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ا  يو�ضح الآثار الجانبية وغيرها من الم�ضكالت التي قد تنتج عن العالج الكيميائي. ويت�ضمن هذا الجزء اأي�ضً
طرًقا يمكنك اأنت وطبيبك اأو ممر�ضه من خاللها اأن تتحكموا في تلك الآثار الجانبية.

ن�ضائح لمقابلة الطبيب اأو الممر�ض.��

يت�ضمن اأ�ضئلة لك كي تفكر فيها وتناق�ضها مع طبيبك، وممر�ضك، وغيرهما من الم�ضاركين في خدمة رعاة 
ال�ضرطان.

طرق تعلم المزيد.��

يعدد طرق الح�ضول على مزيد من المعلومات حول العالج الكيميائي وغيره من المو�ضوعات المتناولة في 
هذا الكتيب ـ مطبوعة، وعبر الإنترنت، وعبر الهاتف.

كلمات يجب اأن تعرفها.��

يقدم م�ضرد م�ضطلحات يو�ضح معنى جميع الكلمات المدرجة في هذا الكتيب.

تحدث اإلى طبيبك ب�ضاأن ما يمكنك توقعه في اأثناء العالج الكيميائي. وربما اقترح عليك اأن تقراأ اأجزاء معينة من 
هذا الكتيب اأو تجرب بع�ض الطرق للتعامل مع الآثار الجانبية.
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نبذة عن هذا الكتيب

ـــا من اأجلكـ  �ضـــخ�ض ب�ضـــدد الخ�ضـــوع لعالج كيميائي  chemotherapy لل�ضـــرطان اأو  هذا الكتيب اأعد خ�ضي�ضً
ا. يتلقاه الآن بالفعل. وربما ترغب اأ�ضرتك واأ�ضدقاءك والآخرون المقربون لك في قراءته اأي�ضً

هذا الكتيب دليل يمكنك الرجوع اإليه في اأثناء خ�ضوعك للعالج الكيميائي؛ فهو يت�ضمن حقائق عن العالج الكيميائي 
ا على طرق العتناء بنف�ضك قبل العالج وبعده وفي اأثنائه. واآثاره الجانبية side effects ويلقي ال�ضوء اأي�ضً

يتناول هذا الكتاب:

اأ�ضئلة واأجوبة عن العالج الكيميائي.��

الخاليا  على  تاأثيره  ومدى  الكيميائي  العالج  ماهية  عن  ال�ضوؤال  قبيل  من  ال�ضائعة،  الأ�ضئلة  عن  يجيب 
ال�ضرطانية.

الآثار الجانبية وطرق التعامل معها.��
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المقدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 لعلـــه كان اأ�ضـــواأ يوم فـــي حياتي، ذلك النهـــار عندما ذهبت اإلـــى الطبيب لفح�ـــض بع�ض التغيرات التي �ضـــعرت بها، 
لأخرج من عيادته في حالة نف�ضـــية ل اأح�ضـــد عليها. نحن ن�ضـــمع بالأخبار ال�ضـــيئة عن الأمرا�ض والحوادث التي تحل 
 بالآخريـــن، ولكـــن نادًرا ما نفكر اأنها �ضت�ضـــيبنا �ضخ�ضـــيًّا. وحتى لو خطر على البال اأننا قد ن�ضـــاب بمر�ض ع�ضـــال 
 فـــي حياتنـــا، ونحـــاول اأن نتخيل ردود فعلنـــا الممكنة، فاإن ذلك يختفي عندما ي�ضـــدمنا الواقع. وهذا ما ح�ضـــل لي؛ 
 حيـــث اأفادنـــي الطبيـــب يومئذ بعد درا�ضـــة الفحو�ـــض اأنني م�ضـــاب بالليمفومـــا )اأو �ضـــرطان الجهـــاز الليمفاوي(. 
 وبداأت الأفكار تعج بي وتت�ضـــارب في راأ�ضـــي، وبداأت اأت�ضـــاءل عن م�ضـــيري وكم من الأيام بقيت لي في هذه الدنيا. 
 ُتـــرى هـــل �ضـــاأتمكن من روؤيـــة اأهلي واأ�ضـــدقائي؟ وكم �ضـــاأعي�ض بعـــد ذلك؟ وكيف لـــي اأن اأق�ضـــي الأيـــام الباقية لي 
 فـــي هـــذه الحيـــاة؟ كل هـــذه الأفـــكار كانـــت تـــدور في راأ�ضـــي وت�ضـــغل بالي ليـــل نهـــار. واأول �ضـــيء فعلته هـــو تجديد 

و�ضيتي.

واأجـــزم باأن اآثار ال�ضـــدمة قد امتدت اإلى جميع المحيطين بي؛ فمري�ض ال�ضـــرطان يعاني الـــداء والدواء، والأهل 
يعانون األم الم�ضـــيبة وهول الفجيعة، اإ�ضـــافة اإلى اأن هذا الداء، وهو في الحقيقة مئات الأنواع المختلفة في �ضراوتها 

وخطورتها واإمكانية عالجها، يبقى مفهوًما في مخيلة الكثيرين على اأنه حكم بالموت ل اأكثر.

ولكـــن مهـــاًل، فما بين طرفة عيـــن وانتباهتها يغير اهلل من حال اإلى حال. لقد حدث تحول في م�ضـــار تفكيري اإلى 
النقي�ـــض، فبينما كنت اأجري الفحو�ض واأهم بمغادرة عيادة الطبيب، اأعطاني الطبيب بع�ض الكتب باللغة الإنجليزية 
عن هذا المر�ض لقراءتها ومعرفة بع�ض المعلومات عنه. ورويًدا رويًدا بداأ الأمل يدب في نف�ضـــي. وكنت كلما تعمقت 
فـــي القراءة، زادنـــي الأمل قوة وتفاوؤًل؛ فالفكرة الم�ضـــبقة التي كانت لديَّ عن هذا المر�ـــض، مثلي مثل الكثيرين من 
النا�ـــض غير المخت�ضـــين والذين حماهـــم اهلل من روؤيته في اأقاربهـــم، هي اأنه قاتل ول ينجو منـــه اأحد. وهذه الفكرة 
 مردهـــا فـــي المقـــام الأول الجهل. ولكـــن من خالل القـــراءة، عرفت اأنه يمكن ال�ضـــفاء من بع�ض اأنـــواع هذا المر�ض 
 وبن�ضـــب كبيـــرة، كمـــا اأن معنويـــات المرء من اأهـــم العوامل التي ت�ضـــاعد على التعافـــي. لقد رفعت القـــراءة عن هذا 
المر�ض فعاًل من معنوياتي وبداأت الإيجابية تراود نظرتي للحياة مرة اأخرى. وبداأت اأتكيف مع ا�ضتخدام كلمة المر�ض 
الخبيث والعالج الكيماوي ول اأجد غ�ضا�ضـــة في ت�ضـــمية الأ�ضياء باأ�ضـــمائها، وعلى يقين دائًما باأن لكل داء دواء باإذن 

اهلل.

وتابعت العالج لدى المخت�ضـــين، ومنَّ اهلل عليَّ بال�ضـــفاء. وخرجت من هذه التجربة واأنا على يقين من اأن اإتاحة 
ـــا في تعاملهم معه وفي نظرتهم للحياة  المعلومـــات للم�ضـــابين بهذا الداء الخبيث من الممكن اأن ُتحدث تحوًل جذريًّ
ـــا؛ فالفكرة المغلوطة عن ال�ضـــرطان اأنه ل يمكن ال�ضفاء منه مطلًقا، ولكن  على وجه العموم وكذلك عند محبيهم اأي�ضً
ما وجدته هو اأنه في حالت كثيرة يمكن العالج من هذا المر�ض. وهذا يعتمد - بعد ف�ضل اهلل وكرمه - على اكت�ضاف 
المر�ض مبكًرا وقدرة الإن�ضـــان على التكيف مع و�ضـــعه الجديد والحديث عنه مع الأقارب والأ�ضـــدقاء بدون خوف اأو 

تهرب.
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كان مـــن الطبيعـــي اأن اأبداأ البحث عن اأي �ضـــيء من�ضـــور عـــن المر�ض، وبحثت فـــي المكتبة العربية ولكن لالأ�ضـــف 
وجدت اأنها تفتقر اإلى المراجع الب�ضـــيطة وال�ضل�ضـــة التي تتحدث عن هذا المر�ض ب�ضتى اأنواعه؛ فالمراجع المتاحة اإما 
متخ�ض�ضـــة للغاية ي�ضـــعب على غير المتخ�ضـــ�ض التعامل معها وا�ضتيعابها ب�ضـــهولة، اأو متاحة بلغة غير اللغة العربية 
تحتاج اإلى �ضـــخ�ض متبحر في اللغات ليفهم ما بها. ولأنني على يقين من اأنه ل بد لكل اإن�ضـــان اأن يحظى بن�ضـــيب وافر 
من الثقافة العامة عن هذا المر�ض، فقد راأيت اأن من واجبي اأن اأ�ضـــهم في م�ضـــاعدة اإخواني المتحدثين بالعربية على 
مواجهة هذا المر�ض واأخذت على عاتقي مهمة توفير م�ضادر �ضهلة وب�ضيطة على الإن�ضان العادي ليتعرف على موؤ�ضرات 
هذا المر�ض واأعرا�ضـــه ومن ثم ي�ضـــتطيع اأن يقي نف�ضـــه مغبة الآثار الناتجة عنه، بما في ذلك �ضوء الفهم. وحتى اإن لم 
تكن م�ضـــاًبا بهذا المر�ض الع�ضـــال ) وهو ما اأرجوه من المولى عز وجل ( فاإن التعرف عليه وعلى اأعرا�ضه من الممكن 

اأن يجعلك �ضبًبا في اإنقاذ اإن�ضان حياته على المحك.

 ومـــن هنـــا فاإنني اأهـــدي هذا الم�ضـــروع اإلى كل م�ضـــاب بال�ضـــرطان، ول اأق�ضـــد بالم�ضـــابين المر�ضـــى فقط، 
بل اأق�ضـــد كذلك ذويهم واأحبابهم واأ�ضـــدقاءهم ومجتمعهم واأطباءهم وممر�ضـــيهم؛ فالكل ي�ضيبهم من هذا الداء 

ن�ضيب.

ومن هذا المنطلق، فقد توجهت للزمالء في الجمعية ال�ضـــعودية الخيرية لمكافحة ال�ضـــرطان بفكرة اإيجاد مواد 
تثقيفية ب�ضكل احترافي لمر�ضى ال�ضرطان، ووجدت لدى رئي�ض مجل�ض اإدارة الجمعية الدكتور عبد اهلل العمرو ونائبه 
ا بالفكرة وتاأكيًدا على اأهميتها، مع الحاجة الما�ضـــة اإليها و�ضط موج هادر من  الدكتور م�ضـــبب الع�ضـــيري ترحيًبا حارًّ
المعلومـــات المتناق�ضـــة التـــي يجدها الباحث. وقـــد تكرم الإخوة والأخـــوات في الجمعية، وتكبدوا الكثير من م�ضـــاق 
البحث للو�ضـــول لتحقيق الهدف من هذه ال�ضل�ضـــلة، وهو اإيجاد معلومات ثرية للم�ضابين بال�ضرطان تتميز بالب�ضاطة 

والم�ضداقية وتعك�ض اآخر ما و�ضل اإليه الطب في هذا المجال.

واأخيًرا وبعد جهد جهيد وبحث حثيث، وقع الختيار على كتيبات معهد ال�ضـــرطان الوطني الأمريكي كاأحد اأف�ضـــل 
الم�ضـــادر الثريـــة بالمعلومات التي كتبت باأ�ضـــلوب منا�ضـــب للمر�ضـــى على مختلف م�ضـــتوياتهم الفكريـــة والثقافية، 
 فقمنـــا بالكتابـــة للمعهـــد واأذن لنا علمـــاوؤه ومديـــروه بترجمة الكتيبـــات للقارئ العربـــي دون التزام منهـــم بمراجعة 
الترجمـــة واعتمادهـــا، ثم قـــام فريق علمي من الجمعية ال�ضـــعودية الخيريـــة لمكافحة ال�ضـــرطان بمراجعة الكتيبات 
ا والعربي  و�ضـــياغتها باأ�ضـــلوب ينا�ضـــب القارئ العربي وتعديل محتواها بما يتنا�ضب مع المجتمع ال�ضـــعودي خ�ضو�ضً

عموًما.

وفي هذا ال�ضـــدد ل ي�ضـــعني اإل اأن اأتقدم بجزيل ال�ضـــكر وبالغ المتنان لجميع من اأ�ضـــهم معنا في هذا الم�ضروع، 
ـــا، واأخ�ض بالذكـــر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�ض مجل�ض  راجًيـــا من اهلل الكريم قبوله منا ومنهم عماًل خال�ضً
اإدارة الجمعيـــة ال�ضـــعودية الخيريـــة لمكافحة ال�ضـــرطان، والدكتور م�ضـــبب الع�ضـــيري رئي�ض هيئة تحرير ال�ضل�ضـــلة، 
والدكتورة ريم العمران، والأ�ضـــتاذ عبد الرحمن الخرا�ضـــي الم�ضـــرف العام على الجمعية، والأ�ضتاذة العنود ال�ضلوي 

المثقفة ال�ضحية بمدينة الملك فهد الطبية وكل من اأ�ضهم من فريق العمل الممتد.

كما اأتقدم بخال�ض ال�ضـــكر اإلى العاملين بق�ضـــم الت�ضـــويق واإدارة الن�ضـــر بمكتبة جرير لإ�ضهامهم في اإخراج هذا 
العمل في اأف�ضل �ضكل ممكن.
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واإنني اأرجو اأن يجد قارئ هذا الكتيب وبقية كتيبات ال�ضل�ضـــلة ما ي�ضـــفي الغليل ويروي الظماأ وي�ضاعده على تجاوز 
المر�ض والتكيف مع تبعاته والمعرفة التامة التي ت�ضاعده على عبور تلك المحنة ال�ضديدة وتجاوزها.

واأ�ضاأل اهلل العلي القدير اأن يمن على الجميع بالعافية وال�ضالمة.

محمد العقيل
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اأ�سئلة واأجوبة حول العالج الكيميائي

لتدمير  عقاقير  فيه  ي�ضتخدم  الذي  ال�ضرطان  عالج  من  نوع  هو  الكيميائي  العالج 
الخاليا ال�ضرطانية.

ما هو العالج 
الكيميائي؟

يعمل العالج الكيميائي عن طريق اإيقاف اأو تبطيء نمو الخاليا ال�ضرطانية، التي تنمو 
healthy cells التي  ال�ضليمة  ا بالخاليا  اأي�ضً اأ�ضر      وتنق�ضم ب�ضرعة. لكنه ربما 
تنق�ضم ب�ضرعة مثل تلك الخاليا التي تبطن الفم والأمعاء اأو تعمل على نمو ال�ضعر. 
والإ�ضرار بالخاليا ال�ضليمة قد ي�ضبب بع�ض الآثار الجانبية. وفي اأغلب الأحيان، تقل 

الآثار الجانبية وتختفي عقب انتهاء فترة العالج الكيميائي.  

كيف يعمل العالج 
الكيميائي؟

للعالج  يمكن  اإليها،  و�ضل  التي  والمرحلة  منه  تعانيه  الذي  ال�ضرطان  لنوعية  وفًقا 
الكيميائي اأن:

يعالـــج ال�ســـرطان ـ حيث يدمر العالج الكيميائي الخاليا ال�ضـــرطانية لدرجة اأن ��
طبيبك ل يمكنه بعد اكت�ضاف وجودها في الج�ضم ولن تظهر من جديد.

يتحكـــم فـــي ال�ســـرطانـ  حيث يمنع العالج الكيميائي من انت�ضـــار ال�ضـــرطان، اأو ��
يبطـــئ من نمـــوه، اأو يدمر الخاليا ال�ضـــرطانية التي انت�ضـــرت لأجزاء اأخرى من 

ج�ضمك.

�� palliative يخفـــف مـــن اأعرا�ـــض ال�سرطـــان ـ )وهذا ي�ضـــمى عالجا تلطيفيـــا
care( ـ حيث يعمل العالج على تقلي�ض الأورام التي ت�ضبب الألم اأو ال�ضغوط.

ما هو عمل العالج 
الكيميائي؟

كثير  في  لكنك  لل�ضرطان.  وحيدة  عالج  كو�ضيلة  الكيميائي  العالج  ي�ضتخدم  اأحياًنا 
ra� اأو العالج  الإ�ضعاعي  من الأحيان،�ضتتلقى العالج الكيميائي بجانب الجراحة، 
للعالج  ويمكن   biological therapy البيولوجي  العالج  اأو  diation therapyـ 

الكيميائي اأن:
يقلل حجم الورم قبل اإجراء الجراحة اأو العالج الإ�ضعاعي. وهذا ي�ضمى بالعالج ��

 .neo�adjuvant الكيميائي المبدئي الم�ضاعد
يدمر خاليا ال�ضـــرطان التي قد تظل موجودة بعد الجراحة اأو العالج الإ�ضعاعي. ��

 .adjuvant chemotherapy وهذا ي�ضمى بالعالج الكيميائي الم�ضاعد
ي�ضاعد العالج الإ�ضعاعي والبيولوجي على العمل بطريقة اأف�ضل.��
�� recurrent يدمر الخاليا ال�ضرطانية التي تعود مرة اأخرى )ال�ضرطان المعاود

 metastatic ( اأو تنت�ضـــر لأجزاء اأخرى من الج�ضـــم )�ضرطان منت�ضرcancer
.)cancer

كيف ي�ستخدم العالج 
الكيميائي؟
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يعتمد هذا القرار على:

نوعية ال�ضرطان التي تعانيها. بع�ض اأنواع عقاقير العالج الكيميائي الم�ضتخدمة ��
لعالج اأنواع عدة من ال�ضـــرطان. عقاقير اأخرى ت�ضـــتخدم لعـــالج واحد اأو اثنين 

فقط من اأنواع ال�ضرطان.

ما اإذا كنت قد تلقيت عالًجا كيميائيًّا من قبل.��

ما اإذا كنت تعاني م�ضكالت �ضحية، مثل مر�ض ال�ضكر  اأو األأزمات القلبية. ��

كيف يقرر الطبيب 
المعالج نوعية 

العقاقير الواجب 
ا�ستخدامها؟

ربما تتلقى العالج الكيميائي في اأثناء مكوثك بالم�ضت�ضفى اأو بالمنزل اأو في اإحدى 
عيادات الطبيب اأو وحدة عالج  خارجية)outpatient( باإحدى الم�ضت�ضفيات )ما 
ا كان المكان الذي �ضتذهب اإليه من اأجل  يعني اأنه لي�ض عليك المكوث ليلة كاملة(. اأيًّ
العالج، ف�ضوف يقوم طبيبك بمتابعتك للتعامل مع الآثار الجانبية ولإجراء اأي تغيرات 

لزمة للعقاقير.    

اأين اأذهب لتلقي 
العالج الكيميائي؟

تختلف مدد تلقي العالج الكيميائي من ربع �ضاعة الى عدة �ضاعات ح�ضب نوع الدواء 
الكيميائي المو�ضوف من الطبيب المعالج.          

