
اإذا بداأ النزيف:
فا�صغط برفق على المنطقة الم�صابة بقطعة 
نظيف���ة م���ن القما�ش، ووا�ص���ل ال�ص���غط حتى 

يتوقف النزيف.

في حالة اإ�صابتك بكدمة:
�ص���ع الثلج عل���ى المنطقة الم�ص���ابة لمدة 20 

دقيقة.

تح���دث م���ع طبيب���ك �أو ممر�ضتك قبل تن���اول �أية 
عقاقير �أو فيتامينات �أو �أع�ضاب. 
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اتخذ الخطوات التالية:
احم نف�صك.

ا�ص���تخدم ماكين���ة حالق���ة كهربائية، وال ت�ص���تخدم 	•
�صفرة للحالقة.

احتر�ش عند ا�ص���تخدام المق�ص���ات اأو ال�صكاكين اأو 	•
االأدوات الحادة.

ارتد حذاء طوال الوقت لحماية قدميك.	•

نظف اأنفك برفق.	•

نظ���ف اأ�ص���نانك با�ص���تخدام فر�ص���اة اأ�ص���نان ناعمة 	•
للغاية.

اأخبر الطبيب اأو الممر�صة اإذا ما �صعرت بتقلبات في 	•
االأمعاء اأو االإم�صاك.

ل تفعل الأ�صياء التي ت�صهل من حدوث 
نزيف.

ل ت�صتخدم خيوط االأ�صنان وعيدان االأ�صنان.	•
ل تزل البثرات اأو ق�صور الجروح.	•
ل تمار�س الريا�صات العنيفة.	•
ل ت�ص��ع اأي �ص���يء في فتحة ال�ص���رج حت���ى واإن كان 	•

الترمومتر اأو عقاًرا.

وا���ص��ت��خ��دم 	• القطنية  ال�����ص��دادات  ت�صتخدم  ل 
الحفا�صات بداًل منها.

اأن  �ص���اأنه  الكيميائي من  العالج  اإن  "قالت ممر�ص���تي 
يجعل الكدمات والنزيف �ص���هلة الح���دوث، وطلبت مني 
اأن اأت�ص���ل به���ا في حال���ة ح���دوث بع�ش الح���االت مثل 

االحمرار والتورمات".

التعامل مع االأعرا�ش الجانبية للعالج الكيميائي



التعامل مع االأعرا�ش الجانبية للعالج الكيميائي: م�صكالت النزيف

ات�صل بالطبيب اأو الممر�صة اإذا ما حدث 
لك اأي من التغيرات التالية:

تغيرات الب�صرة
الكدمات.	•

ظهور بثور حمراء �صغيرة على جلدك.	•
تغيرات بالراأ�ش اأو الروؤية

نوبات عنيفة من ال�صداع.	•

تغيرات في قوة االإب�صار.	•

ال�صعور باالرتباط اأو النعا�ش ال�صديد.	•
النزيف
نزيف ال يتوقف بعد مرور عدة دقائق.	•

نزيف من الفم اأو االأنف.	•

نزيف من الع�صو االأنثوي في غير مواعيد الدورة ال�صهرية 	•
)الحي�ش(.

نزيف خ���الل الدورة ال�ص���هرية ولكنه اأ�ص���د م���ن المعتاد 	•
وي�صتغرق وقًتا اأطول.

تغيرات ت�صاحبك في المرحا�س
وجود دم في البول، حيث �ص���يتلون البول باللون االأحمر اأو 	•

الوردي.

براز اأ�صود اأو دموي.	•
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تن���اول العقاقي���ر اأو الفيتامين���ات اأو االأع�ص���اب اأو غيره���ا م���ن . 5

المكمالت الغذائية؟
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ما الذي علّي فعله اإن اأ�صبت بكدمة؟. 6

اأ�صئلة لتطرحها على طبيبك اأو ممر�صتك:
ما الم�صكالت التي يجب علّي االت�صال حال حدوثها؟. 1
كم من الوقت علّي اأن اأنتظر النزيف ليتوقف قبل اأن اأت�صل بك اأو . 2

اأذهب اإلى غرفة الطوارئ؟
هل من االآمن اأن اأمار�ش الجن�ش؟. 3
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