آیا شیمی درمانی عوارضی دارد؟

روش جایگزین شیمی درمانی:

دارٍّای ضیوی درهاًی ّن هاًٌدذ ّدز دارٍی درد دز
ػَارضی دارد ،بستِ بِ ًَع دارٍ ٍ تحول فزد ،ػَارؼ بِ
غَرت هتفاٍت بزٍس هیکٌذ.
عوارض اصلی شیمی درمانی

ضیوی درهاًی رٍش جار شري ًذارد ،اها اگز تین پشضدکدی
در بزرسی ّاری کِ اًجام هی دٌّذ ،تطخیع بذٌّذ کدِ
بیواری تحول ضیوی درهاًی راًذارد ،گاّی هوکٌست اس
درهاًْای در ز ًظیز پزتَدرهاًی را درهاًْای حدوداردتدی

 تَْع ٍاستفزاؽ

استفادُ کٌٌذ را بیوار را تحت درهاًْای طب تسکیٌی قزار

 سخن دّاى ٍگلَ

دٌّذ.

 ربَست ٍاسْال
 تب ٍلزس
 خًَزرشی
 ضؼف ٍخست ی

شیمی درمانی چیست؟
کدBR/EP/080:

توجه:
با ضزکت در کالسْای آهَسضی در ٍاحذ آهَسش ّو اًی،
ٍاحذ تغذرٍِ ،احذ رٍاًطٌاسی دفتز ًسین هْز هی تَاًیدذ
بسیاری اس ػَارؼ را پیط یزی را کٌتزل ًوائیذ.

منبع:
بزًٍز .سَدارث ،پزستاری در سزطاى
ضیوی درهاًی ٍضوا()1دکتز جْاً یز رافت
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ضرورت انجام شیمی درمانی:

آیا شیمی درمانی درد دارد؟

مقدمه:
ردا ددٌدذردي بدار

کار دارٍّای ضیوی درهاًی ارٌست کِ تَسط گزدش خَى

اگزرٍسّای بؼذ اس ضیوی درهاًی درد ضذرذ داضتیذ ،بداردذ

بیوارضذُ ٍ بااستفادُ اس دارٍّا بِ رٍش تشررق دررگ

بِ توام بذى حول ضًَذ ٍ قذرت رضذ ٍافشارص سلَلْائی

هَارد سرز را بِ دقت بزای پشض

را هػزف قزظ ّای خَراکی دارٍ درهاًی ضذُ اًذ.

کِ بِ ػلل ًاهؼلَهی بِ غَرت ًاهٌظن رضذ هی کٌدٌدذ را

 هحل درد

اسبیي ببزًذ.

 ضذت درد

ضیوی درهاًی بِ هؼٌای استفادُ اس دارٍّای ضیویدائدی

دوره شیمی درمانی چه مدت است؟

 سهاى ضزٍع درد

خاظ بزای تَقف رضذ سلَلْای غیزطبیؼی ٍ اًدْدذام

هذت درهاى ٍ فاغلِ بیي درهاًْا بِ هَارد سرز بسدتد دی

تَهَرّای گًَاگَى بِ کا رهیزٍد.

دارد:

ضیوی درهاًدی ًدَػدی دارٍ درهداًدی هدحدسدَ

ًَ ع بیواری

هی ضَد .بٌابزاري ٍاصُ ضیوی درهاًیّ ،واًٌذ بدیدیدِ

 پیطزفت بیواری

دارٍّا ،جای ً زاًی ٍ تزس ًذارد.

ًَ ع دارٍ

ّوِ افزاد در طَل سًذگی رد

شیمیی

درمیانیی

چیییسیت؟

یا

داروهای دیگر
 لیست دارٍّای هػزفی را بِ پشض

هؼالج را پدزسدتدار

هزبَطِ اطالع دّیذ.
 بذٍى اجاسُ پشض  ،خَدسزاًِ ّیچ دارٍئی هػزف ًکٌیذ.
خدَد

سؤال فزهائیذ.
بِ ّیچ ٍجِ خَد را با بیواراى در ز حتی درغَرت هطابدِ
بَدى بیواری هیارسِ ًکٌیذ.

ًَ ع دارٍی هسکي هػزفی

مصرف همزمان شیمی درمیانیی

ٍ اکٌص بذى بیوار .
راجغ بِ تؼذاد جلسات ضیوی درهاًی تٌْا اس پشضد

ضزح دّیذ.

 بزای تشررق ٍاکسي در طَل ضیوی درهاًی حدتدود زا اس
پشض

هؼالج خَد سؤال ًوائیذ.

