
  از مسواک نرم یا مسواک بچگانه براي شستشوي دندانها

 استفاده کنيد.

              در طول شيمي درماني سعي کنيد به بدن شما ضربه و

 آسيبي وارد نشود .

                                         در صورت مشاهده خوونوریواي از  و وه و بويونوي

وجود مدفوع سياه رنگ  خون در ادرار  خلط خوونوي بوه               

 پاشک مراجعه نمایيد.

           در زمان شيمي درماني مصرف داروهایي مانند آسپریو

 ایندومتاسي   مفناميک اسيد  بوروفو   دیوفولووفونواک              

 پيروکسيفام با دستور پاشک معا ج مصرف گردد.
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 واحدآموزش همگانی 
  

 1041041041تاریخ آخرین بازنگری: 

          در طول درمان شيمي درماني روشهاي پويوشوگويوري از

حاملگي استفاده نمایيد و در صورت نياز  با پاشک موعوا وج              

 مشورت نمایيد.

  در صورت استفاده از  داروهاي خوراکي شيمي درماني آنها

 را  به همراه آب فراوان مصرف کنيد.

 .داروها را به طور مرتب و به موقع مصرف نمایيد 

          آزمایشات خود را به طور مرتب انجام دهيد و پاسخ آن را

 دریک پوشه نگهداري نمایيد.

جهت تهيه مطا ب آموزشي به بخش بستري و سرپائي یا 

واحد آموزش همگاني مراجعه نمایيد و یا از طریق سایت به 

 مطا ب دسترسي پيدا کنيد.

  omid.mui.ac.ir:آدرس سایت

 

 

 منابع:

 برونر.سودارث  پرستاري در سرطان 

 الکم  سورنس   پرستاري در سرطان 
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 مقدمه:

شيمي درماني مانند همه درمانها داراي عوارضي است  بيماران         

و همراهان گرامي  جهت کاهش بروز عوارض و  یا کنترل آن             

 الزمست به نفات زیر توجه نمایند.

 براي کنترل عوارض:

                   بهتر است او ي  مواد غذایي که بعد از شويوموي درموانوي

 استفاده مي کنيد  مایعات باشد.

  .سعي کنيد در طول روز  غذاي مالیم و سبک ميل نمایيد 

      دفعات صرف غذا در شبانه روز کمتر از سه نوبت نباشد و وي

با حجم کم و  در بي  وعده هاي غذا  مي توانيد ميوه  استفاده        

 نمائيد. 

 .از غذاهاي داغ  ترش  پرادویه و چرب کمتر استفاده شود 

 .غذا را آهسته صرف کرده و کامالً آن را بجوید 

              براي پيشگيري از بي اشتهایي از  بوهاي نامطوبووع دوري

 کنيد  و غذا را در محيطي آرام صرف کنيد.

            استراحت و خواب مناسب وکافي  تمری  و فعا يوت بودنوي

تغيير ذهنيت بوسيله مطا عه  دیدن تلویایون  صحبوت هواي           

 خودماني و .... داشته باشيد.

                   سعي کنيد قبل و  بعد از مصرف غذا دهان خوود را بوا

محلول  آب نمک رقيق یا  محلول جوش شيری  شستوشوو      

 دهيد .) نصف قاشق چایخوري در یک  يوان آب ( 

               در صورت بروز ضایعات و زخم هاي دهان بوه پواشوک

 اطالع دهيد.

             در صورت بروز زخمهاي دهاني غذاهاي نرم و موایوعوات

 صاف شده  سوپ  و ماست شيری  مصرف گردد.

  .براي صرف مایعات مي توانيد از ني استفاده نمایيد 

                در صورت تشدید زخم ها و خونریاي بوه اوراانوی یوا

 پاشک معا ج مراجعه کنيد.

     ساعت بعد از شيمي درماني به صوورت           2تقریبا به مدت

 خوابيده و نيمه نشسته استراحت کنيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               جهت رفع خشفي دهان و تحریک ترشح بواا  در دهوان

مي توانيد از آب نبات  دوغ  ماست شيری   آدامی اسوتوفواده             

 کنيد 

 .بها را به طور دائم چرب کنيد  

               بعد از اتمام هر جلسه شيمي درماني مایعات فوراوان مويول

 کنيد تا با دفع ادراري زیاد عوارض داروها کاهش یابد.

  م انه را به موقع و زود تخليه کنيد و از  نگه داشت   ادرار  به

 مدت طوالني پرهيا نمائيد..

                 در مفان هاي شلوغ و جاهایي که افراد با  بيمار ي هواي

 عفوني و افراد واکسينه شده هستند  حضور پيدا نفنيد.

  در صورت استعمال دخانيات آن را ترک کنيد و درکنار فردي

 که در حال سيگار کشيدن است قرار نگيرید.

 

 

 