ما المدة التي 
�ساأ�ستغرقها في تلقي 

العالج الكيميائي؟

لي�ض من المفيد اأن تفوت جرعة من جرعات العالج الكيميائي. لكن طبيبك الخا�ض 
راجًعا  كان هذا  وربما  العالج.  تلقي جرعات  اأحياًنا جدول  يغيران  قد  اأو ممر�ضك 
لالآثار الجانبية التي تعانيها. واإذا حدث هذا، ف�ضوف يو�ضح لك الطبيب اأو الممر�ض 

ما يجب عليك فعله ومتى ت�ضتاأنف العالج من جديد. 

 هل يمكنني ن�سيان 
جرعة من جرعات 

العالج؟ 
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كيف يتم اإعطاء العالج 
الكيميائي؟

يمكن اإعطاء العالج الكيميائي بطرق عدة ح�ضب نوعه.

الحقن. يتم اإعطاء العالج الكيميائي عن طريق حقنة في ع�ضلة بالذراع اأو الفخذ اأو ��
تحت الجلد مبا�ضرة بالجزء ال�ضمين من الذراع اأو ال�ضاق اأو البطن.

داخـــل ال�ضـــريان.يحقن العـــالج الكيميائـــي مبا�ضـــرة داخل ال�ضـــريان الـــذي يغذي ��
ال�ضرطان.

��perito�  داخل ال�ضـــفاق.يوجه العالج الكيميائي مبا�ضرة داخل التجويف البريتوني
neal cavity)الم�ضـــاحة التي تحتوي على اأع�ضاء من قبيل الأمعاء والمعدة والكبد 

والمباي�ض(.

عبر الوريد.يدخل العالج الكيميائي في الوريد مبا�ضرة.��

حقن مو�سعي.يكون العالج الكيميائي في دهان تقوم بتدليكه على ب�ضرتك.��

عبر الفم.يكون العالج الكيميائي في حبوب اأو كب�ضولت اأو �ضائل يمكن بلعه.��
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■

■

■

اأمور يجب اأن تعرفها ب�ساأن اإعطاء العالج الكيميائي عن طريق الوريد

عادة ما يتم اإعطاء العالج الكيميائي عن طريق اإبرة تحقن في الوريد باليد اأو اأ�ضفل الذراع. ف�ضوف يقوم الممر�ض 
اأو الحرقان وقت تلقيك  بو�ضع الإبرة مع بداية العالج ثم نزعها بعد انتهائه. فاأخبر طبيبك فور �ضعورك بالألم 

للعالج الكيميائي عبر الوريد.

عادة ما ُيعطى العالج الكيميائي الوريدي عن طريق ق�ضطرة catheters اأو ق�ضطرات البوباء ports بال�ضتعانة 
.pump اأحياًنا بم�ضخة

الق�ضـــطرةcatheters: الق�ضطرة هي اأنبوب رفيع لين. ويقوم الجراح بو�ضع اإحدى نهاياتها داخل وريد كبير، ��
غالًبا يكون في منطقة ال�ضـــدر، فيما تظل النهاية الأخرى خارج الج�ضـــم. ومعظم الق�ضطرات تظل في مكانها 
ـــا ا�ضـــتخدام الق�ضطرات في اإعطاء عقاقير خالف العالج  حتى انتهاء جرعات العالج الكيميائي. ويمكن اأي�ضً

الكيميائي ومن اأجل �ضحب الدم؛فاحر�ض على تتبع عالمات العدوى حول الق�ضطرة. 

ق�ضـــطرةالبوباءports: ق�ضـــطرة البوباء هي اأ�ضطوانة م�ضتديرة �ضغيرة الحجم م�ضـــنوعة من البال�ضتيك اأو ��
المعدن يتم و�ضـــعها تحت الجلد. وتقوم الق�ضـــطرة بربط البوباء بوريد كبير، غالًبا يكون في منطقة ال�ضـــدر. 
فيمكن للممر�ض اأن يدخل اإبرة في هذه الق�ضطرة كي تعطي العالج الكيميائي وت�ضحب الدم. ويمكن اأن تترك 

تلك الإبرة بمكانها لجل�ضات العالج التي تعطى لأكثر من يوم واحد. واحر�ض على 
تتبع عالمات الإ�ضابة بالعدوى حول الق�ضطرة. 

الم�ضـــخاتPumps: عادة ما يتم اإرفاق الم�ضـــخات بالق�ضطرات اأو الق�ضطرات ��
البوبائيـــة. وهـــي تتحكم فـــي كمية ومدى �ضـــرعة دخول العـــالج الكيميائي داخل 
الق�ضطرة. ويمكن اأن تكون الم�ضخات داخلية اأو خارجية؛ فالم�ضخات الخارجية 
تظل خارج ج�ضـــمك. ويمكن لمعظم النا�ض اأن يحملوا هذه الم�ضخات معهم. اأما 

الم�ضخات الداخلية فيتم و�ضعها تحت الجلد في اأثناء العملية.
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كيف �سيكون �سعوري في 
اأثناء العالج الكيميائي؟

حالتك  على  يعتمد  ف�ضعورك  طرق.  بعدة  المر�ضى  على  الكيميائي  العالج  يوؤثر 
الذي  الكيميائي  العالج  ونوع  تطوره،  ومدى  ال�ضرطان،  ونوع  العالج،  قبل  ال�ضحية 
يتلقاه، وجرعته. ول يمكن لالأطباء اأو الممر�ضين اأن يعرفوا على نحو يقيني �ضعورك 

في اأثناء العالج.

الآثار  اأكثر  وتتمثل  الكيميائي.  العالج  تلقي  بعد  بالرتياح  ي�ضعرون  ل  النا�ض  بع�ض 
الجانبية �ضيوًعا في الإعياء fatigue وال�ضعور بالإرهاق والإنهاك، ويمكنك ال�ضتعداد 

ل�ضعور التعب بما يلي:

اطلب من اأي �ضخ�ض اأن ي�ضطحبك للعالج الكيميائي ذهاًبا واإياًبا.��

خ�ض�ض وقًتا للراحة يوم تلقي العالج الكيميائي واليوم الذي يليه.��

اطلب الم�ضاعدة في تناول الوجبات اأو رعاية الطفل يوم العالج وليوم على الأقل ��
بعد تلقي العالج.

هناك طرق عدة يمكنك من خاللها التحكم في الآثار الجانبية التي يخلفها العالج 
الكيميائي. لمزيد من المعلومات، انظر الق�ضم الذي بعنوان لمحة عن الآثار الجانبية.

هل لي اأن اأعمل في اأثناء 
العالج الكيميائي؟

اأثناء تلقي العالج الكيميائي، ما داموا يربطون  كثير من النا�ض يمكنهم العمل في 
جدولهم بما ي�ضعرون به؛ فقدرتك على العمل قد تعتمد بالأ�ضا�ض على نوعية العمل 
الذي تقوم به. فاإذا كانت وظيفتك ت�ضمح، فربما ترغب في اإدراك ما اإذا كنت قادًرا 

على العمل بدوام جزئي اأو العمل من المنزل خالل الأيام التي ت�ضعر فيها بالألم.

مع  يتنا�ضب  كي  العمل  جدول  يغيروا  باأن  القانون  يطالبهم  الموظفين  من  وكثير 
احتياجاتهم في اأثناء عالج ال�ضرطان. فتحدث اإلى �ضاحب العمل ب�ضاأن طرق �ضبط 
طريق  عن  القوانين  تلك  ب�ضاأن  المزيد  معرفة  ويمكنك  العالج.  اأثناء  في  عملك 

التحدث اإلى اأخ�ضائي اجتماعي.
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هل يمكنني الح�سول على 
اأدوية دون و�سفة اأو اأدوية 
مو�سوفة في اأثناء العالج 

الكيميائي؟

هذا يتوقف على نوعية العالج الكيميائي التي تتلقاها وعلى نوعية العقاقير الأخرى 
اأو  الطبيب  قبل  من  لك  الم�ضموحة  العقاقير  اإل  تتناول  فال  لتناولها؛  تخطط  التي 
والعقاقير  المو�ضوفة  غير  العقاقير  باأ�ضماء  ممر�ضك  اأو  طبيبك  واأخبر  الممر�ض. 
الباردة  والأدوية  الح�ضا�ضية  واأدوية  الملينات  فيها  بما  تتناولها،  التي  المو�ضوفة 

والم�ضكنات والأ�ضبرين والإيبوبروفين.

والطريقة التي تخبر بها طبيبك اأو ممر�ضك بهذا الأمر هي اإح�ضار عبوات الدواء 
معك. ويحتاج طبيبك اأو ممر�ضك اإلى معرفة:

ا�ضم كل عقار تتناوله��

�ضبب تناولك له��

الكمية التي تتناولها��

عدد المرات التي تتناولها فيه��

هل يمكنني تناول 
فيتامينات اأو معادن اأو 

مكمالت غذائية اأو اأع�ساب 
في اأثناء تلقي العالج؟

قد يت�ضبب بع�ض هذه المنتجات في تغيير 
طريقة عمل العالج الكيميائي. ولذلك، من ال�ضروري اأن تخبر طبيبك اأو ممر�ضك 
عن كل الفيتامينات اأو المعادن اأو المكمالت الغذائية اأو الأع�ضاب التي تتناولها قبل 
بدء العالج الكيميائي. في اأثناء العالج الكيميائي، تحدث اإلى طبيبك قبل تناول اأي 

من هذه المنتجات.
كيف لي اأن اأعرف اإذا ما 

كان العالج الكيميائي 
ناجًحا؟

�ضيقوم الطبيب بعمل فحو�ضات ج�ضدية واختبارات طبية )من قبيل فحو�ضات الدم 
ا عن �ضعورك. واأ�ضعة اإك�ض(. و�ضوف ي�ضاألك اأي�ضً

اآثاره الجانبية؛ فبع�ض النا�ض  ل يمكنك الإخبار بنجاح العالج الكيميائي بناًء على 
يظنون اأن الآثار الجانبية الحادة تعني اأنه يعمل بكفاءة عالية، اأو اأن عدم وجود اآثار 
مكافحة  بكفاءة  لها  عالقة  ل  الجانبية  الآثار  اأن  والحق  يعمل.  ل  اأنه  يعني  جانبية 

العالج الكيميائي للمر�ض.

تحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك قبل �أن تتناول 
عقاقير مو�ضوفة �أو غير مو�ضوفة �أو فيتامينات 

�أو معادن �أو مكمالت غذ�ئية �أو �أع�ضاب.
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كم يتكلف العالج 
الكيميائي؟

من ال�ضعب اأن نقول مقدار تكلفة العالج الكيميائي؛ فهذا يتوقف على:

نوعية العالج الكيميائي الم�ضتخدم وجرعاته.��

مدة تلقي العالج وعدد مرات تلقيه.��

ما اإذا كنت تتلقاه في المنزل اأو في العيادة اأو في اأثناء مكوثك بالم�ضت�ضفى��

المكان الذي تعي�ض فيه.��

)خا�ض بالمر�سى 
الخا�سعين لأنظمة 

التاأمين ال�سحي (

هل يتحمل التاأمين 
ال�سحي الخا�ض بي نفقات 

العالج الكيميائي؟

تحدث اإلى �ضركة التاأمين الخا�ضة بك عن التكاليف التي �ضتتحملها. اأ�ضئلة تطرحها 
من قبيل:

ما الذي �ضتتحمل ال�ضركة نفقاته؟��

هل اأحتاج لالت�ضـــال ب�ضـــركة التاأمين الخا�ضة بي قبل كل جل�ضة عالجية تتحمل ��
نفقاتها؟ اأم اأن عيادة الطبيب هي التي تت�ضل؟

ما الذي يجب عليَّ �ضداد نفقاته؟��

هـــل لـــي اأن اأزور اأي طبيب اأرغب فـــي زيارته اأم اأنني بحاجـــة لالختيار من بين ��
قائمة من مقدمي الخدمة المف�ضلين؟

هل اأنا بحاجة لحوالة مكتوبة كي اأبحث عن طبيب متخ�ض�ض؟��

هـــل هناك ر�ضـــوم م�ضـــتركة )اأموال يجـــب علي دفعهـــا( في كل مـــرة اأزور فيها ��
الطبيب؟

هل هناك تكلفة محددة )كمية معينة من المال يجب دفعها( قبل ر�ضوم التاأمين؟��

من اأين يجب اأن اأح�ضل على العقاقير المو�ضوفة؟��

هل يتحمل التاأمين ال�ضـــحي تكاليف جميع الفحو�ضـــات والعالجات، �ضواء كنت ��
ا اأو خارجيًّا؟ ا داخليًّ مري�ضً
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كيف لي اأن اأحقق خطة 
التاأمين على اأكمل وجه؟

اقراأ بولي�ضـــة التاأمين الخا�ضـــة بك قبل بدء العالج كي تعرف خطتك والأ�ضياء ��
التي �ضتدفع لها مقاباًل.

�ضجل جميع تكاليف العالج وتعوي�ضات �ضركة التاأمين.��

اأر�ضـــل ل�ضـــركة التاأمين الخا�ضـــة بـــك كل الأوراق المطلوبة. وربما ت�ضـــمن هذا ��
اإي�ضـــال ا�ضـــتالم من زيارة الطبيب والرو�ضـــتات ونتيجة المعمل. فاحر�ض على 

الحتفاظ بن�ضخ منها لنف�ضك.

اطلب، ح�ضـــب الحاجة، الم�ضـــاعدة في الح�ضول على اأوراق التاأمين. يمكنك اأن ��
تطلب م�ضـــاعدة �ضـــديق اأو اأحد اأفراد الأ�ضرة اأو اأخ�ضائي اجتماعي اأو مجموعة 

محلية من قبيل مراكز العالج الكبرى.

واإن لم تتحمل �ضـــركة التاأمين نفقات �ضـــيء ترى اأن عليها تحمل نفقاته، فتعرف ��
على ال�ضبب في الرف�ض. ومن ثم تحدث اإلى طبيبك اأو ممر�ضك عما يجب عليك 

فعله فيما بعد. فربما يقترح طريقة لطلب القرار اأو القيام بت�ضرف اآخر.

ما هي التجارب ال�سريرية 
وهل هي خيار متاح 

اأمامي؟

ا بالدرا�ضات البحثية على مر�ض  التجارب ال�ضريرية لمر�ض ال�ضرطان )ت�ضمى اأي�ضً
على  درا�ضات  كانت  وربما  ال�ضرطان.  لمر�ضى  جديدة  عالجات  تختبر  ال�ضرطان( 
اأنواع جديدة من العالج الكيميائي، واأنواع اأخرى من العالج، اأو طرق جديدة لدمج 
اأف�ضل  اكت�ضاف طرق  ال�ضريرية هو  التجارب  والغر�ض من كل هذه  العالجات مًعا. 

لم�ضاعدة مر�ضى ال�ضرطان.

ال�ضريرية.  التجارب  اإحدى  في  ت�ضارك  اأن  عليك  الممر�ض  اأو  الطبيب  يقترح  قد 
اأن توافق على الم�ضاركة في تجربة  اأن تطرح هذه الفكرة. لكن قبل  ا  اأي�ضً ويمكنك 

�ضريرية، تعرف على:

فوائدهـــا. جميـــع التجـــارب ال�ضـــريرية تقـــدم رعاية عالية الم�ضـــتوى لمر�ضـــى ��
ال�ضرطان. فا�ضاأل عن كيفية م�ضاعدة تلك التجربة لك اأو الآخرين. فربما كنت، 

على �ضبيل المثال، من اأوائل النا�ض الذين يح�ضلون على عالج اأو عقار.

مخاطرها. ل تكون العالجات الجديدة اأف�ضل دائًما اأو حتى في جودة العالجات ��
المتعـــارف عليهـــا Standard treatments. وحتـــى واإن كان العالج الجديد 

ناجًحا، فربما ل يعمل معك بكفاءة.

تكلفتها. قد تتحمل اأو ل تتحمل �ضركة التاأمين الخا�ضة بك نفقات العالج الذي ��
هو جزء من التجربة ال�ضريرية. فقبل الموافقة على الم�ضاركة فيها، راجع �ضركة 

التاأمين للتاأكد من تحملها لنفقات هذا العالج.
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ن�سائح لمقابلة الطبيب اأو الممر�ض

اأعـــد قائمـــة باأ�سئلتـــك قبل كل مقابلة.بع�ض النا�ض يحتفظـــون بـ »قائمة مفتوحة« ��
يدونون فيها اأ�ضـــئلتهم كلمـــا خطرت ببالهم. فاحر�ض على ترك م�ضـــاحة في هذه 

القائمة تكتب فيها الإجابات التي يقولها الطبيب اأو الممر�ض.

ا�سطحـــب معـــك اأحـــد اأفـــراد الأ�ســـرة اأو �سديًقـــا ثقـــة للزيـــارات الطبيـــة. فهذا ��
ال�ضخ�ض ي�ضاعدك على فهم ما يقوله الطبيب اأو الممر�ض ثم يتحدث معك ب�ضاأنه 

عقب انتهاء الزيارة.

اطرح اأ�سئلتك كلها.فال يوجد ما ي�ضـــمى بال�ضـــوؤال الغبي. واإن عجزت عن فهم الإجابة فا�ضتمر على �ضوؤالك حتى ��
تفهم.

ن المالحظات.يمكنـــك تدوينهـــا بالكتابة اأو بت�ضـــجيلها على �ضـــريط كا�ضـــيت. وفيما بعد يمكنك ا�ضـــتعرا�ض �� َدوِّ
مالحظاتك وتذكر ما قيل.

اطلب معلومات مطبوعة حول نوع ال�سرطان الذي تعانيه ونوعية العالج الكيميائي الذي �ستخ�سع له.��

اأخبر طبيبك اأو ممر�سك بكم المعلومات التي تريد معرفتها، ومتى تريد معرفتها، ومتى تكتفي منها. بع�ض ��
النا�ض يريدون اأن يتعلموا كل �ضـــيء عن ال�ضـــرطان وعالجه قدر الم�ضتطاع. وبع�ضـــهم ل يريدون �ضوى معلومات 

قليلة؛ فالخيار متروك لك وحدك.

تعرف على كيفية التوا�سل مع طبيبك اأو ممر�سك وقت الطوارئ.وهذا يت�ضـــمن من تت�ضل به والمكان الذي ��
تذهب اإليه. اكتب اأرقام الهواتف المهمة في الفراغات الموجودة بالغطاء الأمامي للكتاب.

