
مگر اين كه پزشك شما چيز ديگري ( غذاهاي حاوي پتاسيم استفاده نمائيد  •

 مثل موز، پرتقال، گوجه فرنگي، هلو و زردآلو) بگويد

از غذاهايي با فيبر پايين مثل ميوه پخته شده يا بدون پوست، ماست، تخـم   •

 .مرغ، قارچ و سبزيجات پوره شده، استفاده نماييد

 .از مصرف مايعات خيلي داغ و خيلي سرد اجتناب كنيد •

 يبوست * 

 .بعضي داروهاي شيمي درماني در بيماران ايجاد يبوست مي كند •

 . در صورت اجازه پزشك خود رژيم غذايي با فيبر باال استفاده نمائيد •

 .مثل نان و حبوبات كامل و ميوه هاي خشك و آجيل تازه و  پاپ كورن

هاي منظم ديگر نيز مفيد روي و يا ورزشهر روز مقداري ورزش كنيد، پياده •

 .است

 مشكالت دهان و لثه* 

بعضي از داروهاي ضد سرطان سبب زخم در دهان و گلو مي شـود و از        •

طرفي داروهاي شيمي درماني سبب خشك و ملتهب شدن مخـاط دهـان     

 .شده و محيط دهان را مستعد به خونريزي مي كند

بعد از هر وعده غذا دندانها و لثه هايتان را با مسواك نرم بـه آهسـتـگـي        •

از شستشوي دهان با تركيباتي كـه حـاوي الـكـل اسـت            .  مسواك بزنيد

از غذاهاي نرم و صاف مثل بستني و شيرموز و غـذاهـاي     .  خودداري كنيد

 .پخته شده مثل پوره استفاده نمائيد

از مصرف غذاهاي محرك و اسيدي و آب ميوه هايي مثل گوجه فرنگي و    •

 . نكنيدخودداري كنيد و غذاهاي تند و شور مصرف )مانند پرتقال(مركبات 

اگـر  .  غذاهاي خشك را با كره و آب گوشت، مرطوب و سپس ميل نماييـد  •

 .لبهاي شما خشك است از كرمهاي مخصوص لب استفاده نمائيد

 عفونت* 

شود احتمال عفونت در شما باال برود ولي اقداماتي شيمي درماني سبب مي  •

مكرر دستها  كه مي توانيد انجام دهيد كه خطر عفونت كمتر شود شستشوي

قبل و بعد از غذا و يا پس از دست زدن به محلي كه احساس مي كـنـيـد      

 .عفوني باشد

از افرادي كه بيمار هستند به ويژه كساني كه دچار سرما خوردگي، سرخجه،  •

 .سرخك و آبله مرغان  هستند دوري كنيد

اند، از حضور در اماكن شلوغ پرهيز كرده و از كودكاني كه تازه واكسينه شده •

 . مانند آبله مرغان و يا فلج اطفال دوري كنيد

 .پوست و ناخن را دچار زخم و خراشيدگي نكنيد •

 .از مصرف گوشت ماهي و غذاي دريايي و تخم مرغ خام پرهيز نمائيد •

در صورت زخم روي پوست بايد روزانه پانسمان مناسب انجام داده و آن را    •

 .با آب گرم و صابون و مواد ضد عفوني تميز كنيد

 :حتماً در صورت بروز هر كدام از عالئم زير به پزشك خود اطالع دهيد

 درجه 38تب بيش از  •

 لرز به خصوص اگر شديد باشد، تعريق   •

 اسهال و تكرر ادرار و سوزش ادرار  •

 گلودرد و يا سرفه شديد •

 تأثيرات روي ناخن و پوست* 

سـوزن  سـوزن   ممكن است ناراحتي خفيف پوستي مانند قرمزي و خارش  و •

 .شدن و افزايش حساسيت به نور خورشيد پيدا كنيد

سعي كنيد پوست صورت شما هميشه تميز و خشك باشد، از حمام گرم و    •

 .طوالني خودداري كنيد

 .از صابون هاي مرطوب كننده استفاده كنيد •

از عطر و ادكلن و يا محلولهاي حاوي الكل كه معموالً بعد از تـراشـيـدن       •

 .صورت استفاده مي شود، اجتناب كنيد

از كرم ضد آفتاب با . هر چه كمتر، در معرض نور مستقيم آفتاب قرار بگيريد •

SPF15 يا باالتر استفاده كنيد. 

