جراحت پاها، از او بخواهيد كه پا برهنه راه نرود.  -14-5

 او را در مقابل ضربه و جراحت محافظت كنيد.  -14-6

 ي نماييد. از گذاشتن درجه حرارت در مقعد، استعمال شياف و تنقيه خوددار -14-7

 هايش را با پنبه به آرامي تميز كنيد. براي كودك مسواك بسيار نرم تهيه كنيد و لثه -14-8

 از او بخواهيد براي نظارت بيني انگشت به درون آن نبرد.  -14-9

ست كودك را از نظر كبودي و خون مردگي كنترل كنيد و   -14-10 صورت بروز چنين عالئمي  پو در 

 به پزشك اطالع دهيد. 

 هرگونه تغيير در رنگ و قوام مدفوع، خلط و ادرار بيمار را گزارش كنيد.  -14-11

بعد از انجام كارهايي مانند كشيييدن دندان و آزمايش خون، خونريزي محل را با فشييار ماليم  -14-12

 . هاي احتمالي توجه كنيدبند بياوريد و به خونريزي

 هرگونه سردرد و تغيير در سطن هوشياري كودك را به پزشك اطالع دهيد.  -14-13



در صورتي كه كودك دچار خون دماغ شد روي پل بيني او كمپرس يخ بگذاريد و سوراخهاي     -14-14

دقيقه خونريزي بند نيامد و مقدار آن زياد بود، به پزشك معالج  5بيني او را فشار دهيد. اگر طي 

 هيد. اطالع د

 محل تزري  وريدي را از نظر وجود خونريزي كنترل كنيد.  -14-15

شوند، زيرا      از تمام روش -14-16 ستفاده كنيد كه نواحي دچار خون مردگي عفوني ن شگيري ا هاي پي

 دهد. عفونت زمينه خونريزي را افزايش مي

 خونريزي از لثه، افزايش كبودي و خون مردگي را گزارش كنيد.  -14-17

 ادرار خوني، خلط خوني و مدفوع قيري رنگ را به پزشك معالج اطالع دهيد.  -14-18

 قبل از انجام هر اقدام دندانپزشكي با پزشك معالج مشورت كنيد.  -14-19

 تابینگرانی و بی -15

مبتاليان به بيماريهاي بدخيم اغلب دچار افسييردگي، اضييطراب و احسيياس وحشييت و تنهايي هسييتند. 

ها و درد دلهاي آنها گوش فرا دهند و در انگيزش توانند با صرف وقت و مهرباني به صحبت  اطرافيان مي

ها شييامل هاي دفاعي براي مقابله با فشييارهاي رواني و عاطفي به آنها كمك كنند. اين كمكمكانيسييم

 اقدامات زير است: 

ش دادن به موسيييقي هاي سييرگرم كننده مثل مطالعه، تماشيياي فيلم و گوكودك را به فعاليت -15-1

 تشوي  كنيد. 

شد و با آنها گفت      -15-2 شته با ستان و افراد خانواده تماس دا شوي  كنيد تا با دو وگو كند. كودك را ت

 ها تلفني باشد. حتي اگر اين تماس



 كودك را تشوي  كنيد كه روزانه خاطرات و احساسات خود را بنويسد.  -15-3

 معنوي با كودك مشاركت كنيد. در انجام فعاليتهاي ديني و  -15-4

در صيييورت تمايل كودك فرصيييتهايي فراهم آوريد كه با اعضييياي تيم درمان صيييحبت كند و  -15-5

 احساسات خود را بروز دهد. 

 به صحبتهاي او گوش كنيد.  -15-6

 با توجه به محدوديتهايي كه دارد، زمينه را براي استقالل و مراقبت از خودش فراهم كنيد.  -15-7

 

 

ترجمه و تنظيم: نارمال ربيع راد، نيلوفر حقيقت زير نظر پزشكان مشاور مؤسسة  منبع مورد استفاده:

 خيريه محك.

 پایان