اأ�سئلة تود طرحها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��عن ال�سرطان اأي نوع من ال�ضرطان اأعاني؟ـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما المرحلة التي و�ضل اإليها المر�ض؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن العالج 
الكيميائي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� لماذا اأحتاج للعالج الكيميائي؟ـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما الهدف من هذا العالج؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـــل توجد طرق اأخرى لعالج هذا النوع من ال�ضـــرطان؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� ما الرعاية القيا�ضـــية لنوع ال�ضـــرطان الذي اأعانيه؟ـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل هناك اأي تجارب �ضريرية لنوع ال�ضرطان الذي اأعانيه ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كم جل�ضة عالجية �ضاأتلقاها من العالج الكيميائي؟ وكم ت�ضتغرق كل جل�ضة؟ وما المدة بين ��عن العالج
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� اأي نوع �ضاأتلقاه من العالج الكيميائي؟ـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� كيف يتم اإعطاء هذه العقاقير؟ـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأين اأذهب لتلقي العـــالج؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كم ت�ضـــتغرق كل فترة عالجية؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل يجب اأن يقودني �ضخ�ض ما من واإلى الجل�ضة؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن الآثار 
الجانبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� اأي الآثار الجانبية يمكنني توقعها الآن؟ـ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما الآثار التي يمكنني توقعها فيما بعد؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� ما مدى خطورة تلك الآثار؟ـ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكم ت�ضتمر هذه الآثار؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل تنتهي الآثار الجانبية بانتهاء فترة العالج؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماذا اأفعل كي اأتحكم اأو اأخفف من تلك الآثار؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماذا يمكن اأن يفعله الطبيب اأو الممر�ض من اأجل التحكم في الآثار الجانبية اأو تخفيفها؟ــــــــــ��
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متى يجب اأن اأت�ضل بالطبيب اأو الممر�ض ب�ضاأن الآثار الجانبية؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م�ساعرك في اأثناء العالج الكيميائي

في بع�ض الأحيان في اأثناء العالج الكيميائي، قد ت�ضعر باأنك:

وحيد��قلق��
خائف��محبط��
غا�ضب��مكتئب��
يائ�ض��

للعالج  خ�ضوعك  اأثناء  في  الم�ضاعر  من  كبيرة  بمجموعة  تمر  اأن  الطبيعي  من 
الكيميائي؛ ففي النهاية، التعاي�ض مع مر�ض ال�ضرطان وتلقي العالج ربما كان اأمًرا 

ا بالتعب؛ مما ي�ضعب مواكبة م�ضاعرك اأكثر. مثيًرا للتوتر. وربما �ضعرت اأي�ضً

كيف اأتعاي�ض مع م�ساعري في 
اأثناء العالج الكيميائي؟

اهـــداأ. ابحث عن وقت هادئ وتخيل نف�ضـــك في مـــكان محبب لديك. تنف�ض ��
ببطء اأو ا�ضـــتمع لمو�ضـــيقى هادئة. فربما �ضـــاعدك هذا على ال�ضعور بهدوء 

اأكبر وتوتر اأقل.

مار�ـــض التماريـــن. كثيـــر من النا�ض يـــرون اأن ممار�ضـــة التمرينات الخفيفة ��
ت�ضاعدهم على ال�ضعور بارتياح اأكبر. وهناك طرق عدة لممار�ضة التمرينات، 
مثـــل الم�ضـــي وركـــوب الدراجة وممار�ضـــة اليوجـــا. فتحدث اإلـــى طبيبك اأو 

ممر�ضك ب�ضاأن طرق ممار�ضة التمرينات.

تحـــدث اإلـــى الآخريـــن. تحدث عن م�ضـــاعرك مع �ضـــخ�ض تثق بـــه. واختر ��
ـــا يمكنـــه الهتمام بك، مثل �ضـــديق مقرب اأو اأحد اأفراد الأ�ضـــرة اأو  �ضخ�ضً
رجل دين اأو ممر�ضـــة اأو اأخ�ضـــائي اجتماعي. وربما وجـــدت اأن من المفيد 

التحدث اإلى �ضخ�ض اآخر يتلقى عالًجا كيميائيًّا.

ان�ســـم اإلـــى اإحـــدى مجموعـــات الدعـــم. تقـــدم هـــذه المجموعـــات الدعم ��
لمر�ضـــى ال�ضـــرطان. وهذه المجموعـــات تمكنك من مقابلـــة الآخرين ممن 
يعانون الم�ضـــكلة نف�ضها. ف�ضـــوف تتاح اأمامك فر�ضة التحدث عن م�ضاعرك 
وال�ضـــتماع لالآخرين ممن يتحدثون عن م�ضاعرهم. يمكنك اكت�ضاف كيفية 
تعاي�ـــض الآخرين مع ال�ضـــرطان والعـــالج الكيميائي والآثـــار الجانبية وربما 
كان طبيبـــك اأو ممر�ضـــك اأو الأخ�ضـــائي الجتماعي الخا�ـــض بك على علم 
ا  بمجموعات دعم بالقرب من مكان �ضـــكنك. وبع�ض مجموعات الدعم اأي�ضً
تلتقي عبر النترنت، الأمر الذي قد يفيدك عند عدم قدرتك على ال�ضفر.  
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اأو ممر�ضك عن الأمور التي تثير ا�ضتياءك وقلقك؛ فربما ترغب  اإلى طبيبك  تحدث 
ا تناول دواء اإن كنت تجد من  في زيارة اأحد ال�ضت�ضاريين. وربما اقترح طبيبك اأي�ضً

ا مواكبة تلك الم�ضاعر. ال�ضعب جدًّ

من �لطبيعي �أن تمر بمجموعة كبيرة من �لم�ضاعر في �أثناء خ�ضوعك للعالج 
�لكيميائي. ففي �لنهاية، �لتعاي�ض مع مر�ض �ل�ضرطان وتلقي �لعالج ربما 

كان �أمًر� مثيًر� للتوتر.
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الآثار الجانبية وطرق التحكم فيها

الجانبية ما هي الآثار الجانبية؟ الآثار  وبع�ض  ال�ضرطان.  عالج  عن  تنتج  م�ضكالت  هي  الجانبية  الآثار 
ال�ضائعة تتمثل في التعب والغثيان nausea والقيء vomiting وانخفا�ض في عدد 

خاليا الدم blood cell counts و�ضقوط ال�ضعر والتهابات الفم والألم. 

ما اأ�سباب الآثار 
الجانبية؟

في  لكنه  النمو.  �ضريعة  ال�ضرطان  خاليا  لقتل  ا  خ�ضي�ضً معد  الكيميائي  العالج 
الوقت نف�ضه قد يوؤثر على الخاليا ال�ضليمة التي تنمو ب�ضرعة. وهذه الخاليا تت�ضمن 
الخاليا المبطنة للفم والأمعاء وخاليا النخاع العظمي bone marrow المكونة 
لخاليا الدم والخاليا التي تعمل على اإنبات ال�ضعر. ويت�ضبب العالج الكيميائي في 

اإحداث اآثار جانبية عندما ي�ضر بالخاليا ال�ضليمة.

هل �ساأعاني اآثاًرا 
جانبية من العالج 

الكيميائي؟

فهذا  الإطالق؛  على  �ضيء  ل  اأو  بع�ضها  اأو  الجانبية  الآثار  من  الكثير  تعاني  ربما 
الج�ضم  ا�ضتجابة  تتلقاه وكميته وكيفية  الذي  الكيميائي  العالج  نوعية  يتوقف على 

له. فتحدث اإلى طبيبك اأو ممر�ضك قبل بدء العالج عن الآثار الجانبية المتوقعة.

اإلى متى تظل الآثار 
الجانبية؟

تتوقف مدة الآثار الجانبية على �ضحتك وعلى نوعية العالج الكيميائي الذي تتلقاه؛ 
فمعظم الآثار الجانبية تنتهي عقب انتهاء جل�ضات العالج الكيميائي. غير اأن الأمر 

اأحياًنا قد ي�ضتغرق ب�ضع �ضهور بل �ضنوات لنتهائها.

 long�term المدى  طويلة  جانبية  اآثار  في  الكيميائي  العالج  يت�ضبب  اأحياًنا 
اأو  اأو الرئتين  side effects ل تنتهي. وهذه الآثار قد تت�ضمن �ضموًرا في القلب 
الأع�ضاب اأو الكلى اأو الأع�ضاء التنا�ضلية. وقد تت�ضبب بع�ض اأنواع العالج الكيميائي 
اأو ممر�ضك ب�ضاأن احتمالت  اآخر فيما بعد. فا�ضاأل طبيبك  في الإ�ضابة ب�ضرطان 

المرور باآثار جانبية بعيدة المدى.

ماذا يمكن اأن نفعل 
في مواجهة الآثار 

الجانبية؟

عالجها  اأو  الكيميائي  للعالج  الجانبية  الآثار  لمنع  عدة  طرًقا  الأطباء  يملك 
اأو ممر�ضك  اإلى طبيبك  ال�ضفاء بعد كل جل�ضة عالجية. فتحدث  وم�ضاعدتك في 
ب�ضاأن الآثار التي تتوقعها وب�ضاأن كيفية التعامل معها. واحر�ض على اإخبار طبيبك 

بالتغيرات التي تالحظها ـ فربما كانت عالمة على وجود اآثار جانبية.

ويو�ضح الر�ضم الموجود في ال�ضفحة التالية اأين تجد في هذا الكتاب مزيًدا من 
المعلومات حول اآثار جانبية معينة. 
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لمحة عن الآثار الجانبية
فيما يلي قائمة بالآثار الجانبية التي قد ي�ضببها العالج الكيميائي.

ل ي�ضعر جميع المر�ضى بكل الآثار الجانبية؛ فكل اأثر تعانيه �ضيتوقف على نوعية 
العالج الكيميائي وجرعته وما اإذا كنت تعاني م�ضكالت �ضحية من قبيل مر�ض 

ال�ضكر اأو اأمرا�ض القلب.

القائمة.  في  المذكورة  الجانبية  الآثار  عن  ممر�ضك  اأو  طبيبك  اإلى  فتحدث 
اأ�ضر على الآثار التي قد ت�ضعر بها وراجع ال�ضفحات  اأيها يوؤثر عليك.  وا�ضاأل 

المدرجة في القائمة كي تعرف المزيد.

اأ�ضماء العالج الكيميائي الذي اأتلقاه: ـــــــــــــــ، ـــــــــــ، ـــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــ.

الآثـــــــــار الــجــانــبــيــة الآثار الجانبية
التي قد ت�سيبك

�سفحات لمعرفة 
المزيد

16اأنيميا
18تغيرات في ال�ضهية

20نزيف
22اإم�ضاك
24اإ�ضهال
26اإعياء

51اأعرا�ض ت�ضبه الأنفلونزا
51احتبا�ض ال�ضوائل

28�ضقوط ال�ضعر
30عدوى

33عقم
35تغيرات بالفم والحنجرة

38قيء وغثيان
40تغيرات في الجهاز الع�ضبي

42اآلم
44تغيرات جن�ضية

47تغيرات بالجلد والأظافر
51تغيرات بالعين

50تغيرات في البول والكلى والمثانة
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

الأنيميا

تعريفها و�سبب حدوثها

تقوم خاليا الدم الحمراء بحمل الأك�ضجين ونقله عبر الج�ضم. وتحدث الأنيميا 
عندما يكون لديك نق�ض حاد في خاليا الدم الحمراء التي تحمل الأك�ضجين الذي 
يحتاج اإليه الج�ضم؛ فالقلب يعمل بجد اأكبر حين ل يتلقى الج�ضم القدر الكافي من 
الأك�ضجين. وهذا قد ي�ضعرك وكاأن قلبك يخفق ب�ضرعة كبيرة. كما يمكن لالأنيميا 

اأن ت�ضعرك ب�ضيق تنف�ض اأو �ضعف اأو دوار اأو هزال اأو تعب �ضديد.

على  ت�ضعب  لأنها  بالأنيميا  الإ�ضابة  في  الكيميائي  العالج  اأنواع  بع�ض  تت�ضبب 
النخاع العظمي عملية اإنتاج خاليا حمراء جديدة.

طرق التحكم

اح�ســـل علـــى جرعـــات كبيرة من النـــوم. حاول اأن تنام لمدة 8 �ضـــاعات على ��
ا لأخذ �ِضَنٍة اأو اثنتين من النوم )لمدة  الأقل كل ليلة. وربما تكون بحاجة اأي�ضً

�ضاعة اأو اأقل( خالل اليوم.

قلل من اأن�سطتك. هذا يعني األ تقوم اإل بالأن�ضـــطة ال�ضـــرورية بالن�ضبة لك. ��
فربمـــا تذهب للعمـــل على �ضـــبيل المثال بينمـــا ل تقوم بتنظيـــف المنزل. اأو 

يمكنك اأن تطلب طعاًما جاهًزا بدًل من طهي الع�ضاء.

اقبل الم�ساعدة. حين يعر�ض عليك اأ�ضـــدقاوؤك اأو اأ�ضرتك الم�ضاعدة، دعهم ��
ي�ضاعدوك؛ فيمكنك الم�ضاعدة في العناية باأطفالك اأو في �ضراء الخ�ضراوات 
اأو في القيام بالنزهات الق�ضـــيرة اأو ا�ضـــطحابك لزيارات الطبيب اأو القيام 

بمهام المنزل الذي ت�ضعر اأنها مرهقة للغاية.

تنـــاول وجبـــات غذائيـــة متوازنـــة. اختـــر نظاًمـــا غذائيًّا يحتـــوي على جميع ��
ال�ضـــعرات الحرارية والبروتينات التي يحتاج اإليها الج�ضم؛ ف�ضوف ت�ضاعدك 
ال�ضـــعرات الحراريـــة علـــى الحتفـــاظ بـــوزن مثالي، كمـــا تعمـــل البروتينات 
الإ�ضـــافية على اإ�ضـــالح الأن�ضـــجة التي اأتلفهـــا عالج ال�ضـــرطان فتحدث اإلى 
طبيبك اأو ممر�ضـــك اأو اأخ�ضائي تغذية ب�ضاأن الحمية الغذائية المنا�ضبة لك. 

)لمعرفة المزيد، انظر تغيرات ال�ضهية(.

قف ببطء. ربما ت�ضـــعر بالدوار اإذا وقفت ب�ضرعة �ضديدة. فعندما تنه�ض من ��
ا�ضتلقائك، اجل�ض دقيقة قبل الوقوف.

عندما تنه�ض من ��ضتلقائك، �جل�ض دقيقة قبل �لوقوف.

العدد الطبيعي لخاليا الدم 
الحمراء

عدد خاليا الدم الحمراء في حالة 
الإ�سابة بالأنيميا
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�سيقوم الطبيب اأو الممر�ض بفح�ض عدد خاليا الدم في اأثناء خ�سوعك للعالج الكيميائي؛ فربما كنت بحاجة 
ا للغاية، وربما و�ضف لك طبيبك دواًء يعمل على ت�ضريع نمو خاليا  لنقل دم اإذا كان عدد خاليا الدم الحمراء منخف�ضً

الدم الحمراء، اأو يقترح عليك تناول الحديد اأو غيره من الفيتامينات.

ات�سل بطبيبك اأو ممر�سك اإذا:

تغير م�ضتوى �ضعورك بالتعب اأو عجزت عن القيام باأن�ضطتك المفيدة��

�ضعرت بالدوار اأو الميل اإلى الإغماء��

�ضعرت ب�ضيق تنف�ض��

�ضعرت وكاأن قلبك يخفق ب�ضرعة كبيرة��

لمزيد من المعلومات حول كيفية التحكم في التعب الذي قد ت�ضببه الأنيميا، انظر الجزء الخا�ض بالإم�ضاك.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

تغيرات في ال�سهية

تعريفه و�سبب حدوثه

قد يت�ضبب العالج الكيميائي في تغيرات في ال�ضهية؛ فربما تفقد �ضهيتك ب�ضبب ال�ضعور بالغثيان )ال�ضعور برغبة وميل 
للقيء(، اأو ب�ضبب م�ضكالت بالفم والحنجرة توؤلمك عند تناول الطعام، اأو عقاقير تت�ضبب في فقد مذاق الطعام. كما 
يمكن للتغيرات اأن تاأتي من خالل ال�ضعور بالكتئاب اأو الإعياء. وقد ي�ضتمر فقد ال�ضهية ليوم اأو ب�ضعة اأ�ضابيع وربما 

لأ�ضهر.

ومن ال�ضروري اأن تتغذى تغذية �ضليمة، حتى واإن كنت فاقًدا لل�ضهية. وهذا يعني اأكل و�ضرب الأطعمة والأ�ضربة الغنية 
بالبروتين والفيتامين وال�ضعرات الحرارية؛ فالتغذية ال�ضليمة ت�ضاعد الج�ضم على مكافحة العدوى واإ�ضالح الأن�ضجة 

التي اأتلفها العالج الكيميائي. وربما اأدت التغذية غير ال�ضليمة اإلى فقد الوزن وال�ضعف والهزال.

وتت�ضبب بع�ض اأدوية ال�ضرطان في ارتفاع في �ضهيتك. فاحر�ض على �ضوؤال طبيبك اأو ممر�ضك اأو اأخ�ضائي التغذية 
عن اأنواع تغيرات ال�ضهية المتوقعة وعن كيفية التحكم فيها.

طرق التحكم

تناول من 5 اإلى 6 وجبات �سغيرة اأو �سريعة كل يوم بدًل من 3 وجبات كبيرة.��
واختر الأطعمة والأ�ضربة الغنية بال�ضعرات الحرارية والبروتين. 

ـــا لتنـــاول وجباتـــك، فـــكل متـــى حـــان وقـــت الأكل، بـــدًل من �� اأعـــد جـــدول يوميًّ
الأكل عند ال�سعور بالجوع. فربما ل ت�ضـــعر بالجوع في اأثناء خ�ضـــوعك للعالج 

الكيميائي، ورغم ذلك تكون بحاجة للطعام.

تنـــاول مخفـــوق اللبـــن اأو ال�سوائـــل اأو الع�سائـــر اأو الح�ســـاء اإن كنـــت ل ت�سعـــر ��
برغبـــة فـــي تناول الأطعمة ال�سلبة. فال�ضـــوائل من هذا القبيل قد ت�ضـــاعد في 
اإمدادك بالبروتين والفيتامين وال�ضـــعرات الحرارية التي يحتاج الج�ضـــم اإليها. 

انظر قائمة الأطعمة ال�ضائلة.

ا�ستخـــدم الأوانـــي والمالعـــق البال�ستيكيـــة. فبع�ض اأنـــواع العـــالج الكيميائي ��
يعطيـــك مذاًقـــا بنكهـــة المعـــدن فـــي فمـــك. وتنـــاول الطعـــام في البال�ضـــتيك 
ي�ضـــاعدك على الحد من هـــذا المذاق. كما يمكن اأن يفيـــدك الطبخ في الأواني 

ا. والأوعية الزجاجية اأي�ضً
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زد مـــن �سهيتـــك بممار�ســـة ن�ســـاط. فربما قويت �ضـــهيتك على �ضـــبيل المثال اإذا ما خرجت لنزهة ق�ضـــيرة قبل ��
ا على عدم التقليل من �ضهيتك ب�ضرب �ضوائل كثيرة قبل الوجبات اأو في اأثنائها. ا اأي�ضً الغداء. وكن حري�ضً

غيـــر روتينـــك المعتاد.ربمـــا تمثل هذا في تناول الطعام في مكان مختلف، مثـــل غرفة الطعام بدًل من المطبخ. ��
وربما تمثل في تناول الطعام مع الآخرين بدًل من تناوله بمفردك. واإذا اأكلت بمفردك، ربما ترغب في ال�ضتماع 
ـــا في تنويع نظامـــك الغذائي عن طريـــق تجريب اأطعمة  اإلـــى الراديـــو اأو م�ضـــاهدة التليفزيـــون. وقد ترغب اأي�ضً

وو�ضفات جديدة.

