شوندو قدرت رشد و تکثير (اضافه شدن ) اين سلول ها را ازبين
می برند .توجه داشته باشيم كه اين دارو ها می توانند روی
لغت"شيمی "به معنی دارو و" درمانی " به معنی

مديريت درمان استان گيالن
بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) رشت

درمان است  .همه افراد در طول زندگی يک يا چند بار بيمار

واحد كنترل و نظارت بر اجرای استانداردهای مدیریتی و اعتباربخشی

شده و با استفاده از دارو ها به روش تزريق يا مصرف قرص های

سلول های طبيعی هم اثر ناخوشايند داشته باشند ولی پس از
پايان دوره دارودرمانی ،اكثر سلول های طبيعی به سرعت بهبود
يافته و به حالت اولشان برمی گردند .

خوراكی دارودرمانی شده اند
.لذا بکار بردن واژه شيمی درمانی (دارودرمانی)همانند بقيه
داروها ،جای نگرانی و ترس وجود ندارد  .اما امروزه اصطالح

معموال مصرف داروهای شيمی درمانی درد ندارد .اما اگر

شيمی درمانی به معنی استفاده از داروهای شيميايی خاص برای هنگام تزريق دارو داخل رگ  ،اشتباهی زير پوست نشت كند ،
كد مدرك 95 - TR-R-90 :

توقف رشد سلول های غير طبيعی و انهدام توده سلولی به كار متورم شده سوزش و درد شديدی می گيرد  .كه بايد فورا به

شمارة ويرايش 00 :

می رود  .شيمی درمانی را می توان پيش يا پس از جراحی و پزشک يا پرستار مسئول تزريق اطالع دهيد .به دنبال تزريق

صفحه 2 – 1 :

پرتو درمانی و يا همزمان با پرتو درمانی انجام داد .

ورود به سيستم  :آّبان 95

بعضی از داروهای شيمی درمانی ممکن است دچار درد های
عضالنی استخوانی شويد  .بامشورت پزشک معالج می توان از

****************************************

دارو های مسکن جهت كنترل درد استفاده نمود .اگر در روزهای
بعد از شيمی درمانی دچار عوارض دردناك نظير درد عضالنی ،
درداستخوان  ،زخم دهان  ،سردرد  ،درد معده و ...شديد ،محل
درد ،زمان شروع درد  ،مدت و شدت درد ،كيفيت و نوع احساس
درد ،مقدار و نوع مصرف داروهای مسکن را به دقت برای
پزشک و پرستارتان شرح دهيد  .بدون انتقال اين اطالعات درد
شما كنترل نخواهد شد .
بعضی از سلول های بدن به علل نامعلومی به صورت افسار

تهيه و تنظيم  :كميته آموزش بخش اونکولوژی
بيمارستان حضرت رسول اكرم ( ص ) رشت.
( زير نظر واحد آموزش)

گسيخته رشد می كنند واز جايی به جای ديگردر بدن حركت

مدت درمان و فاصله بين درمانها به نوع بيماری و نوع

كرده و به فعاليت ادامه می دهند .كار داروهای شيمی درمانی درمان بستگی دارد.دارودرمانی ممکن است به صورت هفتگی
اين است كه توسط گردش خون به تمام نقاط بدن حمل می ياتزريقات دوره ای انجام می گيرد .در دوره شيمی درمانی ،

پزشک معالج با آزمايش شمارش كامل گلبولی خون (  CBC -موردتزريق هر گونه واكسن  ،قبل از شروع شيمی درمانی يا پس داروهای شيمی درمانی از طريق ادرار  ،به همگام استفاده از
 )PLTوضعيت بالينی بيمار را كنترل خواهد كرد .معموال از پايان آن با پزشک معالج مشورت كنيد .