 ريزش مو* 

  عوارض شيمي درماني است ولي تماس مو از ريزش 

سبب  درمانيداروهاي شيمي با

شوند معموالً ريزش مو نمي

موهاي ريخته شده پس 

از  پايان درمان مـجـدداً   

كننـد و گـاهـاً        رشد مي

در ضمـن    بعضي از بيماران 

 درماني موهايشانشيمي

 مجدداً رشد كرده و گاهي موي 

 ديگر و به فرم سر آنها به رنگ 

 .مي كند رشد ديگري 

 

  شيمي درماني* 
-و معالجه سرطان مي     درماني استفاده از داروهاي مخصوص در درمان      شيمي

كه بيمار براي     باشد و اين داروها داراي فوايد و در عين حال عوارضي هستند            

 .اين زمينه افزايش دهد در را دريافت بهتر و مناسبتر درمان، بايد اطالعات خود

 ضعف و بي حالي* 

 .ضعف به دليل كانسر با ضعف و بي حالي در زندگي روزمره متفاوت است •

براي استراحت  كافي منظم و زمان روزانه برنامه حاليو بي كاهش ضعف براي •

 .در بين فعاليتها داشته باشيد

 .هر مقدار كه مي توانيد غذا بخوريد و مقدار زيادي مايعات بنوشيد •

 .را متوقف كنيد) چاي و قهوه(مصرف الكل و كافئين •

 .ايد به شما كمك شودكارهايي كه قبالً انجام مي داده در بعضي دهيد اجازه •

 تهوع و استفراغ* 

اكثر بيماران از بروز استفراغ و تهوع در ضمن شيمي درماني احساس ترس               •

 .دارند

براي كاهش تهوع و استفراغ، مايعات مصرفي را يك ساعت قبل از غذا و يا  •

 .بعد از غذا ميل كنيد نه همراه غذا

 . به مقدار كم ولي مكرر مايعات بنوشيد •

 .به جاي دو يا سه بار در روز مقدار كم ولي مكرر غذا بخوريد •

مصرف كنيد در نتيجه بوي غذا كمتر         غذاي سرد شده هم دماي هواي اتاق •

 .شما را اذيت مي كند

اگر تهوع صبحگاهي داريد قبل     .  غذا را بسيار بجويد تا هضم آن آسانتر شود  •

از بلند شدن از رختخواب از غذاهاي خشك مثل نان تست و يا كلوچه                   

 .خشك استفاده كنيد

از آب ميوه هاي سرد و بدون پرز كه شيرين نشده باشد مثل آب سيب و يا                  •

 .آب انگور استفاده نمائيد

 .مكيدن آب نباتهاي نعناع و ترش مزه كمك كننده خواهد بود •

 .تا دو ساعت بعد از غذا دراز نكشيد •

 .هرگاه حالت تهوع و استفراغ داريد آهسته و عميق تنفس كنيد •

 .قبل از درمان غذاي سبك مصرف نمائيد •

 اسهال* 

 .گيرداسهال مي درماني سبب آسيب سلولهاي جداره روده شود بيمارهرگاه شيمي •



 محافظت از پوست سر در هنگام شيمي درماني* 

 . از برس هاي نرم استفاده كنيد •

 . از حرارت كم سشوار هنگام خشك كردن مو استفاده كنيد •

اسـتـفـاده      مـو   روان  از برسهاي گرد جهت حالت.  موهاي خود را كوتاه كنيد •

 .كنيد

 درد * 

اين داروها مـمـكـن    .  از عوارض داروهاي شيمي درماني گاهاً ايجاد درد است

است سبب آسيب ديدن اعصاب شده كه در نتيجه باعث سـوزش و سـوزن         

بعضي از   .  سوزن شدن و دردهاي شديد اغلب در انگشتان دست و پا مي گردد

. كننداين داروها توليد زخم در دهان، سردرد، دردهاي عضالني و درد معده مي

 . شودالبته هر كس كه شيمي درماني دريافت مي كند مبتال به اين دردها نمي

پزشك شما مي تواند ار   .  روشهاي متفاوت درماني براي كنترل درد وجود دارد

هاي مختلف كنترل درد استفاده كند در صورتي كه پزشكان نتـوانـنـد    پروتكل

 .درد را كنترل كنند صالح است شما را به متخصص كنترل درد معرفي كنند

 آنمي* 

 B/2مصرف غذاهاي پر پروتئين، پر ويتامين و غذاهاي حاوي آهن و ويتامين 

 .و اسيد فوليك داشته باشد

  خونريزي* 

در مورد خونريزي از نواحي پوست، مقعد، دستگاه ادرار، دهان، بيني و دستگـاه  

گوارش از مصرف داروهاي حاوي اسيد ساليسيليك و يا آسپرين بدون اطـالع  

 .پزشك خود پرهيز كنيد

در زمان مراجعه به دندانپزشك و يا پزشك در مورد شيمي درماني به پزشـك  

 .اطالع دهيد

ذكر اين عوارض به اين معني نيست كه حتماً در همه افراد بروز مي كند بلكه 

احتمال دارد در برخي اشخاص پيدا شده و اين بستگي به وضعيت روحـي و      

 .جسمي هر بيمار دارد

برخي از بيماران پس از مدتي نسبت به داروها سازگاري پيدا كرده و عـوارض  

 .ايجاد شده از بين مي رود

مراجعه مكرر و منظم پزشكي و انجام آزمايش الزم تأثير به سزايي در سالمت 

 .شما دارد

 روابط عمومي و انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و چاپ

 پرستار بخش مهناب -اكرم خسروي: تهيه و تنظيم مطالب شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان، بيمارستان آتيه: آدرس 