تحدث اإلى طبيبك اأو ممر�سك اأو اأخ�سائي التغذية.فربما اأراد منك تناول فيتامينات اأكثر اأو مكمالت غذائية ��
)مثل الم�ضروبات الغنية بالبروتين(. واإذا لم تتمكن من تناول الطعام لفترة طويلة واأخذ وزنك ينخف�ض، فربما 
كنت في حاجة لتناول عقاقير تعمل على رفع ال�ضهية اأو ت�ضتقبل الطعام عن طريق حقن وريدي اأو اأنبوب تغذية.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

النزيف

تعريفه و�سبب حدوثه

ال�ضفائح الدموية platelets هي الخاليا التي تعمل على تجلط الدم عند النزيف. ويمكن للعالج الكيميائي اأن يقلل 
من عدد ال�ضفائح الدموية لأنه يوؤثر على قدرة النخاع العظمي على اإنتاجها. وي�ضمى انخفا�ض عدد ال�ضفائح في 
الدم با�ضم نق�ض ال�ضفائح thrombocytopenia. وقد تت�ضبب تلك الحالة في اإحداث كدمات بالج�ضم )حتى واإن 

لم تتعر�ض لل�ضرب اأو ال�ضطدام ب�ضيء(، اأو النزف من الأنف اأو الفم، اأو طفح بعالمات حمراء �ضغيرة.

طرق التحكم

افعل:

اغ�ضل اأ�ضنانك بفر�ضاة ناعمة للغاية��

َليِّن فر�ضاة الأ�ضنان بتمرير مياه �ضاخنة عليها قبل الغ�ضل��

تمخط بهدوء��

كن حذًرا عند ا�ضتخدام المق�ض اأو ال�ضكين اأو غيرهما من الأدوات الحادة��

ا�ضتخدم ماكينة حالقة كهربائية بدًل من المو�ض��

ا�ضغط برفق وثبات على الجروح حتى يتوقف النزيف��

ارتِد الحذاء طوال الوقت حتى واإن كنت داخل المنزل اأو الم�ضت�ضفى��

ل تفعل:

ل ت�ضتعمل خيط تنظيف الأ�ضنان اأو خلة الأ�ضنان��

ل تمار�ض الريا�ضة اأو غيرها من الأن�ضطة التي يمكن اأن ت�ضاب بجرح خاللها��

ل ت�ضتخدم ال�ضدادة القطنية اأو الحقنة ال�ضرجية اأو اللبو�ض اأو مقيا�ض درجة الحرارة الم�ضتقيمي��

ل ترتد مالب�ض �ضيقة عند العنق اأو الر�ضغ اأو منطقة البطن��

راجع طبيبك اأو ممر�سك قبل:

تناول الكحول بكل اأنواعه��

ممار�ضة العالقة الزوجية��

تنـــاول الفيتامينـــات اأو الأع�ضـــاب اأو المعـــادن اأو المكمـــالت الغذائية اأو الأ�ضـــبرين اأو الأدوية الم�ضـــتخدمة دون ��
ا�ضت�ضارة الطبيب؛ فبع�ض هذه المنتجات قد تغير طريقة عمل العالج الكيميائي.
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اأخبر طبيبك اإذا ما كنت تعاني الإم�ساك.
فقد ي�ضف لك تناول ملين لمنع عملية ال�ضغط ال�ضديد على الم�ضتقيم ونزيف الم�ضتقيم في اأثناء عملية الإخراج. 

ولمزيد من المعلومات حول الإم�ضاك constipation، انظر الق�ضم الخا�ض بالإم�ضاك.

�سيقوم طبيبك اأو ممر�سك بفح�ص عدد ال�سفائح الدموية لديك با�ستمرار.
ا  ربما كنت بحاجة لدواء اأو �ضفائح دموية اأو لتاأجيل العالج الكيميائي اإذا كان عدد ال�ضفائح الدموية لديك منخف�ضً

للغاية.

ات�سل بطبيبك اأو ممر�سك اإذا كنت تمر باأي من الأعرا�ص التالية:

كدمات، خا�ضة اإن لم تكن ا�ضطدمت ب�ضيء��

بقع حمراء �ضغيرة على جلدك��

احمرار في لون البول اأو لون يميل للوردي��

براز اأ�ضود اللون اأو يخالطه الدماء��

نزيف من الأ�ضنان اأو الأنف��

نزيف �ضديد اأو لفترة طويلة في اأثناء الدورة ال�ضهرية��

نزيف بالمهبل لي�ض ناتًجا عن الدورة ال�ضهرية��

�ضداع اأو تغيرات بالروؤية��

�ضعور بالدفء اأو ال�ضخونة في الذراع اأو ال�ضاق��

�ضعور بالنعا�ض ال�ضديد اأو عدم التركيز��

ر�جع طبيبك �أو ممر�ضك قبل تناول �لفيتامينات �أو �لأع�ضاب �أو �لمعادن 
�أو �لمكمالت �لغذ�ئية �أو �لأ�ضبرين �أو �لأدوية �لم�ضتخدمة دون ��ضت�ضارة 

�لطبيب.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

الإم�ساك

تعريفه و�سبب حدوثه

ا و�ضعب المرور؛ فربما تاألمت وقت الإخراج و�ضعرت  يحدث الإم�ضاك عندما ي�ضبح البراز �ضلًبا واأقل مرونة وجافًّ
اأو �ضغط في  اأو الغثيان. وربما تج�ضاأت بقوة واأخرجت الكثير من الغازات و�ضعرت بت�ضنجات في المعدة  بالمتالء 

الم�ضتقيم.

ا عندما  قد تت�ضبب العقاقير من قبيل العالج الكيميائي والم�ضكنات في الإ�ضابة بالإم�ضاك. وقد يحدث الإم�ضاك اأي�ضً
ل يمار�ض النا�ض اأي ن�ضاط اأو يق�ضون وقًتا طوياًل جال�ضين اأو م�ضتلقين. وربما نتج الإم�ضاك كذلك عن تناول اأطعمة 

ينق�ضها الألياف اأو عن عدم تناول �ضوائل كافية.

طرق التحكم

�سجل التغيرات الطارئة على البراز. واعر�ضها على طبيبك اأو ممر�ضك وتحدث اإليه ب�ضاأن ما اإذا كانت طبيعية ��
اأم ل؛ فهذا ي�ضهل عملية اكت�ضاف وجود اإم�ضاك من عدمه.

تنـــاول 8 اأكـــواب علـــى الأقل من المـــاء اأو غيره من ال�سوائل كل يوم. كثير من النا�ض يرون اأن تناول م�ضـــروبات ��
دافئة اأو �ضـــاخنة مثل القهوة وال�ضـــاي، ي�ضاعد في ال�ضفاء من الإم�ضاك. وربما كانت الع�ضائر مثل ع�ضير الخوخ 

ا. مفيدة اأي�ضً

عندما تتناول مزيًد� من �لألياف، �حر�ض على تناول مزيد من �ل�ضو�ئل.

كـــن ن�سيًطـــا كل يوم. يمكنك اأن تكون ن�ضـــيًطا عن طريق الم�ضـــي اأو ركوب الدراجة اأو ��
ممار�ضـــة اليوجا. فاإن كنت عاجًزا عن الم�ضي، فا�ضاأل عن تمرينات يمكنك ممار�ضتها 
على كر�ضي اأو على الفرا�ض. وتحدث اإلى طبيبك اأو ممر�ضك عن الطرق التي يمكنك 

من خاللها اأن تكون ن�ضيًطا.
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 ر�جع طبيبك قبل ��ضتخد�م مكمالت �لألياف �أو �لملينات �أو �لحقن �ل�ضرجية.

ا�ساأل طبيبك اأو ممر�سك اأو اأخ�سائي التغذية عن الأطعمة الغنية بالألياف. فتناول الأطعمة الغنية بالألياف ��
وتنـــاول الكثيـــر من ال�ضـــوائل يمكن اأن ي�ضـــاعد في ت�ضـــهيل عملية الإخراج. وتتمثل م�ضـــادر الأليـــاف في الخبز 
الم�ضـــنوع مـــن الحبوب الكاملة وفي الفا�ضـــوليا المجففـــة والبازلء والخ�ضـــراوات النا�ضـــجة والفواكه الجافة 

والطازجة والم�ضكرات والبذور والذرة. )لمعرفة المزيد، انظر قائمة الأطعمة الغنية بالألياف(.

اأخبـــر طبيبك اأو ممر�سك اإن لم تتمكـــن من الإخراج لمدة يومين. فقد ��
يقترح الطبيب مكماًل من الألياف اأو مليًنا اأو حقنة �ضـــرجية. ول ت�ضـــتخدم 

هذه الأدوات دون ا�ضت�ضارة م�ضبقة من الطبيب اأو الممر�ض.

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

الإ�سهال

تعريفه واأ�سباب حدوثه

ا اأو �ضائاًل. ويمكن للعالج الكيميائي اأن يت�ضبب  الإ�ضهال هو التبرز ب�ضكل متكرر وقد يكون البراز فيه ناعًما اأو ان�ضيابيًّ
ع من اإخراج البراز. ويمكن  في الإ�ضهال لأنه ي�ضر بالخاليا ال�ضليمة التي تبطن الأمعاء الدقيقة والغليظة. وربما �َضرَّ

اأن ينتج الإ�ضهال عن العدوى اأو العقاقير الم�ضتخدمة في عالج الإم�ضاك.

طرق التحكم

تناول كل يوم 5 اأو 6 وجبات خفيفة بدًل من 3 وجبات كبيرة.��

ا�ســـاأل طبيبـــك اأو ممر�سك عن الأطعمـــة الغنية بالأمالح مـــن قبيل ال�سوديوم ��
والبوتا�سيـــوم. فقـــد يفقد ج�ضـــدك هـــذه الأمالح عند الإ�ضـــابة بالإ�ضـــهال، ومن 
ال�ضروري اأن تعو�ضـــها. وتتمثل الأطعمة الغنية بال�ضوديوم والبوتا�ضيوم في الموز 

والبرتقال والخوخ وم�ضروب الم�ضم�ض والبطاط�ض الم�ضلوقة اأو المهرو�ضة.

تناول 8 اإلى 12 كوًبا من ال�سوائل كل يوم. وهي تت�ضـــمن الماء والح�ضاء ال�ضافي ��
و�ضـــراب الزنجبيل اأو الم�ضـــروبات الريا�ضـــية مثـــل جاتوريد اأو بروبيل. وا�ضـــرب 
ببطء واختر الم�ضـــروبات التي تتماثل درجة حرارتها ودرجة حرارة الغرفة. واأخل 
الم�ضـــروبات الغازية من ال�ضـــودا قبل اأن تتناولها. واأ�ضـــف مزيًدا مـــن المياه اإذا 

كانت تلك الم�ضروبات ت�ضعرك بالعط�ض اأو الغثيان )�ضعور برغبة في القيء(.

تناول الأطعمة التي تنق�سها الألياف. فالأطعمة الغنية بالألياف قد ت�سيء من حالة الإ�سهال. والأطعمة ذات ��
الألياف الأقل تت�ضمن الموز والأرز الأبي�ض والخبز المحم�ض الأبي�ض والزبادي �ضادة اأو بالفانيليا. انظر الجزء 

الخا�ض بالأطعمة قليلة الألياف.

��ضاأل طبيبك �أو ممر�ضك قبل تناول �أي دو�ء لالإ�ضهال.

اأخبـــر طبيبـــك اأو ممر�ســـك اإذا ما ا�ستمر الإ�سهال لأكثر من 24 �ساعة اأو اإذا كنت تعاني ��
اآلًما وت�سنجات م�ساحبة لالإ�سهال. قد ي�ضـــف لك الطبيب دواًء للتحكم في الإ�ضـــهال. 
ـــا ل�ضـــوائل تحقن عبر الوريـــد كي تعو�ض الماء وال�ضـــوائل المفقودة؛ فال  وقد تحتاج اأي�ضً

تتناول اأي دواء لالإ�ضهال دون ا�ضت�ضارة الطبيب اأو الممر�ض.
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كـــن رقيًقـــا عندما تقـــوم بالتنظيف بعد التبرز. تجنب ا�ضـــتخدام ورق الحمام، وا�ضـــتخدم �� 
من�ضـــًفا لالأطفال اأو ر�ض الماء من خالل  �ضـــطاف للتنظيف بعد عملية التبرز. اأخبر طبيبك 
اأو ممر�ضك عن الأماكن الملتهبة اأو الدامية من الم�ضتقيم واأخبره اإذا ما كنت تعاني مر�ض 

البوا�ضير.

ا�ســـاأل طبيبـــك اإذا ما كنت بحاجة لتباع حميـــة لتناول ال�سوائل النقية. فربما اأعطى ذلك ��
اأمعاءك مهلة للراحة ومعظم النا�ض يظلون على هذه الحمية لمدة 5 اأيام اأو اأقل. انظر قائمة 

ال�ضوائل النقية.

ابتعد عن:

الم�ضروبات �ضديدة ال�ضخونة اأو البرودة��

الخمر وجميع اأنواع الكحوليات��

اللبن اأو منتجات الألبان من قبيل المثلجات ومخفوق اللبن والق�ضدة الحام�ضة والجبن��

الأطعمة كثيرة التوابل مثل ال�ضو�ض الحار وال�ضل�ضة والفلفل الأحمر واأطباق الكاري الحارة��

الأطعمة الدهنية والمقلية مثل البطاط�ض المقلية والهمبرجر��

الأطعمة اأو الم�ضروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة اليومية وال�ضاي الأ�ضود والكول وال�ضوكولتة��

الأطعمة اأو الم�ضروبات التي ت�ضبب الغازات مثل الفا�ضوليا المجففة المطبوخة والكرنب والبروكلي ولبن ال�ضويا ��
وغيره من منتجات ال�ضويا

الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفا�ضـــوليا المجففة المطبوخة والخ�ضـــراوات والفاكهة النيئة والمك�ضرات والخبز ��
ذي القمح الكامل والبقول

 

■
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■

الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

الإعياء

تعريفه و�سبب حدوثه

قد يتراوح الإعياء الناتج عن العالج الكيميائي ما بين �ضعور ب�ضيط اإلى �ضعور حاد بالإرهاق. وي�ضف الكثيرون الإعياء 
على اأنه ال�ضعور بال�ضعف اأو التعب اأو الإنهاك اأو الثقل اأو بطء الحركة. غير اأن الراحة ل تفيد عادة.

اأو �ضهور بعد انتهائه.  اأثناء فترة العالج الكيميائي بل ولأ�ضابيع  اإنهم ي�ضعرون بالإعياء في  كثير من النا�ض يقولون 
ويمكن اأن ينتج الإعياء عن نوعية العالج الكيميائي اأو مجهود الزيارات المتكررة للطبيب اأو م�ضاعر من قبيل التوتر 

والقلق والكتئاب. واإذا تلقيت عالًجا اإ�ضعاعيًّا بجانب العالج الكيميائي، فقد يكون الإعياء اأكثر حدة.

ا عن: وقد ينتج الإعياء اأي�ضً

الأنيميا��

الألم��

الأدوية��

تغيرات في ال�ضهية��

النوم الم�ضطرب��

نق�ض الن�ضاط��

التنف�ض الم�ضطرب��

العدوى��

تنفيـــذ مهـــام كثيرة فـــي اآن ��
واحد

م�ضكالت طبية اأخرى��

وقد يحدث الإعياء كله مرة واحدة اأو بالتدريج؛ فالنا�ض ي�ضعرون بالإعياء بطرق مختلفة. وقد ت�ضعر باإعياء اأقل اأو 
اأكثر من �ضخ�ض اآخر يتلقى نف�ض نوعية العالج الكيميائي التي تتلقاها.

طرق التحكم

ارتخ. ربما ترغب في ال�ضـــالة اأو التمارين الريا�ضـــية  اأو التخيل الموجه اأو الت�ضور اأو غيرها من طرق الرتخاء ��
وتقليل حدة التوتر.

تنـــاول اأطعمـــة واأ�سربة �سحيـــة. وهذا يعني غالًبا تناول 5 اإلى 6 وجبات �ضـــغيرة وخفيفة ��
بدًل من 3 وجبات كبيرة. واحتفظ بالأطعمة �ضهلة الإعداد، مثل الح�ضاء المعلب والوجبات 
المجمدة والزبادي والجبن القري�ض. وتناول الكثير من ال�ضوائل كل يوم ـ نحو 8 اأكواب من 

الماء اأو الع�ضير.

خ�س�ـــض وقًتا للراحة. ربما ت�ضـــعر بتح�ضـــن اإذا اأخذت ق�ضـــًطا من الراحـــة واأخذت غفوة ��
ق�ضـــيرة خالل اليوم؛ فكثير من الن�ضـــا يقولون اإنه من المفيد اأن ي�ضـــتريحوا فقط من 10 
اإلـــى 15 دقيقـــة بدًل مـــن النوم لفترة طويلـــة. واإذا اأخذك النوم، فحـــاول اأن تنام اأقل من 

�ضاعة. فق�ضر مرات النوم من �ضاأنه اأن ي�ضاعدك على نوم اأف�ضل لياًل.

كن ن�سيًطا. تظهر الأبحاث اأن ممار�ضـــة التمرينات يمكن اأن يخفف من الإعياء وي�ضـــاعد ��
على نوم اأف�ضـــل في اأثناء الليل. فجرب الخروج للتم�ضـــية 15 دقيقة، اأو ممار�ضـــة اليوجا، 
اأو ركوب دراجة تمرينات. خ�ضـــ�ض وقًتا لممار�ضة الن�ضـــاط عندما تتمتع بكامل طاقتك. 
وتحدث اإلى طبيبك اأو ممر�ضك ب�ضاأن الطرق التي يمكنك من خاللها اأن تكون ن�ضيًطا في 

اأثناء الخ�ضوع للعالج الكيميائي.
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حاول األ تبذل مجهوًدا كبيًرا.عند �ضـــعورك بالإعياء، قد ل تكون لديك الطاقة ��
الكافيـــة للقيـــام بكل المهام التي تود القيام بها. فاختر اأن�ضـــطة تريد القيام بها 
ـــا اآخر ي�ضـــاعدك في الأن�ضـــطة الباقية. وحاول اأن تمار�ض في هدوء  ودع �ضخ�ضً

اأن�ضطة من قبيل القراءة اأو الحياكة اأو تعلم لغة جديدة على حا�ضبك اللوحي.

نم 8 �ساعات كل ليلة على الأقل.ربما كانت تلك فترة نوم اأكثر مما كنت بحاجة ��
اإليه قبل الخ�ضـــوع للعالج الكيميائي. ومن المرجح اأن تنام نوًما اأف�ضل حين تمار�ض الأن�ضطة طوال اليوم. وربما 
ـــا اأن ت�ضـــترخي قبل الخلود للنوم؛ فقد تقراأ كتاًبا اأو تحل لغًزا اأو ت�ضتمع للمو�ضيقى اأو تمار�ض  كان من المفيد اأي�ضً

هوايات اأخرى في هدوء.

خ�س�ـــض جـــدول عمـــل ناجًحا معك. قد يوؤثر الإعياء على قدر الطاقة المتوفرة لديك للعمل. وقد ت�ضـــعر بارتياح ��
كاٍف كي توؤدي مهامك كاملة. اأو ربما كنت بحاجة للعمل اأقل ـ ربما لب�ضع �ضاعات في اليوم اأو ب�ضع اأيام فقط من 
كل اأ�ضبوع. واإذا كان عملك ي�ضمح، فربما كنت بحاجة للحديث اإلى رئي�ضك ب�ضاأن طرق العمل من المنزل. اأو ربما 

اأردت الح�ضول على اإجازة مر�ضية )توقف عن العمل لفترة( في اأثناء الخ�ضوع للعالج الكيميائي.