دستشويی سعی كنيد با آب كافی كاسه توالت را بشوييد  .در

داروها را به ترتيبی می دهند كه در فاصله دو تزريق فرصت

صورت مشاهده هر گونه عالئم غير طبيعی ادرار (تغيير رنگ

كافی و استراحت برای رشد و ترميم سلول های طبيعی آسيب

ادرار  ،تکرر ادرار ،درد يا سوزش ادرار و  )...سريعا به پزشک و

ديده باشد وبدن توان طبيعی خود را از نو بدست آورد .شيمی

پرستار اطالع دهيد  .ممکن است دارو های مصرفی عملکرد

درمانی را می توان با نظر پزشک معالج در بيمارستان ،درمانگاه

كليه و مثانه را موقتا تحت تاثير قرار دهد .درطول شيمی

،مطب پزشک و حتی در خانه انجام داد .

درمانی  ،با كودكان  ،به ويژه شير خواران  ،زنان بار دار و زنان
شير ده معاشرت محدود نماييد .

اگر شما يک جلسه شيمی درمانی را از دست داديد و
يايک نوبت دارو را دريافت نکرديد به پزشک يا پرستارتان
اطالع دهيد  .در طول مالقات با پزشک معالج  ،توسط يک نفر

اثرات شيمی درمانی بر تمايل جنسی گوناگون است  .در

همراه ،توضيحات پزشک را يادداشت كنيد و بعدا با دقت مرور
سعی كنيد حالت آرام داشته باشيد و با خواندن كتاب طول شيمی درمانی تا اطالع بعدی نبايد بچه دار شد .اين داروها
كنيد .
،گوش دادن به موسيقی آرام ،تماشای فيلم مورد عالقه خود را ممکن است (البته نه هميشه ) در بعضی از افراد روی ناتوانی
سرگرم كنيد .در حين شيمی درمانی ،زمانی كه دارو در جريان جنسی تاثير موقت داشته باشد  ،از قبيل تغيير موقتی در عادت
است .از قرص های مکيدنی  ،آب نبات بدون قند يا آدامس طعم ماهانه و يائسگی زودرس در خانم ها و كاهش موقتی مقدار
اگر شما هر دارو  ،قرص  ،شربت ،آمپول  ،كپسول تقويتی و دار استفاده كنيد .نيم ساعت قبل از تزريق  ،ادرار كنيد تا نياز اسپرم در آقايان  .لذا در مورد رفتار های جنسی و روابط
غير تقويتی مانند مسکن ها ،داروهای خواب آور ،ويتامين ها  ،به دستشويی پيدا نکنيد  .بعضی از دارو ها بايد دور از نور زناشويی و يا مصرف قرص های ضدبارداری  ،روش ضد بارداری و
داروهای مکمل  ،داروها و عرقيات گياهی و  ...مصرف می كنيد نگهداری شده لذا با فويل پوشيده می شوند  ،جای نگرانی زمان مناسب بارداری حتما با پزشک متخصص انکولوژی
حتما ليست آنها را به پزشک يا پرستار مربوطه اطالع دهيد  .وجود ندارد  .بيمار بايد به فواصل منظم در تمام مدت تزريق مشورت كنيد  .وقوع حاملگی در دوره شيمی درمانی توصيه
بدون اطالع و اجازه پزشک معالج خود  ،سرانه هيچ دارويی دارو ،از نظر عوارض جانبی و عالئم حياتی مورد بررسی قرار نمی شود زيرا داروهای شيمی درمانی به جنين آسيب می رساند
مصرف نکنيد  .چون بعضی از دارو ها ممکن است در عمل و اثر گيرد .در هنگام تزريق  ،هرگونه تاول  ،سوزش و خارش ،گرمی و
داروهای شيمی درمانی عوارض خاصی ايجاد كرده و و در درمان قرمزی پوست يا هر گونه مشکل تنفسی و درد را سريعا به
شما اختالل ايجاد می كند  .از تزريق واكسن ها مثل واكسن پرستار اطالع دهيد .
آنفلوآنزا  ،كزاز و  ...در مدت شيمی درمانی خودداری شود .در

در  22تا  22ساعت اول بعد از تزريق ،مايعات بيشتر
بخوريد تا دارو از طريق ادرار سريع تر دفع شود .با توجه به دفع

