
 

 

  :اندتقریبا همه درد راتجربه کرده
اما برای آن گروه از . شود سرطان همیشه باعث ایجاد درد نمی

شوند، داروها و روشهای گوناگونی  بیماران که دچار درد می
کنترل درد سرطان بخشی از درمان سرطان . شود تجویز می
این پمفلت برای راهنمایی شما در ارتباط با درد و . شماست

  .تهیه شده استراههای کنترل آن 
  ؟دردچیست 

درد یک  احساس آزاردهنده است و در وضعیت معمولی ما را 
  .  کند از آسیب عضوی یا بیماری آگاه می

که بطول  سعی کنید محل درد، زمان شروع آن، مدتی
دهد، کیفیت درد،  انجامیده، به چه میزان شما را آزار می

کند و باالخره اینکه چه  چیزهایی که آن را بهتر یا بدتر می
را به دقت برای تاثیری بر روی زندگی شما گذاشته است 

  .پزشک خود شرح دهید
  دالیل وجود درد در سرطان

ها، اعصاب یا  استخوانبیشتر درد سرطان بعلت فشار تومور بر 
گاهی اوقات درد به درمان . شود دیگر اعضا بدن ایجاد می

برای نمونه برخی از داروهای . سرطان مرتبط است
درمانی باعث کرختی و مورمور شدن در دستها، پاها یا  شیمی

. شوند را ایجاد کنند احساس سوزس در محلی که تزریق می
 .زی پوست شودتواند با عث قرم اشعه درمانی نیز می

 راههای کنترل درد

  روشهای دارویی کنترل درد  .1

  . ترین روش کنترل درد است  استفاده از داروها اصلی 

این داروها انتخاب اول  داروهای ضددرد غیر مخدر •
شامل داروهایی چون برای درمان دردهای ضعیف هستند و 

تجویز این داروها بدلیل . باشند استامینوفن و ایبوبروفن می
 .باشد بروز برخی از عوارض با نظر پزشک می

به هر داریی که آثاری مشابه  :ضد دردهای مخدر •
از مخدرهای . شود تریاک داشته باشد داروی مخدرگفته می

توان به ترکیب استامینوفن و کدئین و یا ترکیب  ضعیف می
مورفین از جمله مخدرهای . آسپرین و کدئین اشاره نمود

درصورتی که هنگام مصرف داروهای  .رود قوی به شمار می
، استفراغ، تهوع، یبوست:مخدر دچار عوارضی از قبیل 

 و آلودگی ، خوابخشکی دهان ،ضعف تنفسی، سرگیجه
  .پرستارتان اطالع دهید ی شدید به پزشک معالج وژآلر

   :داروهای تکمیلی  -3  

  ضدافسردگیها •
  ها ضدتشنج •
  استروئیدها •
 حسیهای موضعی بی •

فوق برای مصارفی غیر از فراموش نکنید داروهای 
 شوند و بکار بردن آنها برای می درمان درد استفاده

  .کنترل درد باید با تجویز پزشک باشد

  

    :روشهای غیردارویی کنترل درد  .2
  استفاده از تصورات مثبت  •

به هنگام ایجاد درد، برای مثال ایجاد  وضعیت ذهنی که 
اش مانند ساحل  مورد عالقهشخص خود را در یک مکان 

 .دریا یا یک باغ تصور کند

  در موضع درد  ایجاد گرما یا سرما •

سرما را نباید مستقیما روی پوست قرار داد  منبع گرما یا 
ای از پارچه نرم یا حوله بپیچید و به مدت کوتاه و  با الیه آنهارا

    .متناوب در مجاورت پوست قرار بدهید 

  دادن محل درد ژماسا •

شدن عضله و بخشد و به شل  جریان خون را شدت می ژماسا 
اگر تحت پرتودرمانی هستید  .کند کم شدن التهاب کمک می

از ماساژ دادن در مناطق تحت درمان و مناطقی که قرمز 
  .اند بپرهیزید شده

  ورزش سبک •

رختخواب و کاهش فعالیت زمانهای طوالنی استراحت در 
انجام حرکات  .شود میبیشتر افسردگی  خستگی و سبب

مالیم و آرام مانند نرمش و پیاده روی سبک باعث تقویت 
برنامه ورزشی باید با نظارت . عضله وکاهش درد می شود 

 هنگام پیاده روی لباسهای گشاد و. پزشک انجام گیرد 
  .راحت بپوشد 
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