دع الآخرين يقدموا يد الم�ساعدة.اطلب الم�ضـــاعدة من اأفراد الأ�ضرة واأ�ضدقائك عند ال�ضعور بالإعياء؛ فربما ��
اأمكنهـــم الم�ضـــاعدة في اأعمال المنزل اأو ا�ضـــطحابك من واإلى زيـــارات الطبيب. 
ـــا اأن ي�ضـــاعدوا في الت�ضـــوق ل�ضـــراء الطعام وفي طهي الوجبات بدًل  ويمكنهم اأي�ضً

منك كي تاأكلوها الآن اأو تجمدوها لال�ضتخدام لحًقا.

تعلم من الآخرين الم�سابين بال�سرطان.باإمكان مر�ضى ال�ضرطان اأن ي�ضاعدوك ��
عن طريقة م�ضاركتك طرًقا للتحكم في الإعياء. وهناك طريقة لاللتقاء بالآخرين 
تتمثل في الن�ضـــمام لإحـــدى مجموعات الدعم ـ اإما وجًها لوجـــه اأو عبر الإنترنت. 

تحدث اإلى طبيبك اأو ممر�ضك لمعرفة المزيد.

احتفـــظ بدفتـــر تـــدون فيـــه �سعـــورك كل يـــوم. فهـــذا من �ضـــاأنه اأن ي�ضـــاعدك في ��
التخطيط ل�ضـــتغالل الوقت ال�ضـــتغالل الأمثل. �ضـــارك هذا الدفتر مع ممر�ضك. 
واأخبر طبيبك اأو ممر�ضـــك اإذا ما لحظت تغيرات في م�ضتوى الطاقة لديك، �ضواء 

كانت لديك طاقة مفرطة اأو ت�ضعر باإرهاق �ضديد.

تحـــدث اإلـــى طبيبـــك اأو ممر�سك.قـــد ي�ضـــف الطبيب لـــك دواًء لتقليـــل الإعياء ��
ا عالًجا  ويعطيك �ضعوًرا بالراحة النف�ضية ويزيد من �ضهيتك. وقد يقترح عليك اأي�ضً

اإذا كان الإعياء ناتًجا عن الأنيميا. 

 

■

■
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

�سقوط ال�سعر

تعريفه و�سبب حدوثه

يعرف �ضقوط ال�ضعر   بال�ضلع alopecia ويحدث عندما ي�ضقط بع�ض اأو كل �ضعرك. وقد يحدث هذا في اأي مكان 
من الج�ضم: الراأ�ض اأو الوجه اأو الذراع اأو ال�ضاق اأو الإبط اأو منطقة ما بين الفخذين. وكثير من النا�ض يحزنون لفقد 

�ضعرهم ويرون اأنه الجزء الأ�ضعب في فترة العالج الكيميائي. 

تت�ضبب  بع�ض اأنواع العالج الكيميائي في اإتالف الخاليا الم�ضئولة عن نمو ال�ضعر. وعادة ما يبداأ �ضقوط ال�ضعر بعد 
بدء العالج الكيميائي باأ�ضبوعين اأو ثالثة. فقد تتاأذى فروة الراأ�ض اأوًل،ومن ثم تفقد �ضعرك،اإما قلياًل منه في كل مرة 
اأو دفعة واحدة. والأمر يتطلب نحو اأ�ضبوع واحد ل�ضقوط ال�ضعر باأكمله. وفي اأغلب الأحيان، يعود �ضعرك للنمو مرة 
اأخرى بعد �ضهرين اإلى ثالثة من انتهاء العالج الكيميائي. وقد تالحظ نمو �ضعرك من جديد حتى في اأثناء تلقيك 

للعالج الكيميائي.

ا حين يعود لنموه. كما اأنه ربما ل يعود لنف�ض مظهره اأو ملم�ضه الذي كان عليه  و �ضوف يكون �ضعرك بحالة جيدة جدًّ
من قبل؛فقد ي�ضبح �ضعرك،على �ضبيل المثال،خفيًفا بدًل من �ضميًكا،اأو مجعًدا بعد اأن كان م�ضتقيًما،وداكًنا بعد اأن 

كان فاتح اللون.

في �أغلب �لأحيان ،يعود �ضعرك للنمو مرة �أخرى بعد �ضهرين �إلى ثالثة من �نتهاء �لعالج �لكيميائي.

طرق التحكم

قبل �سقوط ال�سعر:

ا ل�ضقوط ال�ضعر اأم ل.�� تحدث اإلى طبيبك اأو ممر�سك. ف�ضوف يعرف اإذا ما كنت معر�ضً

ق�سر �سعرك اأو احلق راأ�سك.فربما ت�ضـــعر بتحكم اأكبر في �ضـــقوط ال�ضـــعر اإذا ما بادرت بق�ض �ضـــعرك اأو حلق ��
راأ�ضـــك؛فهذا في اأغلب الأحيان من �ضـــاأنه اأن ي�ضـــهل عملية التحكم في �ضـــقوط ال�ضـــعر. واإذا قمت بحلق راأ�ضك، 

فا�ضتخدم ماكينة حالقة كهربية بدًل من المو�ض.

�إن كنت تخطط ل�ضر�ء باروكة، فافعل هذ� بينما ل يز�ل �ل�ضعر بر�أ�ضك. 

الوقـــت الأن�ســـب لختيار الباروكة هو قبل بدء العالج الكيميائي. بهذه الطريقة، يمكنك اأن توفق بين الباروكة ��
ا اأن ت�ضطحبها معك ل�ضالون ال�ضعر او الم�ضغل كي يق�ضها بنف�ض  ولون �ضـــعرك الأ�ضلي وتن�ضـــيقه. ويمكنك اأي�ضً

تن�ضيق �ضعرك الأ�ضلي. واحر�ض على اختيار باروكة ت�ضعرك بالرتياح ول توؤذي فروة الراأ�ض.

ا�ســـاأل اإذا كانـــت �سركـــة التاأميـــن الخا�ســـة بك �ستتكفـــل بتحمل قيمـــة الباروكة. ��
واإن كانـــت ل تنـــوي تحمـــل قيمتها،فيمكنك اقتطـــاع ثمنها من تكلفـــة العالج على 
�ضـــريبة دخلك. كما اأن بع�ض المجموعات لديها »بنوك باروكات« مجانية. و�ضوف 
يكون طبيبك اأو ممر�ضـــك اأو الأخ�ضـــائي الجتماعي على علم اإذا كان هناك بنك 

باروكات بالقرب منك.
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كن رفيًقا عند غ�سل �سعرك. فا�ضـــتخدم نوًعا ناعًما من ال�ضـــامبو،مثل �ضامبو الأطفال. وجفف �ضعرك بالتربيت ��
عليه )ل بالحك( بمن�ضفة ناعمة.

ل ت�ستخدم اأدوات من �ساأنها اأن توؤذي فروة راأ�سك. وهي تت�ضمن ما يلي:��

• المكواة التي تفرد ال�ضعر اأو تجعده	

• بكرات ال�ضعر اأو اآلت التجعيد	

• مجففات ال�ضعر الكهربية	

• رابطة ال�ضعر اأو م�ضابك ال�ضعر	

• مثبت ال�ضعر	

• �ضبغات ال�ضعر	

• منتجات تمويج ال�ضعر	
بعد �سقوط ال�سعر:

احم فروة راأ�سك. قد تتاأذى فروة راأ�ضك في اأثناء �ضقوط ال�ضعر وبعده،فاحمها ��
عـــن طريق ارتداء  الغترة او ال�ضـــماغ او غطـــاء اأو قبعة للراأ�ـــض عند الخروج. 
حاول اأن تبتعد عن الأماكن �ضـــديدة الحرارة اأو البرودة. و�ضع دائًما واقًيا من 

ال�ضم�ض لحماية فروة راأ�ضك.

حافظ على دفئك . قد ت�ضـــعر ببرودة اأكثر عندما تفقد �ضعرك. فارتد القبعة ��
اأو غطاء الراأ�ض اأو الباروكة كي ت�ضاعدك على التدفئة.

نـــم علـــى و�سادة ذات غطـــاء من ال�ستان. فقما�ض ال�ضـــتان يقلل الحتكاك اأكثر ��
من القطن عند النوم. لذا،ربما تجد اأن الو�ضادة ال�ضتان مريحة اأكثر.

تحدث عن م�ساعرك.كثير من النا�ض ي�ضـــعرون بالغ�ضب والكتئاب والإحراج ��
من �ضـــقوط �ضـــعرهم. فـــاإذا كنت قلًقـــا اأو حزيًنـــا للغاية،فربما تكـــون بحاجة 
للحديـــث عن م�ضـــاعر كتلك مع الطبيـــب اأو الممر�ض اأو اأحد اأفراد الأ�ضـــرة اأو 

�ضديق مقرب اأو �ضخ�ض اآخر فقد �ضعره نتيجة الخ�ضوع للعالج الكيميائي.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

العدوى

تعريفها و اأ�سباب حدوثها

ب على النخاع العظمي اإنتاج خاليا الدم البي�ضاء white blood cells.  وخاليا  بع�ض اأنواع العالج الكيميائي ت�ضعِّ
الدم البي�ضاء من �ضاأنها اأن ت�ضاعد الج�ضم على مكافحة العدوى. ومن ثم،فمن ال�ضروري اأن تتجنب العدوى،مادام 

العالج الكيميائي يقلل من عدد خاليا الدم البي�ضاء بالج�ضم.

تلك  عدد  يقل  neutrophil،وعندما  عدلة  خاليا  ي�ضمى  اأحدها  البي�ضاء.  الدم  خاليا  من  اأنواع  عدة  وهناك 
الخاليا،ت�ضمى قلة العدلت neutrpphenia.  وربما يقوم الطبيب اأو الممر�ض 

بعمل فحو�ضات على الدم لكت�ضاف ما اإذا كنت تعاني قلة العدلت.

ومن ال�ضروري اأن تراقب عالمات العدوى في حالة اإ�ضابتك بقلة العدلت،فافح�ض 
وجود حمى مرة واحدة على الأقل من كل يوم،اأو كما ي�ضير الطبيب. وربما تجد اأن 
من الأف�ضل ا�ضتخدام مقيا�ض حرارة رقمي. ات�ضل بطبيبك اأو ممر�ضك اإذا كان 

مقيا�ض حرارتك 38 درجة اأو اأكثر. 

�ت�ضل بطبيبك �أو ممر�ضك �إذ� كان مقيا�ض حر�رتك38درجة �أو �أكثر.

طرق التحكم

�سيقـــوم الطبيـــب اأو الممر�ـــض بفح�ـــض عدد خاليـــا الدم البي�ســـاء في اأثنـــاء خ�سوعك للعـــالج. واإذا كان من ��
المرجح اأن يت�ضـــبب العالج الكيميائي في تقليل عدد خاليا الدم البي�ضـــاء، فربما تتلقى عالًجا يعمل على زيادة 

عدد الخاليا البي�ضاء وعلى تقليل خطر العدوى.

اغ�ســـل يديـــك بالماء وال�سابـــون با�ستمرار. احر�ض على غ�ضـــل يدك قبل الطهي ��
وتنـــاول الطعام، وبعد ا�ضـــتخدام الحمام، وم�ضـــح الأنف والكحـــة والعط�ض ولم�ض 

الحيوانات. واحمل منظًفا لليد حين ل تتمكن من الح�ضول على ماء و�ضابون.

التـــي �� والأدوات  الأ�سطـــح  تنظيـــف  فـــي  المبللـــة  المنظفـــة  المناديـــل  ا�ستخـــدم 
تالم�سها. وهذا يت�ضـــمن الهواتف الم�ضـــتركة وماكينات ال�ضرف ومقاب�ض الباب 

وغيرها من الأدوات المعروفة.

كـــن رفيًقـــا ودقيًقا عند الم�سح بعد التبرز. بدًل من ا�ضـــتخدام اأوراق المرحا�ض، ��
ا�ضـــتخدم مناديل اأطفال اأو ال�ضـــطف بالماء. واأخبر طبيبك اأو ممر�ضك اإذا كانت 

منطقة الم�ضتقيم ملتهبة اأو تنزف اأو اإذا كنت تعاني البوا�ضير.
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ابتعد دائًما عن المر�سى. وهذا يت�ضـــمن المر�ضـــى بنزلت البرد اأو الأنفلونزا اأو الح�ضبة اأو الجديري المائي. ��
كما اأنك بحاجة لالبتعاد عن الأطفال الذين تلقوا للتو م�ضـــاًل بـ »فيرو�ض ن�ضـــط« �ضد الجديري اأو �ضلل الأطفال. 

وات�ضل بطبيبك اأو ممر�ضك اأو الوحدة ال�ضحية المحلية اإذا كانت لديك اأي ا�ضتف�ضارات.

ابتعـــد عـــن الزدحـــام. حاول األ تتواجد بيـــن كثرة من النا�ض؛ فحاول مثاًل اأن تذهب للت�ضـــوق عندما تكون المحالت ��
اأقل ازدحاًما.

احذر اأن تجرح نف�سك اأو تخد�سها؛ فال تجرح ب�ضـــرتك اأو تمزقها، وا�ضتخدم ��
ماكينة حالقة كهربية بدًل من المو�ض. وتوخ اأبلغ درجات الحذر عند ا�ضتخدام 

المق�ض اأو الإبرة اأو ال�ضكين.

راقـــب ظهـــور عالمـــات العـــدوى حـــول الق�سطـــرة. وهذه العالمات تت�ضـــمن ��
الرت�ضـــاح والتورم واللتهاب. فاأخبر طبيبك اأو ممر�ضـــك عن التغييرات التي 

تالحظها بالقرب من الق�ضطرة.

حافظ على عناية جيدة بفمك. فاغ�ضـــل اأ�ضـــنانك بعد الوجبات وقبل الخلود اإلى النوم. وا�ضـــتخدم فر�ضـــاة اأ�ضـــنان ناعمة ��
للغايـــة. ويمكنـــك تنعيم الفر�ضـــاة اأكثر بتمريرها تحت مياه �ضـــاخنة قبل الغ�ضـــل. ا�ضـــتخدم معجون اأ�ضـــنان ل يحتوي على 

الكحول. وراجع طبيبك اأو ممر�ضك قبل الذهاب لعيادة طبيب الأ�ضنان. 

اعتن بب�سرتك جيًدا. فال تع�ضـــر البثور اأو تخد�ضـــها. وا�ضتخدم غ�ضوًل لتنعيم الجفاف ومعالجة الب�ضرة الجافة ��
المجعدة. وجفف ب�ضرتك عقب ال�ضتحمام بالتربيت اللطيف )ولي�ض الحك( على ب�ضرتك.

نظف الجروح على الفور. ا�ضتخدم المياه الدافئة وال�ضابون ومطهًرا لتنظيف الجروح. وكرر هذا العمل كل يوم ��
اإلى اأن يلتئم الجرح.

كن حذًرا بالقرب من الحيوانات. فال تقم بتنظيف �ضندوق المخلفات الخا�ض بقطتك،ول تنظف قف�ض الطيور ��
اأو اأحوا�ض ال�ضمك. واحر�ض على غ�ضل يديك جيًدا بعد مالم�ضة القطط وغيرها من الحيوانات.

ل تتلقَّ حقنة اأنفلونزا اأو اأي نوع من التطعيم دون ا�ست�سارة الطبيب اأو الممر�ض اأوًل؛ فبع�ض اأنواع الأم�ضال ��
تحتوي على فيرو�ض ن�ضط، وهذا ل ينبغي لك اأن تتعر�ض له.

 احتفـــظ ب�سخونـــة الأطعمـــة ال�ساخنـــة وبـــرودة الأطعمـــة البـــاردة. ول تترك المخلفات حتى تتعفن. �ضـــعها في ��
المبرد بمجرد النتهاء من تناول الطعام.

اغ�سل الخ�سراوات والفاكهة النيئة جيًدا قبل الأكل.��

ل تـــاأكل اللحـــوم اأو الأ�سمـــاك اأو الأطعمة البحريـــة اأو الدجاج اأو البي�ض ��
�ســـيء الطهـــي اأو غير المطهـــي. فربما كانت تلـــك الماأكولت تحتوي على 

بكتيريا يمكن اأن ت�ضبب العدوى.

ل تتنـــاول الأطعمـــة اأو الم�سروبـــات المتعفنة اأو الفا�ســـدة اأو المتعدية تاريخ ��
ال�سالحية.
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ل تتناول �لعقاقير �لمخففة للحمى دون ��ضت�ضارة �لطبيب �أو �لممر�ض �أوًل.

ات�ســـل بطبيبـــك فوًرا )حتى واإن كان يوم العطلـــة اأو عند منت�سف الليل( اإذا ��
ظننـــت اأنـــك م�ســـاب بالعدوى.احر�ض على معرفة كيفية الو�ضـــول اإلى عيادة 
طبيبك بعد انتهاء �ضـــاعات العمل وفي اأثناء العطالت. وات�ضـــل به اإذا اأ�ضبت 
بحمى و�ضـــلت فيها درجـــة الحرارة اإلى 38 اأو اأكثر، اأو عندما تعاني رع�ضـــة اأو 
عرًقـــا. ول تتناول الأ�ضـــبرين اأو منتجات الأ�ضـــيتامينوفين اأو اليبوبروفين، اأو 
غيرهـــا من العقاقير التي تقلـــل من حدة الحمى دون التحـــدث اإلى طبيبك اأو 

ممر�ضك اأوًل. وتت�ضمن عالمات العدوى الأخرى:
• احمراًرا	
• تورًما	
• طفًحا جلديًّا	
• رع�ضة	
• كحة	
• اآلًما بالأذن	

• �ضداًعا	
• ت�ضلب الرقبة	
• بوًل مكدًرا اأو مخلوًطا بالدم	
• حاجة م�ضتمرة للتبول ت�ضل اإلى 	

حد الألم
• اآلًما اأو �ضغًطا بالجيوب الأنفية	

�حر�ض على معرفة كيفية �لو�ضول �إلى عيادة طبيبك بعد �نتهاء �ضاعات �لعمل وفي �أثناء 
�لعطالت.

�كتب رقم �لت�ضال حالة �لطو�رئ هنا:
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

العقم

تعريفه واأ�سباب حدوثه

قد تت�ضبب بع�ض اأنواع العالج الكيميائي في الإ�ضابة بالعقم infertility. وهذا يعني بالن�ضبة للمراأة عدم القدرة 
على الحمل وبالن�ضبة للرجل عدم القدرة على اإحداث الحمل.

ال�ضليمة  البوي�ضات  عدد  من  يقلل  اأن  يمكن  ال�ضرر  وهذا  بالمباي�ض.  الكيميائي  العالج  ي�ضر  قد  للن�ضاء،  بالن�ضبة 
داخل المباي�ض. كما يمكن اأن يقلل من الهرمونات hormones التي تنتجها. وهذا النق�ض في الهرمونات قد يوؤدي 

لنقطاع مبكر في الطمث. وانقطاع الطمث المبكر مع بوي�ضات �ضليمة اأقل يمكن اأن ي�ضبب العقم.

اأما بالن�ضبة للرجال، فقد ي�ضر العالج الكيميائي بخاليا الحيوانات المنوية، التي تنمو وتنق�ضم ب�ضرعة. وقد يحدث 
اأقل قدرة على الحركة، وقد  العقم لأن العالج الكيميائي قد ي�ضبب انخفا�ض عدد الحيوانات المنوية؛ مما يجعلها 

يت�ضبب لها في اأنواع اأخرى من ال�ضرر.

و�ضواء اأ�ضبت بالعقم اأم ل فهذا يتوقف على نوعية العالج الكيميائي التي تخ�ضع لها، وعلى �ضنك، وما اإذا كنت تعاني 
م�ضكالت �ضحية اأم ل. وقد ي�ضتمر العقم معك ما حييت.

