
 آیا شیمی درمانی عوارضی دارد؟

داروهای شیمی درمانی هم  مانند  هدد داروی درد دد                

عوارضی دارد، بسته به نوع دارو و تحمل فدد، عوارض به           

 صورت متفاوت بدوز میکن . 

 ارض اصلی شیمی درمانی عو

 تهوع واستفداغ 

 زخم دهان وگلو 

 ربوست واسهال 

 تب ولدز 

 خوندرزی 

 ضعف وخست ی 

 

 

 

 

 روش جایگزین شیمی درمانی:

اگد تیم پزشکی در بدرسی هاری که انجام مدی دهدند ،               

تشخیص ب هن  که بیماری تحمل  شیمی درمانی ران ارد،      

گاهی ممکنست از درمانهای در د نظید پدتودرماندی ردا           

درمانهای حمارتی استفاده کنن  را بیمار را تحت درمانهای         

 طب تسکینی قدار دهن .

 توجه:

با شدکت در کالسهای آموزشی در واح  آموزش هم انی،  

واح  تغذره، واح  روانشناسی   دفتد نسیم مهد می توانید             

 بسیاری از عوارض را پیش یدی را  کنتدل نمائی .

 منبع:

 بدوند .سودارث، پدستاری در سدطان

 (دکتد جهان ید رافت1شیمی درمانی وشما)

 

 

 
 
 
 

 
 

 شیمی درمانی چیست؟

 GCC-PA-060/06کد:

 واحدآموزش همگانی

 1041041041تاریخ آخرین بازنگری: 
 



 مقدمه:

همه افداد در طول زن گی  رد  ردا ددند رد  بدار                                 

بیمارش ه و با استفاده  از داروها به روش تزررق در رگ       

 را مصدف قدص های خوراکی دارو درمانی ش ه ان .  

رکی از راههای درمان در بیماران مبتال به سددطدان،            

شیمی درمانی است که خو.د ندوعدی دارو درمداندی                

 محسوب می شود.                                         

شیمیی درمیانیی چیییسیت؟                                                         

شیمی درمانی به معنای استفاده از داروهای شیمیدائدی          

خاص بدای توقف رش  سلولهای غیدطبیعی و اندهد ام           

 تومورهای گوناگون به کا رمیدود.

 ضرورت انجام  شیمی درمانی:

کار داروهای شیمی درمانی ارنست که توسط گددش خون         

به تمام ب ن حمل شون  و   ق رت رش  وافزارش سلولهائی            

که به علل نامعلومی به صورت نامنظم رش  می کندند  را              

 ازبی  ببدن .

 دوره شیمی درمانی چه مدت است؟

م ت درمان  و فاصله بی  درمانها به موارد  زرد بسدتد دی               

 دارد:

 نوع  بیماری 

 پیشدفت بیماری 

  نوع دارو 

 . واکنش ب ن بیمار 

راجع به تع اد جلسات شیمی درمانی تنها از پزشد  خدود             

 سؤال فدمائی .

به هیچ وجه خود را با بیماران در د حتی درصورت مشابده            

 بودن بیماری مقارسه نکنی .

 

 آیا شیمی درمانی درد دارد؟

اگدروزهای بع  از شیمی درمانی درد ش ر  داشتی ، بدارد             

 موارد زرد را به دقت بدای پزش  شدح دهی .

 محل درد 

 ش ت درد 

  زمان شدوع درد 

  نوع داروی مسک  مصدفی 

مصرف همزمان شیمی درمیانیی  یا         

 داروهای دیگر

         لیست داروهای مصدفی را به پزش  معالج را پددسدتدار

 مدبوطه اطالع دهی .

 . ب ون اجازه پزش ، خودسدانه هیچ داروئی مصدف نکنی 

               بدای تزررق واکس  در طول شیمی درمانی حدتدمداز از

 پزش  معالج خود سؤال نمائی .

 


