
 
 



یکی از روشهای درمانی در بیماران مبتال به 
اکثر بیماران و  .باشد درمانی می شیمی سرطان

مراقبین آنها در مورد عوارض جانبی شایع 
نحوه مراقبت از بیمار آگاهی  و درمانی شیمی

نگران  درمانمحدودی داشته و قبل از شروع 
این عوارض  . عوارض جانبی ناشی از آن هستند

 ،مو، اسهال، ریزش استفراغ، شایع عبارتند از تهوع
  ......ابتال به عفونت و ، خستگی، زخم دهان

انجام و رعایت نکات ذیل کمک شایانی در جهت 
  .درمان بهتر خواهد نمود ش عوارض وکاه

  :   مراقبت صحیح از دهان 
درمانی باعث ایجادخشکی  برخی از داروهای شیمی

خشکی جهت رفع . شوند ن یا زخم دهان میدها
یخ و آدامس قطعات  توانید از آب نبات، میدهان 

لبها را دائما چرب نمایید و مایعات استفاده کرده، 
  . فراوان بنوشید

درصورت ایجاد زخم دهان به این نکات توجه 
  : کنید
مسواک زدن دندانها با  .رعایت بهداشت دهان •

    .مسواک نرم بعد از غذا و قبل از خواب 
مانند  استفاده از غذاهای نرم و مایعات صاف شده •

مرغ آب پز،  تخمزمینی،  های نرم، پوره سیب میوه
  ... سوپ و

ترش، شور، تند، (پرهیز از مواد غذایی محرک  •
 .و غذاهای خشک) داغ

ساعت با محلول آب  4-2دادن دهان هرشستشو  •
  .نمک رقیق یا آب جوش شیرین

 پیشگیری از عفونت
 متعاقبخون ش گلبولهای سفید کاه

درمانی توانایی بدن را در مقابله با  شیمی
بنابراین الزم است در  ،عفونتها کاهش می دهد

طی این دوره تا حد امکان بدن را در معرض 
  . قرار ندهیدعوامل بیماریزا و  میکروبها

و افرادی که به  از تماس با افراد بیمار •
    .اند بپرهیزید  تازگی واکسن زده

تا  7از حضور در اماکن شلوغ به خصوص  •
درمانی  روز بعد از دریافت داروهای شیمی14

  .اجتناب کنید
  کنترل اسهال ناشی از شیمی درمانی

درمدت ابتال به اسهال از غذاهای کم فیبر  •
، برنج سفید یا رشته فرنگی، شامل نان سفید 

زمینی  های کمپوتی، سیب موز، لبنیات، میوه
پز شده، پوره غالت، مرغ و ماهی استفاده بخار
  . کنید
ر فیبر اجتناب کنید شامل نان از غذاهای پ •

 های تازه و گندم وغالت، سبزیجات خام، میوه
  .خشک شده

شود که برخی امالح  بروز اسهال باعث می •
مانند پتاسیم به میزان زیادی مورد نیاز بدن 

برای جبران امالح از دست رفته از شود  دفع
موز و آووکادو، : غذاهای حاوی پتاسیم مانند

 .کیوی استفاده کنید

الزم  دهید برای جبران مایعاتی که از دست می
چای و   بیشتری مانند آب میوه، مایعات  است

  .بیشتر مصرف کنید ...دوغ و 
  
  

  درمانیاستفراغ ناشی از شیمیکنترل تهوع و 
حجم به دفعات زیاد استفاده  های غذایی کم از وعده

  )وعده در روز و استفاده از میان وعده 6تا  5.( کنید
  .و به آهستگی مایعات را بنوشید به آرامی غذا بخورید •
درصورت داشتن حالت تهوع صبحگاهی قبل از  •
نان نان سوخاری یا از رختخواب بیسکویت،  خواستنبر

  .تست میل کنید
دقیقه قبل یا بعد از غذا  60 الی 30مایعات را  •

 .بنوشید برای نوشیدن مایعات از نی استفاده کنید

 .لباسهای آزاد و گشاد بپوشید •

هنگامی که احساس تهوع دارید به آهستگی چند  •
 .نفس عمیق بکشید 

 .پر ادویه اجتناب کنید ازمصرف غذاهای چرب و •

تهوع الزم است دو ساعت  برای پیشگیری از حالت •
درمانی و بعد از آن غذایی مصرف نشود و  قبل از شیمی

آب میوه، شیر،چای، (اولین مواد غذایی بعد از آن مایعات 
    .می باشد ) آب کمپوت 

  
  

                
  .        



 

ت 
ی

 

سبت 
 را 

 
ی 

ری 
ن و 

ه

درمانی می
 

ضروری جهت
درمانی یمی

:گرامی
ظر جنابعالی نس
جتمع کمال تشکر

.ریم

ست دارید حاوی
در خصوص بیمار
نگی روند درمان

.باشد ن می
 
زاده الهه حسین :
 

»زش به بیمار
91تان

 

 بخش شیم

مراقبتهای ض
بیماران شی

 بیمار گ
عتماد و حسن نظ
ه انتخاب این مجت
 دار

پمفلتی که در دس
طالعات ضروری د

گونعلی شما و چ
 مراقبت آن

:تهیه و تنظیم

کمیته آموز«  
 زمست

ب آ

رت

گی

"  

 

Em 

 

م 

اعاز 
به

پ
اط
فع

 ت

  

(ی مایعات فراوان
  . زود تخلیه کنید

درمانی به صور می
  .ت نمایید

ی پیشگیری از حاملگ

  سودارث  – برونر
  ه مهرداد حمیدی

انی، ترچمه و تنظیم

". آموزش باز کنیم

المتی روزافزون

جنب  - راوندیب
  پزشکی

beheshtihmail: 

۵۵۵٠٣- ٠٠٢۶١

٣٣  

555  

  رض احتمالی
درمانی  اتمام شیمی

میل نموده و مثانه را
ساعت بعد از شیم
یمه نشسته استراحت
ل درمان از روشهای

  .یید

  :ع
جراحی ب – ری داخلی

درمانی و شما، ترجمه
درما ی از عوارض شیمی

 زی 

موفقیت را با کلید آ
  

وی بهبودی و سال
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منابع           
پرستارکتاب 

د کتاب شیمی
کتاب پیشگیری
مژگان سرافراز
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و از برس گرد
  .نکنید

 کاله تا رشد

،ردن استراحت کنید
وردن از دراز کشیدن

ایی ناشی از شیمی
کنید مثلش استفاده
 .)هانی ندارید

ف غذا دهانتان را با
د تا غذا برای شما لذ

  .دارید  کوتاه نگه
 .الیم استفاده کنید

  .ده نکنید
 رنگ و فر نکرده و
ن موهایتان استفاده ن
اله گیس مناسب و

  .شود  می
  

  
  
 
بعد از غذا خور •

ساعت بعد از غذاخو
  .خودداری کنید 
اشتها کاهش بی

از غذاهای ترش •
صورتی که زخم ده

قبل وبعداز صرف •
رقیق شستشو دهید

 .گردد

  
  

  
  ریزش مو

ک • موهای خود را
شامپوهای مال از •
از سشوار استفاد •
موهای خود را •

جهت مرتب نمودن
استفاده از کال •

مجدد موها توصیه

  
  
  

 



 
 