قبل بدء �لعالج، �أخبر طبيبك �أو ممر�ضك �إذ� كنت تريد �أطفاًل في �لم�ضتقبل.

طرق التحكم

بالن�سبة للن�ساء، تحدثي اإلى طبيبك اأو ممر�سك ب�ساأن:

مـــا اإذا كنـــت ترغبيـــن فـــي اإنجـــاب اأطفـــال. قبل بدء العـــالج الكيميائـــي، اأخبري ��
الطبيب اأو الممر�ض برغبتك في اإنجاب اأطفال في الم�ضـــتقبل. وقد يتحدث اإليك 
ب�ضـــاأن طرق الحتفاظ بالبوي�ضات من اأجل ا�ضتخدامها بعد انتهاء فترة العالج اأو 

يقوم بتحويلك لأخ�ضائي عقم.

ا األ تحملي في اأثناء خ�سوعك للعالج الكيميائي. فهذه العقاقير يمكن اأن �� تحديد الن�سل. من ال�سروري جدًّ
ت�ضر الجنين، خا�ضة في الأ�ضهر الثالثة الأولى من الحمل. فاإذا لم ت�ضلي بعد اإلى �ضن انقطاع الطمث، فتحدثي 

اإلى طبيبك اأو ممر�ضك ب�ضاأن تحديد الن�ضل وطرق تجنب الحمل.

الحمل. اإذا كانت الدورة ال�ضـــهرية ل تزال تاأتيك، فقد يطلب منك طبيبك اأو ممر�ضـــك اإجراء اختبار حمل قبل ��
بدء العالج. واإذا كنت حاماًل، ف�ضوف يتحدث اإليك الطبيب ب�ضاأن خيارات العالج الأخرى.

قد ي�ضبب �لعالج �لكيميائي ت�ضوهات للجنين. فال تحملي في �أثناء فترة �لعالج �لكيميائي.
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تحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك ب�ضاأن �لحتفاظ بالحيو�نات �لمنوية قبل بدء �لعالج، �إن كنت 
ترغب في �إنجاب �أطفال في �لم�ضتقبل. 

بالن�سبة للرجال، تحدث اإلى طبيبك اأو ممر�سك عن:

اإذا ما كنت ترغب في اإنجاب اأطفال. قبل اأن تبداأ جل�ضـــات العالج الكيميائي، ��
اأخبر طبيبك اأو ممر�ضـــك برغبتك في اإنجاب اأطفال في الم�ضـــتقبل. و�ضـــوف 
يتحدث اإليك ب�ضاأن طرق تخزين الحيوانات المنوية لال�ضتخدام في الم�ضتقبل 

اأو يحيلك اإلى اأخ�ضائي عقم.

ا األ تحمل زوجتك في اأثناء خ�ضـــوعك للعالج الكيميائي. فربما اأ�ضر العالج �� تحديد الن�سل. من ال�ضـــروري جدًّ
الكيميائي بالحيوانات المنوية، ومن ثم ت�ضبب في ت�ضوه الجنين.

ربما �أ�ضر �لعالج �لكيميائي بالحيو�نات �لمنوية ومن ثم ت�ضبب في ت�ضوه �لجنين. �حر�ض على 
عدم حمل زوجتك في �أثناء خ�ضوعك للعالج.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

تغيرات بالفم والحنجرة

تعريفها واأ�سباب حدوثها

بع�ض اأنواع العالج الكيميائي تت�ضبب في الإ�ضرار بالخاليا �ضريعة النمو، مثل تلك الخاليا المبطنة للفم والحنجرة 
وال�ضفتين. وهذا قد يوؤثر على اأ�ضنانك واللثة وبطانة الفم والغدد التي تفرز اللعاب. ومعظم م�ضكالت الفم تنتهي بعد 

انتهاء فترة العالج الكيميائي بب�ضعة اأيام.

وقد تت�سمن م�سكالت الفم والحنجرة ما يلي:

جفاف الفم )قلة اللعاب اأو انعدامه(��

تغيرات في الطعم والرائحة )كاأن يكون طعم الطعام كالمعدن اأو الطبا�ضـــير، اأو ل يكون له نكهة من الأ�ضـــا�ض، اأو ��
تتغير نكهته ورائحته عن المعتاد(

اإ�ضابة اللثة والأ�ضنان والل�ضان بالعدوى��

ح�ضا�ضية زائدة تجاه الأطعمة ال�ضاخنة اأو الباردة��

التهابات بالفم��

�ضعوبة في تناول الطعام في اأثناء التهاب الفم��

طرق التحكم

قـــم بزيـــارة طبيـــب الأ�سنان قبل بـــدء العـــالج الكيميائي باأ�سبوعيـــن على الأقل. ��
فمـــن ال�ضـــروري اأن تحافظ على �ضـــالمة فمك قدر الإمكان. وهـــذا يعني النتهاء 
من كل الأعمال المتعلقة بالأ�ضـــنان قبل بـــدء العالج الكيميائي. واإن لم تتمكن من 
الذهاب لطبيب الأ�ضـــنان، فا�ضـــاأل طبيبك اأو ممر�ضك عن الوقت الآمن للذهاب. 

واحر�ض على اإخبار الطبيب اأنك م�ضاب بمر�ض ال�ضرطان وعن خطة عالجك.

افح�ـــض فمـــك ول�سانـــك كل يـــوم. وهكذا، يمكنك اأن ترى اأو ت�ضـــعر بالم�ضـــكالت ��
)مثـــل التهاب الفم اأو البقع البي�ضـــاء اأو العدوى( بمجرد ظهورها. واأخبر طبيبك 

اأو ممر�ضك عن تلك الم�ضكالت فور حدوثها.

زر طبيب �لأ�ضنان قبل بدء �لعالج �لكيميائي باأ�ضبوعين على �لأقل.

اجعـــل فمـــك رطًبا دائًما. يمكنـــك اأن ترطب فمك بتناول جرعـــات من الماء على ��
مدار اليوم، اأو لعق رقائق الثلج، اأو الحلوى ال�ضـــلبة الخالية من ال�ضـــكر، اأو م�ضـــغ 
علك خال من ال�ضـــكر. وا�ضاأل طبيبك اأو ممر�ضك عن بدائل اللعاب اإذا كان فمك 

دائم الجفاف.
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نظف فمك واأ�سنانك ولثتك ول�سانك.��

• اغ�ضل اأ�ضنانك ولثتك ول�ضانك بالفر�ضاة بعد كل وجبة وقبل النوم.	

• بتمريرها 	 اأكثر  الفر�ضاة  تنعيم  ويمكنك  النعومة.  بالغة  اأ�ضنان  فر�ضاة  ا�ضتخدم 
تحت ماء دافئ قبل ال�ضتخدام.

• اإذا كان الغ�ضل موؤلًما، فحاول تنظيف اأ�ضنانك بمنظفات قطنية.	

• ا�ضتخدم معجون اأ�ضنان يحتوي على الفلوريد اأو جيل بالفلوريد اأو جيل ين�ضحك 	
به طبيب الأ�ضنان.

• ل ت�ضتخدم غ�ضول الفم الذي يحتوي على كحول. وبدًل من ذلك م�ضم�ض فمك 3 	
اإلى 4 مرات في اليوم مع محلول من 4/1 ملعقة �ضغيرة من �ضودا الخبز و8/1 
ملعقة �ضغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ. اتبع هذه الطريقة مع �ضطف 

بالماء وحده.

• تلك 	 فتجنب  نزيف،  بها  لثتك  كانت  واإذا  يوم.  كل  برفق  بالخيط  اأ�ضنانك  نظف 
تنظيف  عن  ممر�ضك  اأو  طبيبك  ا�ضاأل  بالخيط.  اأ�ضنانك  بقية  ونظف  المناطق 
الدموية قلياًل. )انظر ق�ضم »النزيف«  اإذا كان عدد ال�ضفائح  الأ�ضنان بالخيط 

لمزيد من المعلومات حول ال�ضفائح الدموية(.

• اإذا كنت ترتدي اأ�ضناًنا �ضناعية، فاحر�ض على العناية بها وتنظيفها جيًدا. وحدد 	
ا فترة ارتدائها. اأي�ضً

انتبه لما تاأكله في اأثناء التهاب فمك.��

• اختر الأطعمة الرطبة والناعمة و�ضهلة الم�ضغ والبلع. وهي تت�ضمن البقول المطبوخة والبطاط�ض المهرو�ضة 	
والبي�ض المخفوق.

• ا�ضتخدم الخالط في هر�ض الأطعمة المطبوخة حتى ي�ضهل تناولها. لتجنب العدوى، احر�ض على غ�ضل جميع 	
اأجزاء الخالط قبل وبعد ا�ضتخدامها. واإن اأمكن، يف�ضل غ�ضلها في اآلة غ�ضل الأطباق.

• خذ لقيمات �ضغيرة من الطعام، وام�ضغها ببطء، وار�ضف الماء في اأثناء الأكل.	

• اجعل الطعام ناعًما بخلط المرق اأو ال�ضل�ضة اأو الزبادي اأو غيره من ال�ضوائل.	

• تناول الأطعمة الباردة اأو في درجة حرارة الغرفة. فربما تجد اأن الأطعمة الدافئة اأو ال�ضاخنة توؤذي فمك 	
وحنجرتك.

• العق رقائق الثلج اأو المثلجات. فتلك من �ضاأنها اأن تخفف اآلم فمك.	

• ا�ضتف�ضر من اأخ�ضائي التغذية الخا�ض بك عن اأفكار حول اأطعمة �ضهلة الأكل. وللح�ضول على اأفكار لأطعمة 	
طرية �ضهلة للفم الملتهب انظر ق�ضم الأطعمة ال�ضائلة.
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ات�ضل بطبيبك اأو ممر�ضك اأو طبيب الأ�ضنان اإذا كان فمك يوؤلمك كثيًرا؛ ف�ضوف ي�ضف  
لك طبيبك اأو طبيب الأ�ضنان دواًء لتخفيف الألم اأو للحفاظ على رطوبة الفم. فاحر�ض 

على اإعطاء طبيب الأ�ضنان رقم الهاتف الخا�ض بطبيبك وممر�ضك.

ابتعد عن الأ�ضياء التي قد تجرح فمك اأو تخد�ضه اأو تحرقه ، مثل:��

• الأطعمة الحادة اأو المقرم�ضة، مثل رقائق الب�ضكويت والبطاط�ض ورقائق الذرة	
• الأطعمة كثيرة التوابل، مثل ال�ضو�ض الحار واأطباق الكيري وال�ضل�ضة والفلفل الأحمر	
• الفاكهة اأو الع�ضائر الحم�ضية مثل البرتقال والليمون والجريفروت	
• الأطعمة والأ�ضربة التي تحتوي على الكثير من ال�ضكر مثل الحلوى اأو ال�ضودا	
• الخمر وجميع اأنواع الكحوليات	
• خلة الأ�ضنان وغيرها من الأ�ضياء الحادة	
• منتجات التبغ بما فيها ال�ضجائر وال�ضيجار وم�ضغ التبغ	

ل ت�ضتخدم �لتبغ �إذ� كان فمك ملتهًبا.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

الغثيان والقيء

تعريفه واأ�سباب حدوثه

قد تت�ضبب بع�ض اأنواع العالج الكيميائي في الغثيان اأو القيء اأو كليهما؛ فالغثيان يحدث عندما ت�ضعر با�ضطراب في 
ا من رغبة في القيء على معدة  معدتك؛ كرغبتك في التقيوؤ. والقيء يحدث عندما تتقياأ بالفعل. وربما عانيت اأي�ضً

خاوية dry heaves، وهو يحدث عندما يحاول ج�ضمك التقيوؤ برغم عدم وجود طعام داخل معدتك.

ويمكن حدوث الغثيان والقيء في اأثناء خ�ضوعك للعالج الكيميائي، اإما على الفور واإما بعد مرور عدة �ضاعات اأو اأيام. 
ومن المرجح اأن ت�ضعر بارتياح خالل الأيام التي ل تتلقى فيها العالج الكيميائي.

وهناك عقاقير جديدة باإمكانها اأن تمنع الغثيان والقيء. وهي ت�ضمى بالأدوية الم�ضادة للقيء اأو العقاقير الم�ضادة 
للغثيان antinausea. وقد تكون بحاجة لتلقي هذه العقاقير قبل كل جل�ضة عالجية ب�ضاعة واحدة ولعدة اأيام بعدها. 
وتتوقف مدة تلقيك لهذه العقاقير على نوعية العالج الكيميائي التي تتلقاها وكيفية ا�ضتجابة ج�ضمك لها. فاإن لم 
ينجح معك اأحد العقاقير الم�ضادة للقيء، فباإمكان الطبيب اأن ي�ضف لك نوًعا مختلًفا. وربما كنت بحاجة لتلقي اأكثر 
ا. فتحدث اإلى طبيبك اأو ممر�ضك ب�ضاأن  من نوع لعالج الغثيان. كما اأن العالج بالوخز acupuncture قد يفيد اأي�ضً

الأدوية التي تتحكم في الغثيان والقيء الناتجين عن العالج الكيميائي.

طرق التحكم.

منع الغثيان. الطريقة الوحيدة لمنع القيء هي منع الغثيان. فحاول اأن تتناول اأطعمة طرية �ضهلة اله�ضم واأ�ضربة ��
ل تزعج معدتك. وهي تت�ضـــمن الب�ضـــكويت ال�ضـــادة والخبز المحم�ض والجيالتين. لمعرفة المزيد، انظر قائمة 

الأطعمة والم�ضروبات ال�ضهلة على المعدة.

حدد اأف�سل موعد ينا�سبك للطعام وال�سراب. بع�ض النا�ض ي�ضـــعرون بارتياح اأكبر عندما يتناولون وجبة خفيفة ��
اأو �ضـــريعة قبل العالج الكيميائي. بينما ي�ضعر اآخرون بالرتياح عندما يتلقون العالج الكيميائي على معدة خاوية 
)دون اأن ياأكل اأو ي�ضرب �ضيًئا لمدة �ضاعتين اإلى ثالثة قبل العالج(. وبعد انتهاء العالج، انتظر لمدة �ضاعة على 

الأقل قبل اأن تاأكل اأو ت�ضرب.

تناول وجبات خفيفة. بدل من تناول 3 وجبات كبيرة كل يوم، قد ت�ضـــعر بارتياح اأكبر اإذا تناولت 5 اأو 6 وجبات ��
�ضغيرة. ول ت�ضرب كثيًرا قبل الوجبات اأو في اأثنائها. وكذلك، ل ت�ضتلِق فور انتهائك من الطعام.

تناول الأطعمة والأ�سربة الدافئة اأو الباردة )ولي�ست ال�ساخنة اأو المثلجة(. اأمهل الأطعمة والأ�ضربة ال�ضاخنة ��
بع�ـــض الوقت، اأو قم بتبريدها بو�ضـــع قطع الثلج عليها. ويمكنك تدفئة الأطعمـــة المثلجة باإخراجها من الثالجة 
قبل تناولها ب�ضاعة اأو بتدفئتها قلياًل داخل المايكروييف. وتناول الكول اأو الع�ضائر الدافئة والخالية من ال�ضودا.

تناول 5 �أو 6 وجبات خفيفة كل يوم بدًل من 3 وجبات كبيرة. 
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ابتعـــد عـــن الأطعمـــة والأ�سربـــة ذات الروائـــح النفـــاذة. وهي تت�ضـــمن القهوة ��
وال�ضمك والب�ضل والثوم والأطعمة المطبوخة.

جـــرب القطـــع ال�سغيرة من الثلـــج اأو الفاكهة المثلجـــة. وربما وجدت اأن من ��
المفيد لعق �ضرائح الثلج.

م�ـــض نعناًعـــا غيـــر ُمحلَّى اأو حلوى التارت. لكن ل ت�ضـــتخدم حلوى التارت اإن ��
كنت تعاني من التهابات في الحنجرة.

ا�سترخ قبل الخ�سوع للعالج. ربما ت�ضعر بغثيان اأقل اإذا ما ا�ضترخيت قبل كل ��
جل�ضـــة من جل�ضات العالج الكيميائي. تاأمل اأو مار�ض تمرينات التنف�ض العميق 
ـــا اأن تمار�ض  اأو تخيل م�ضـــاهد اأو تجارب ت�ضـــعر فيها بال�ضـــالم. ويمكنك اأي�ضً

الهوايات مثل القراءة و�ضماع المو�ضيقى والحياكة.

حيـــن ت�سعـــر برغبة في القيء، تنف�ـــض بعمق وببطء اأو تنف�ض هـــواًء جديًدا. ��
ـــا اأن ت�ضرف ذهنك عن هذا ال�ضعور بالحديث اإلى اأ�ضدقائك اأو  ويمكنك اأي�ضً

اأفراد اأ�ضرتك اأو ال�ضتماع للمو�ضيقى اأو م�ضاهدة فيلم اأو برنامج.

تحـــدث اإلـــى طبيبك اأو معلمـــك. باإمكان الطبيب اأن يعطيك عقاقير ت�ضـــاعد ��
على منع الغثيـــان في اأثناء العالج الكيميائي وبعده. فاحر�ض على تناولها كما 
ا  اأ�ضـــار عليك واأخبر طبيبك اأو ممر�ضك اإن كانت ل تجدي نفًعا. ويمكنك اأي�ضً
ـــا منهمـــا عن العالج بالوخـــز، الذي يمكن اأن ي�ضـــاعد في تخفيف  اأن ت�ضـــاأل اأيًّ

الغثيان والقيء الناتجين عن عالج ال�ضرطان.

�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك �إذ� كان دو�ء �لغثيان ل يعمل.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

تغيرات في الجهاز الع�سبي

تعريفها واأ�سباب حدوثها

قد يت�ضبب العالج الكيميائي في الإ�ضرار بالجهاز الع�ضبي. غير اأن كثيًرا من م�ضكالت الجهاز الع�ضبي تتح�ضن في 
غ�ضون عام من انتهاء فترة العالج الكيميائي، في حين اأن بع�ضها قد ي�ضتمر معهم مدى الحياة. وهذه الأعرا�ض 

تت�ضمن:

وخًزا، حرقاًنا، �ضعًفا، تنمياًل في اليدين اأو القدمين��

�ضعوًرا ببرودة اأكثر من المعتاد��

األًما عند الم�ضي��

ع�ضالت �ضعيفة اأو ملتهبة اأو مجهدة اأو متاألمة��

اختالًل وفقًدا في التوازن��

�ضعوبة في الإم�ضاك بالأ�ضياء وارتداء المالب�ض��

رع�ضة ورجفة��

فقد حا�ضة ال�ضمع��

اآلًما في المعدة مثل الإم�ضاك والحمو�ضة��

اإعياء��

ت�ضو�ًضا وم�ضاكل بالذاكرة��

دوار��

اكتئاًبا��

�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك فوًر� �إذ� لحظت �أي تغير�ت في �لجهاز �لع�ضبي؛ فمن �ل�ضروري 
معالجتها في �أقرب وقت ممكن.
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طرق التحكم

اأخبـــر طبيبـــك اأو ممر�ســـك فوًرا اإذا لحظـــت اأي تغيرات علـــى الجهاز الع�سبي. ��
فمن ال�ضروري معالجتها في اأقرب وقت ممكن.

كن حذًرا عند الإم�ساك بال�سكين والمق�ض وغيرها من الأدوات الخطرة.��

ا اأو حذاء تن�ض اأو غيرهما من الأحذية الريا�سية ذات النعال المطاطية.�� ارتد دائًما حذاء ريا�سيًّ

ق�ض درجة حرارة ماء ال�ستحمام بالترمومتر. فهذا من �ضاأنه اأن يحميك من الحتراق بالماء �ضديد ال�ضخونة.��

توخَّ اأبلغ درجات الحذر لتجنب الحرق اأو الجروح في اأثناء الطبخ.��

ارتد قفازات عند العمل في الحديقة اأو الطبخ اأو غ�سل الأطباق.��

ا�سترح عند حاجتك للراحة.��

ثبت نف�سك في اأثناء الم�سي با�ستخدام ع�سا اأو غيرها من الأدوات.��

تحـــدث اإلى طبيبك اأو ممر�ســـك اإذا لحظت م�سكالت في الذاكرة اأو �سعرت ��
بالت�سو�ض اأو الكتئاب.

اطلب من طبيبك عالًجا لالألم اإن كنت بحاجة اإليه.��

غير مترجم��
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

الألم

تعريفه واأ�سباب حدوثه

اآثار جانبية موؤلمة. وهذه الآثار تت�ضمن  اأنواع العالج الكيميائي في  تت�ضبب بع�ض 
الحرقان والتنميل والوخز اأو اآلًما حادة باليدين والقدمين. كما يحتمل اأن تحدث 

التهابات في الفم و�ضداع واآلم في الع�ضالت واآلم بالمعدة.

والأطباء  الكيميائي.  العالج  عن  اأو  نف�ضه  ال�ضرطان  عن  الآلم  تنتج  اأن  ويمكن 
والممر�ضون يملكون طرًقا لتقليله اأو تخفيفه.

�حر�ض على �إخبار طبيبك �أو ممر�ضك �إن كنت تعاني �ألًما.

طرق التحكم

ْف:�� تحدث عن اآلمك مع طبيب اأو ممر�ض اأو �سيدلي. وكن محدًدا َو�سِ

• مكان الألم. هل هو في جزء واحد من ج�ضمك اأو في الج�ضم باأكمله؟	

• مدى الألم. هل هو حاد اأم خفيف اأم ناب�ض؟ هل يغدو ويروح اأم م�ضتمر؟	

• ما مدى قوة الألم. �ضفه في نطاق عددي من 0 اإلى 10.	

• كم يظل الألم. هل يظل لبع�ض دقائق اأو �ضاعة اأم اأكثر؟	

• ما الذي يخفف من الألم اأو يزيده. هل تفيد حزمة الثلج مثاًل؟ اأم اأن الألم يزيد اإذا تحركت على نحو معين؟	

• اأي اأدوية تتناولها لتخفيف الألم. وهل تفيدك؟ كم ت�ضتمر الأدوية؟ كم تتناول منها؟ وكم مرة تتناولها؟	

اأخبر اأهلك واأ�سدقاءك عن اآلمك. فهم بحاجة لمعرفة األمك حتى يمكنهم تقديم الم�ضـــاعدة. اإذا كنت ت�ضـــعر ��
بتعب �ضـــديد، يمكنهم الت�ضـــال بطبيبك اأو ممر�ضـــك بدًل منك؛ فمعرفتهم باألمك قد ي�ضاعدهم في فهم �ضبب 

ت�ضرفك بطريقة مختلفة.
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مار�ض التحكم في الألم��

• تناول دواءك بمواعيد منتظمة )على ال�ضاعة( حتى واإن كنت ل ت�ضعر 	
بالألم؛ فهذا اأمر �ضروري للغاية اإذا ما كنت تعاني اآلًما معظم الوقت.

• التحكم 	 في  اأ�ضعب  ي�ضبح  فالألم  الألم؛  دواء  من  جرعات  تفوت  ل 
تناول  قبل  الألم  من  الكثير  يتملكك  حتى  انتظرت  ما  اإذا  وال�ضيطرة 

الدواء.

• جرب التنف�ض بعمق اأو ممار�ضة اليوجا اأو غيرها من طرق ال�ضترخاء؛ 	
فهذا قد ي�ضاعد على التقليل من ت�ضنجات الع�ضالت والقلق والألم.

اطلب مقابلة اأخ�سائي رعاية تلطيفية اأو تخفيف اآلم. فقد يكون اأخ�ضـــائي ��
اأورام اأو اأخ�ضـــائي تخدير اأو اأخ�ضـــائي اأمرا�ض ع�ضـــبية اأو جراح اأع�ضاب اأو 

ا اأو �ضيدليًّا يتحدث اإليك ب�ضاأن طرق التحكم في الألم. ممر�ضً

اأخبر طبيبك اأو ممر�سك اأو اأخ�سائي الآلم اإذا ما انتابتك تغيرات في الألم.��
فقـــد يتغير الألم على مدار فترة العـــالج. وحين يحدث ذلك، قد تحتاج لتغيير 

اأدوية الألم.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

التغيرات الجن�سية

تعريفها واأ�سباب حدوثها

قد تت�ضبب بع�ض اأنواع العالج الكيميائي في تغيرات جن�ضية. وتختلف هذه التغيرات مع الرجال عن الن�ضاء.

ففي الن�ضاء، قد يت�ضبب العالج الكيميائي في الإ�ضرار بالمباي�ض؛ مما قد ي�ضبب تغيرات في م�ضتويات الهرمونات. 
وتغيرات الهرمونات قد توؤدي اإلى م�ضكالت من قبيل جفاف المهبل وانقطاع مبكر للطمث.

اأما في الرجال، فيمكن اأن يت�ضبب العالج الكيميائي في تغيير م�ضتويات الهرمونات؛ مما يقلل الإمداد الدموي الذي 
ي�ضل اإلى الق�ضيب، اأو يتلف الأع�ضاب المتحكمة في الق�ضيب، وهذا كله قد يوؤدي اإلى العجز الجن�ضي.

ويتوقف مرورك بتغيرات جن�ضية في اأثناء فترة العالج الكيميائي من عدمه على معاناتك من هذه الم�ضكالت م�ضبًقا، 
ا اأخرى. فبع�ض الم�ضكالت،  وعلى نوعية العالج الكيميائي التي تخ�ضع لها، وعلى �ضنك، وما اإذا كنت تعاني اأمرا�ضً

من قبيل فقد الرغبة في العالقة الزوجية، من المرجح اأن تتح�ضن بمجرد انتهاء العالج الكيميائي.
وتت�سمن الم�سكالت التي تواجه الن�ساء ما يلي:

اأعرا�ـــض انقطاع الطمث )بالن�ضـــبة للن�ضـــاء الالتي لم ي�ضـــلن بعد لمرحلـــة انقطاع الطمث(. وهـــذه الأعرا�ض ��
تت�ضمن:

• هبات �ضاخنة	

• جفاف المهبل	

• تح�ض�ًضا	

• ا�ضطراًبا في الدورة ال�ضهرية اأو انقطاعها	

عدوى بالمهبل اأو المثانة��

اإفرازات مهبلية اأو حكة��

�ضعوًرا بالتعب ال�ضديد في اأثناء ممار�ضة العالقة الزوجية اأو عدم الرغبة في ممار�ضتها��

�ضعور بالقلق والتوتر والكتئاب ال�ضديد لممار�ضة العالقة��
اأما الم�سكالت الذكورية فتت�سمن:

عدم القدرة على الو�ضول اإلى الذروة��

العجز الجن�ضي )عدم القدرة على النت�ضاب(��

�ضعوًرا بالتعب ال�ضديد في اأثناء ممار�ضة العالقة الزوجية اأو عدم الرغبة في ممار�ضتها��

�ضعوًرا بالقلق والتوتر والكتئاب ال�ضديد لممار�ضة العالقة��
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طرق التحكم

بالن�سبة للن�ساء:

تحدثي اإلى طبيبك اأو ممر�سك عن:��

• العالقة الزوجية.ا�ضاألي طبيبك اأو ممر�ضك عن اإمكانية ممار�ضة 	
العالقة الزوجية في اأثناء فترة العالج الكيميائي. معظم الن�ضاء 

يمكنهن ممار�ضتها، لكن ال�ضوؤال اأف�ضل.

• في 	 العالج  يت�ضبب  فقد  الكيميائي؛  العالج  فترة  اأثناء  في  تحملي  األ  ا  جدًّ ال�ضروري  من  الن�سل.  تحديد 
الإ�ضرار بالجنين، خا�ضة في ال�ضهور الثالثة الأولى من الحمل. فاإن لم تكوني و�ضلت بعد لمرحلة انقطاع 

الطمث، فتحدثي اإلى طبيبك اأو ممر�ضك عن تحديد الن�ضل وطرق الوقاية من الحمل.

• الأدوية. تحدثي اإلى طبيبك اأو ممر�ضك اأو ال�ضيدلي عن الأدوية التي تعمل على حل الم�ضكالت الجن�ضية. 	
فر�ض حدوث  للتقليل من  اللبو�ض  اأو  المهبل  كريم  اأو  المهبل  التخل�ض من جفاف  منتجات  يت�ضمن  وهذا 

العدوى.

تحدثي �إلى طبيبك �أو ممر�ضك ب�ضاأن طرق �لتخل�ض من جفاف �لمهبل ومنع �لعدوى.

ارتدي مالب�ض داخلية قطنية )مالب�ض داخلية قطنية وجورًبا داخليًّا طوياًل ذا بطانة قطنية(.

ل ترتدي �سرواًل �سيًقا اأو ق�سيًرا.��

ا�ستخدمي مرطبات للمهبل عند ممار�سة العالقة الزوجية.��

اإذا ا�ستمر الألم في اأثناء العالقة ب�سبب الجفاف، فا�ساألي طبيبك عن اأدوية ت�ساعد ��
على ا�ستعادة رطوبة المهبل.

تاأقلمي على الهبات ال�ساخنة عن طريق:��

• ارتداء اللب�ض في طبقات، مع ارتداء �ضترة اأو معطف يمكنك خلعه.	

• ممار�سة الن�ساط. وهذا يت�ضمن الم�ضي وركوب الدراجة وغيرها من التمارين.	

• التقليل من التوتر. جربي ممار�ضة اليوجا اأو التاأمل اأو غيرها من طرق ال�ضترخاء.	

. 
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بالن�سبة للرجال:

تحدث اإلى طبيبك اأو ممر�سك عن:��

• ممار�ضة 	 اإمكانية  عن  ممر�ضك  اأو  طبيبك  ا�ضاأل  الزوجية.  العالقة 
الرجال  معظم  الكيميائي.  العالج  فترة  اأثناء  في  الزوجية  العالقة 
ا عن �ضرورة ا�ضتخدام  يمكنهم ذلك، لكن ال�ضوؤال اأف�ضل. وا�ضاأله اأي�ضً
واٍق عند ممار�ضة العالقة؛ حيث اإن بقايا العالج الكيميائي قد تكون 

موجودة بال�ضائل المنوي.

• فترة 	 اأثناء  في  زوجتك  تحمل  األ  ا  جدًّ ال�ضروري  الن�سل.من  تحديد 
المنوية  بالحيوانات  العالج  اأ�ضر  الكيميائي؛ فربما  للعالج  خ�ضوعك 

وت�ضبب في اإحداث ت�ضوهات للجنين.

�إذ� كنت ل تمار�ض �لعالقة �لزوجية بكثرة، فجرب ممار�ضة �أن�ضطة من �ضاأنها �أن ت�ضعركما 
بالقرب من بع�ضكما �لبع�ض.

بالن�سبة للرجال والن�ساء:

كـــن وا�سًحـــا و�سريًحـــا مع �سريـــك حياتـــك. فتحدث اإليه عن م�ضـــاعرك ��
واهتماماتك.

ابحث عن طرق اأخرى لإظهار الحب. فربما اأردت اأنت اأو �ضريك حياتك ��
اإظهـــار الحب بطرق جديـــدة في اأثناء الخ�ضـــوع للعـــالج الكيميائي. فاإذا 
كنتما تمار�ضـــان العالقة الزوجية ب�ضـــكل قليل، فربمـــا كنت بحاجة لمزيد 
من العناق والحت�ضان، ولالغت�ضال مًعا، وتدليك اأحدكما الآخر، اأو غيرها 

من الأن�ضطة التي ت�ضعركما بالقرب.

تحدث اإلى طبيبك اأو ممر�سك اأو اأخ�سائي اجتماعي اأو ا�ست�ساري. اإن كنت اأنت و�ضريك حياتك مهتمين باأمر ��
العالقـــة الزوجية، فربما ترغبان في الحديث اإلى �ضـــخ�ض يمكنه تقديم الم�ضـــاعدة. وهذا ال�ضـــخ�ض قد يتمثل 
في طبيب اأمرا�ض عقلية اأو طبيب نف�ضـــي اأو اأخ�ضـــائي اجتماعي اأو ا�ضت�ضاري عالقات زوجية اأو معالج للم�ضاكل 

الزوجية اأو رجل دين.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

تغيرات بالجلد والأظافر

تعريفها واأ�سباب حدوثها

قد تت�ضبب بع�ض اأنواع العالج الكيميائي في الإ�ضرار بالخاليا �ضريعة النمو الموجودة بالجلد والأظافر. وفي حين 
اأن تلك التغيرات قد تكون موؤلمة ومزعجة، فاإن معظمها ب�ضيط ول يحتاج لعالج؛ فكثير منها يتح�ضن فور النتهاء 
من العالج الكيميائي. غير اأن التغيرات الجلدية الكبيرة ينبغي عالجها على الفور لأنها قد ت�ضبب �ضرًرا يظل مدى 

الحياة.
وتت�سمن تغيرات الجلد الب�سيطة ما يلي:

ا وتق�سيًرا.�� حكة وجفاًفا واحمراًرا وطفًحا جلديًّ

وريد غامق اللون. قد يبدو وريدك اأغمق لوًنا عند اإدخال العالج الكيميائي عبر الوريد.��

ح�سا�سية لل�سم�ض )حين ت�ضفع ب�ضرعة كبيرة(. وقد يحدث هذا لمن لديهم ب�ضرة داكنة اللون.��

م�ساكل الأظافر. يحدث عندما ت�ضـــبح الأظافر داكنة اللون، اأو تتحول للون الأ�ضـــفر، اأو ت�ضبح ه�ضة ومت�ضققة. ��
وفي بع�ض الأحيان ترتخي اأظافرك وت�ضقط، لكنها �ضرعان ما تنمو ثانية

تحتاج تغير�ت �لجلد �لكبيرة لمعالجتها على �لفور لأنها قد تت�ضبب في تغير�ت مدى �لحياة.

تنتج تغيرات الجلد الكبيرة عن:

ا�سترجع الإ�سعاع. بع�ض اأنواع العالج الكيميائي ت�ضـــبب احمرار المنطقة الموجه لها الإ�ضـــعاع من الجلد )حيث ��
ا اإلى اأحمر زاٍه(. وقد تعاني ب�ضرتك بثوًرا اأو تق�ضيًرا اأو األًما �ضديًدا. تتراوح ما بين اأحمر خفيف جدًّ

ت�سريب العالج الكيميائي من الوريد. اأنت بحاجة لإخبار طبيبك اأو ممر�ضك اإذا ما كنت ت�ضعر بحرقان اأو األم ��
عند و�ضع العالج الكيميائي في الحقنة الوريدية.

ا�ستجابات تح�س�سية للعالج الكيميائي. بع�ض تغيرات الجلد تعني اأنك تتح�ضـــ�ض �ضد العالج الكيميائي. فاأخبر ��
ا اأو تقرحات مع اأزيز اأو �ضعوبة في  طبيبك اأو ممر�ضك فوًرا اإذا كنت تعاني حكة مفاجئة و�ضديدة اأو طفًحا جلديًّ

التنف�ض.

�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك فوًر� �إذ� ما كنت ت�ضعر بحرقان �أو �ألم عند و�ضع �لعالج �لكيميائي في 
�لحقنة �لوريدية.
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طرق التحكم

الحكة والجفاف والحمرار والطفح والتق�سير��

• جرب دقيق الذرة، كما لو كنت تنثر بودرة.	
• خذ حماًما �ضريًعا اأو حماًما بالإ�ضفنج بدًل من الحمام الطويل اأو الحمام ال�ضاخن.	
• ( ج�ضمك بعد الحمام.	 ْت )ل َتُحكَّ َربِّ
• اغ�ضل ج�ضمك ب�ضابون ناعم اأو مرطب.	
• �ضع كريًما اأو غ�ضوًل بينما ل تزال ب�ضرتك رطبة بعد الحمام. واأخبر طبيبك اأو ممر�ضك اإن لم تنجح تلك 	

التجربة.
• ل ت�ضتخدم العطور اأو الكولونيا اأو غ�ضول ما بعد الحالقة الذي يحتوي على كحوليات.	
• لماء 	 ي�ضاف  الدقيق  من  خا�ض  )نوع  ال�ضوفان  بدقيق  غروانيًّا  حماًما  خذ 

ال�ضتحمام( عندما تكون الحكة في الج�ضم كله.

البثور��

• ا.	 اجعل وجهك نظيًفا وجافًّ

• ا�ضاأل طبيبك اأو ممر�ضك اإذا ما كان باإمكانك ا�ضتخدام الكريمات الطبية اأو 	
ال�ضابون واأيها ت�ضتخدم.

ح�سا�سية تجاه ال�سم�ض��

• تجنب اأ�ضعة ال�ضم�ض المبا�ضرة. وهذا يعني عدم التعر�ض لل�ضم�ض من 10 �ض 	
اإلى 4 م. وهذا هو الوقت الذي تكون فيه ال�ضم�ض في اأقوى اأ�ضعتها.

• ا�ضتخدم غ�ضوًل واقًيا من ال�ضم�ض وعامل حماية للجلد بدرجة 15 فما اأكثر. 	
اأو ا�ضتخدم مراهم تمنع اأ�ضعة ال�ضم�ض مثل التي تحتوي على اأك�ضيد الزنك.

• درجة 	 على  يحتوي  الذي  ال�ضفتين  با�ضتخدام مرطب  رطبتين  �ضفتيك  اجعل 
حماية للجلد 15 فما اأعلى.

• حافة 	 ذات  وقبعة  الأكمام،  طويلة  قطنية  وقم�ضاًنا  اللون،  فاتحة  مالب�ض  ارتِد 
بي�ضاء.

• ل ت�ضتخدم فر�ض الت�ضمير.	

م�ساكل الأظافر��

• ارتد قفازات عند غ�ضل الأطباق، اأو العمل في الحديقة، اأو تنظيف المنزل.	

• ا�ضتخدم منتجات لتقوية الأظافر. )وكف عن ا�ضتخدام تلك المنتجات اإذا كانت توؤذي اأظافرك اأو جلدك(.	

• اأخبر طبيبك اأو ممر�ضك اإذا كانت ب�ضرتك حمراء اأو توؤلمك.	
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ا�سترجاع الإ�سعاع��

• حِم منطقة الب�ضرة التي تتلقى الإ�ضعاع من ال�ضم�ض.	

• ل ت�ضتخدم حمامات الت�ضمير.	

• �ضع قطعة قما�ض باردة ومبللة على ب�ضرتك اإذا كانت توؤلمك.	

• ارتِد مالب�ض م�ضنوعة من القطن اأو غيره من الأن�ضجة الناعمة. وهذا 	
يت�ضمن المالب�ض الداخلية )ال�ضدرية اأو ال�ضروال(.

• اأخبر طبيبك اأو ممر�ضك اإن كنت تعتقد اأن لديك ا�ضترجاع اإ�ضعاع. 	
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

تغيرات في البول والكلى والمثانة

تعريفها واأ�سباب حدوثها

بع�ض اأنواع العالج الكيميائي ت�ضر بالخاليا الموجودة بالكلى والمثانة. وربما تت�ضمن الم�ضكالت بها ما يلي:

حرقاًنا اأو األًما عند بدء التبول اأو بعد تفريغ المثانة��

حاجة متكررة اأو ملحة للتبول��

عدم القدرة على التبول��

��)incontinence عدم القدرة على التحكم في تدفق البول من المثانة )�ضل�ض البول

وجود دم في البول��

حمى��

رع�ضة��

لون البول برتقالي اأو اأحمر اأو اأخ�ضر اأو اأ�ضفر داكن اأو له رائحة قوية ت�ضبه رائحة الدواء��

وبع�ض م�ضاكل الكلى اأو المثانة تنتهي بعد انتهاء العالج الكيميائي، فيما يظل البع�ض الآخر معك مدى الحياة.

تناول كميات كبيرة من �ل�ضو�ئل عند خ�ضوعك للعالج �لكيميائي �لذي قد يت�ضبب في �ضرر �لمثانة 
و�لكلى.

طرق التحكم

�سيقوم طبيبك اأو ممر�سك باأخذ عينات من البول والدم لفح�ض مدى كفاءة المثانة والكلى في العمل.��

تناول كميات كبيرة من ال�سوائل. فال�ضوائل ت�ضاعد على دفع العالج الكيميائي ��
خارج المثانة والكليتين. انظر قوائم ال�ضوائل النقية والأطعمة ال�ضائلة.

قلل من تناول الم�سروبات التي تحتوي على الكافيين )مثل ال�ضـــاي الأ�ضـــود ��
والكافيين وبع�ض منتجات الكول(.

تحـــدث اإلى طبيبـــك اأو ممر�سك اإن كنت تعاني اأيًّا من الم�سكالت المذكورة ��
اأعاله.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها

اآثار جانبية اأخرى

اأعرا�ص ت�سبه الأنفلونزا

اأن يحدث هذا  اأنواع العالج الكيميائي في جعلك ت�ضعر وكاأنك م�ضاب بالأنفلونزا. وعلى الأرجح  قد تت�ضبب بع�ض 
عندما تتلقى العالج الكيميائي مع العالج البيولوجي.

الأعرا�ض الم�ضابهة لالأنفلونزا تت�ضمن:

حمى��اآلًما بالع�ضالت والمفا�ضل��
رع�ضة���ضداًعا��
فقد ال�ضهية��اإعياء��
غثياًنا��

وقد ت�ضتمر هذه الأعرا�ض من يوم اإلى ثالثة. وقد تت�ضبب العدوى اأو ال�ضرطان نف�ضه في اإحداثها. فاأخبر طبيبك اأو 
ممر�ضك اإن كنت تعاني اأيًّا من هذه الأعرا�ض.

احتجاز ال�سوائل

هو تراكم ال�ضوائل الناتج عن العالج الكيميائي اأو تغيرات هرمومنية ي�ضببها العالج اأو مر�ض ال�ضرطان نف�ضه، ويمكن 
اأن تت�ضبب في تورم وانتفاخ وجهك اأو يديك اأو معدتك. واأحياًنا تتراكم ال�ضوائل حول الرئة والقلب؛ مما ي�ضبب الكحة 
ا اأن تتراكم في الجزء ال�ضفلي من معدتك؛ مما  اأو �ضيق التنف�ض اأو ا�ضطراًبا في �ضربات القلب. ويمكن لل�ضوائل اأي�ضً

قد يت�ضبب في النتفاخ.
يمكنك اأنت وطبيبك اأو ممر�سك اأن ت�ساعدوا في التحكم في احتجاز ال�سوائل عن طريق ما يلي:

زن نف�ضـــك كل يوم في نف�ض الموعد، م�ضـــتخدًما نف�ض الميزان. واأخبر طبيبك اأو ممر�ضـــك اإذا كان وزنك يزيد ��
ب�ضرعة.

تجنب ملح الطعام اأو الأطعمة �ضديدة الملوحة.��

حدد ال�ضوائل التي تتناولها.��

اإذا كنت تختزن بج�ضمك كثيًرا من ال�ضوائل، فربما ي�ضف لك الطبيب دواًء للتخل�ض من ال�ضوائل الزائدة.��
تغيرات بالعين

م�سكلة في تركيب عد�سات ل�سقة. بع�ض اأنواع عالج ال�ضرطان قد توؤذي عينيك وتجعل تركيب عد�ضات ل�ضقة ��
في اأمًرا موؤلًما. فا�ضاأل طبيبك اأو ممر�ضك اإن كان باإمكانك تركيب عد�ضات ل�ضقة اأثناء تلقي العالج الكيميائي.

روؤية �سبابية. بع�ض اأنواع العالج الكيميائي قد تعيق الأنابيب الدمعية، مما ي�ضبب روؤية �ضبابية.��

عينان دامعتان. اأحياًنا يت�ضرب العالج الكيميائي في الدموع؛ مما قد ي�ضبب دموًعا بعينك اأكثر من المعتاد.��

فاإذا اأ�ضبحت الروؤية �ضبابية اأو عيناك دامعتين اأكثر من المعتاد، فاأخبر طبيبك اأو ممر�ضك بهذا.
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اأطعمة ت�ساعد في تخفيف الآثار الجانبية

ال�سوائل النقية
ت�ضاعدك هذه القائمة اإذا كنت تعاني:

• اإ�ضهال	

• تغيرات في البول والكلى والمثانة	

اأمثلةنوعية الطعام

ح�ساء اللحمح�ساء
المرق النقي الخالي من الدهون

ح�ساء الكون�سوميه

ع�سير تفاح نقيم�سروبات
م�سروبات غازية نقية

م�سروبات بطعم الفواكه
ع�سائر الفواكه مثل ع�سير التوت اأو العنب

�سراب الفواكه
الم�سروبات الريا�سية

الماء
�ساي �سعيف دون كافيين

مثلجات الفواكه الم�سنوعة دون قطع الفواكه اأو اللبنحلوى
الجيالتين

الع�سل
الجيلي

المثلجات
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الأطعمة ال�سائلة
ت�ضاعدك هذه القائمة اإذا:

• لم ترغب في تناول الأطعمة ال�ضلبة )انظر الجزء الخا�ض بالتغيرات في ال�ضهية(	

• كنت تعاني تغيرات في البول اأو الكلى اأو المثانة	

اأمثلةنوعية الطعام

ح�ساء اللحمح�ساء
مرق

ح�ساء الجبن
ح�ساء مخفوق اأو مو�سوع في الخالط

ح�ساء بالبطاط�س المهرو�سة
ح�ساء الطماطم

الم�سروبات الغازية      مخفوق اللبنم�سروبات
القهوة    الع�سائر

مخفوق البي�س واللبن )مب�ستر وخاٍل من الكحول(              م�سروبات ريا�سية �ساي
م�سروبات فواكه         ع�سير طماطم

ع�سير فواكه             ع�سير خ�سراوات
�سراب الفواكه          الماء

اللبن )بجميع اأنواعه(

الزبددهون
الق�سدة
ال�سمن
الزيت

الق�سدة الحام�سة

الكريمة )ناعمة اأو مخبوزة(حلوى
زبادي مثلج

ع�سير الفواكه المخفف بالماء
جيالتين

ع�سل
حلوى مثلجة دون اإ�سافات )مثل المك�سرات اأو قطع الب�سكويت(

اللبن المثلج
الجيلي

كريمة الكا�سترد
ال�سربات

الزبادي )�سادة اأو بالفانيليا(

م�سروبات الإفطار الفوريةبدائل ومكمالت
بدائل �سائلة عن الوجبات
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الأطعمة والأ�سربة الغنية بال�سعرات الحرارية اأو البروتين
قد ت�ضاعدك هذه القائمة اإن كنت فاقد ال�ضهية للطعام. انظر تغيرات ال�ضهية.

اأمثلةنوعية الطعام

ح�ساء الكريمةح�ساء
ح�ساء مع العد�س اأو البازلء المجففة اأو الفا�سوليا )مثل المنقطة اأو ال�سوداء اأو الحمراء اأو القرمزية(

م�سروبات الإفطار الفوريةم�سروبات
مخفوق اللبن

اللبن المخلوط
اللبن الكامل

الوجبات 
الرئي�سية وغيرها 

من الأطعمة

اللحوم                      جبن الكريمة
الزبد،ال�سمن، الزيت كروا�سون

م�ساف اإلى طعامك اللحم المفروم
الجبن                  البي�س

البازلء المطبوخة المجففة والفا�سوليا )مثل المنقطة اأو ال�سوداء اأو الحمراء اأو القرمزي(
الدجاج                ال�سمك  

المك�سرات والبذور وبذرة القمح
الجبن القري�س

الكريمة )ناعمة اأو مخبوزة(حلوى
الزبادي المثلج
الحلوى المثلجة

الفطائر
حلوى الكا�سترد

الزبادي )�سادة اأو بالفانيليا(

بدائل �سائلة عن الوجبةبدائل ومكمالت
لبن بودرة م�ساف اإلى الأطعمة مثل حلوى الكا�سترد اأو مخفوق اللبن اأو البي�س الممزوج
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الأطعمة الغنية بالألياف
قد ت�ضاعدك تلك القائمة اإذا كنت تعاني الإم�ضاك. 

اأمثلةنوعية الطعام

وجبة رئي�سية وغيرها 
من الأطعمة

فطائر القمح
حبوب القمح اأو القمح الكامل

الأرز البني اأو البري
البازلء المجففة اأو الفا�سوليا )مثل المنقطة اأو ال�سوداء اأو الحمراء اأو القرمزية(

خبز القمح الكامل
مكرونة القمح الكامل

الفاكهة المجففة، مثل الم�سم�س والبلح والبرقوق والزبيبفواكه وخ�سراوات
الفاكهة الطازجة، مثل التفاح والتوت والعنف

الخ�سراوات النيئة اأو المطبوخة، مثل البروكلي والذرة والفا�سوليا الخ�سراء والبازلء وال�سبانخ

الجرانولوجبات خفيفة
المك�سرات

رقائق الذرة
البذور مثل زهرة دوار ال�سم�س

خليط الفاكهة بالمك�سرات
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الأطعمة قليلة الألياف
قد ت�ضاعدك هذه القائمة اإذا كنت تعاني الإ�ضهال. 

اأمثلةنوعية الطعام

دجاج اأو ديك رومي )بدون الجلد(وجبة رئي�سية وغيرها من الأطعمة
حبوب منقاة مطبوخة

جبن قري�س
بي�س

ال�سمك
مكرونة

بطاط�س )مخبوزة اأو مهرو�سة(
الخبز الأبي�س
الأرز الأبي�س

نبات الهليونفواكه وخ�سراوات
الموز

الفاكهة المعلبة مثل الخوخ والكمثرى والتفاح الم�سلوق
ع�سير الفواكه النقي
ع�سير الخ�سراوات

الكيكوجبات خفيفة
الجيالتين

رقائق الب�سكويت المملح
ال�سربات

الزبادي )�سادة اأو بالفانيليا(
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اأطعمة �سهلة الم�سغ للفم الملتهب
ت�ضاعدك تلك القائمة اإذا كان فمك اأو حنجرتك ملتهبين. 

اأمثلةنوعية الطعام

وجبات رئي�سية وغيرها من 
الأطعمة

طعام الأطفال
البقول المنقاة المطبوخة

الجبن القري�س
البي�س )م�سلوق اأو مخفوق(

المكرونة والجبن
البطاط�س المهرو�سة

الأطعمة المطبوخة المهرو�سة
الح�ساء

كريمة الكا�ستردحلوى
الفواكه )مهرو�سة اأو لالأطفال(

الجيالتين
الحلوى المثلجة

مخفوق اللبن
الكريمة

اللبن المخلوط
الفواكه الطرية )الموز والتفاح الم�سلوق(

الزبادي )�سادة اأو بالفانيليا(
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الأطعمة والأ�سربة �سهلة اله�سم على المعدة
ت�ضاعدك تلك القائمة اإذا كنت تعاني الغثيان والقيء. 

اأمثلةنوعية الأطعمة

الح�ساء النقي مثل ح�ساء الدجاج والخ�سراوات واللحمالح�ساء

الم�سروبات الغازية النقية التي فقدت ال�سوداالم�سروبات
ع�سير التوت اأو العنب

الم�سروبات ذات نكهة الفواكه
الم�سروبات الريا�سية

ال�ساي
الماء

الوجبات 
الرئي�سية وغيرها 

من الأطعمة

الدجاج )م�سوي اأو محم�س دون جلد(
كريمة الأرز

عجينة ال�سوفان الفورية
المكرونة

البطاط�س )م�سلوقة بدون ق�سرة(
الكعك المملح

رقائق الب�سكويت المملح
الأرز الأبي�س

الخبز المحم�س الأبي�س

الكعكالحلوى
الفواكه المعلبة، مثل التفاح والخوخ والكمثرى

الجيالتين
المثلجات
ال�سربات

الزبادي )�سادة اأو بالفانيليا(
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م�سطلحات يجب معرفتها

العالج بالوخز acupuncture: تقنية اإدخال اإبر رفيعة عبر الجلد عند نقاط معينة من الج�ضم للتحكم في الغثيان 
والقيء وغيرها من الأعرا�ض.

قتل  في  ي�ضتخدم  الذي  الكيميائي  العالج  من  نوع   :adjuvant chemotherapy الم�ساعد  الكيميائي  العالج 
الخاليا ال�ضرطانية بعد الجراحة اأو العالج الإ�ضعاعي.

داء ال�سلع alopecia: نق�ض اأو فقد ال�ضعر في م�ضاحات معينة من الج�ضم من المعتاد تواجد ال�ضعر بها. ويمكن اأن 
يكون �ضمن الآثار الجانبية للعالج الكيميائي.

الأنيميا anemia: م�ضكلة يكون فيها عدد كريات الدم الحمراء اأقل من المعتاد.
م�ساد الغثيان antinausea: antiemetic عقار يمنع الغثيان والقيء ويتحكم فيهما.

 العالج البيولوجي biological therapy: عالج يعمل على تن�ضيط اأو ا�ضتعادة قدرة الجهاز المناعي على مواجهة 
ا للتخفيف من حدة الآثار الجانبية التي قد تنتج عن بع�ض  ال�ضرطان والعدوى وغيرها من الأمرا�ض. وي�ضتخدم اأي�ضً

عالجات ال�ضرطان.
الدم.  عينة  في  الدموية  وال�ضفائح  والبي�ضاء  الحمراء  الدم  خاليا  عدد   :blood cell count الدم  خاليا  عدد 

ا بعدد الدم الكامل. وت�ضمى اأي�ضً
النخاع العظمي bone marrow: الن�ضيج الرخو الذي ي�ضبه الإ�ضفنج والذي يوجد في مركز معظم العظام. وهو 

ينتج خاليا الدم البي�ضاء والحمراء وال�ضفائح الدموية.
التجارب ال�سريرية على ال�سرطان cancer clinical trials : نوع من الدرا�ضة البحثية التي تختبر مدى كفاءة 
اأو  اأو الوقاية  طريقة عالجية ما عند ا�ضتخدامها مع المر�ضى. وهذه الدرا�ضات تختبر طرًقا جديدة من الفح�ض 

ا بالدرا�ضة ال�ضريرية. الت�ضخي�ض اأو عالج المر�ض، وت�ضمى اأي�ضً
الق�سطرة catheter: اأنبوب مرن يتم اإدخال اأو اإخراج ال�ضوائل من خالله.

العالج الكيميائي chemotherapy: عالج مع عقاقير تقتل الخاليا ال�ضرطانية.
ا و�ضعب المرور. الإم�ساك constipation: يحدث عندما ي�ضبح البراز اأقل مرونة و�ضال�ضة وي�ضبح �ضلًبا وجافًّ

الإ�سهال diarrhea: تبرز متكرر يكون البراز فيه �ضل�ًضا ومن�ضاًبا اأو �ضائاًل.
كانت معدتك  واإن  التقيوؤ حتى  يحاول ج�ضمك  يحدث عندما   :dry heaves القيء على معدة خاوية  اإلى  الميل 

خاوية.
ا وعدم قدرة على تاأدية الوظائف نظًرا لقلة الطاقة.    الإعياء fatigue: م�ضكلة ال�ضعور باإرهاق �ضديد جدًّ

الخاليا ال�سليمة healthy cells: خاليا غير �ضرطانية توؤدي الوظائف المطلوبة منها
هرمونات hormones: مواد كيميائية تفرزها الغدد في الج�ضم. وتتجمع الهرمونات في مجرى الدم وتتحكم في 

وظائف خاليا اأو اأع�ضاء معينة.
العجز الجن�سي impotence: عدم القدرة على النت�ضاب.

�سل�ض البول incontinence: عدم القدرة على التحكم في تدفق البول من المثانة.
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العقم infertility: بالن�ضبة للن�ضاء، يعني عدم قدرتها على الحمل. وبالن�ضبة للرجال، يعني عدم قدرته على الت�ضبب 
في حمل زوجته.

الحقن injection: ا�ضتخدام �ضرينجة واإبرة لدفع ال�ضوائل اأو العقاقير للج�ضم، وعادة ما ي�ضمى بالحقنة.
داخل ال�سرايين intra� arterial: داخل ال�ضريان.

داخل ال�سفاق intraperitoneal  : داخل فجوة ال�ضفاق.
وريدي intravenous: داخل الأوعية الدموية.

اآثار جانبية بعيدة المدى long�term side effects: م�ضكالت يحدثها العالج الكيميائي ل تنتهي.
انتقالي metastatic: انت�ضار ال�ضرطان من اأحد اأجزاء الج�ضم اإلى اآخر.

الغثيان nausea:  معدة م�ضطربة اأو �ضعور باآلم في المعدة وكاأنك تريد التقيوؤ.
العالج الكيميائي المبدئي الم�ساعد neo�adjuvant. عندما ي�ضتخدم العالج الكيميائي في تقلي�ض الورم قبل 

الجراحة اأو العالج الإ�ضعاعي.
نق�ض عدلت neutropenia: نق�ض غير طبيعي في عدد العدلت، نوع من خاليا الدم البي�ضاء.

العدلت neutrophil: نوع من خاليا الدم البي�ضاء.
مري�ض خارجي outpatient: مري�ض يزور من�ضاأة للرعاية ال�ضحية من اأجل الت�ضخي�ض اأو العالج دون اأن يق�ضي 

الليلة.
ا  رعاية ت�سكين الألم palliative care: رعاية تقدم من اأجل تح�ضين جودة حياة المر�ضى الذين يعانون اأمرا�ضً

خطيرة اأو مهددة للحياة.
والكبد  والمعدة  الأمعاء  على  يحتوي  البطن  منطقة  داخل  تجويف   :peritoneal cavity البريتوني  التجويف   

والمباي�ض وغيرها من الأع�ضاء.
ال�سفائح الدموية platelets: نوع من خاليا الدم التي ت�ضاعد على منع النزيف عن طريق تكوين جلطات الدم.
ق�سطرات البوباء ports: جهاز مزروع يتم من خالله �ضحب الدم واإعطاء العقاقير دون اإدخال اإبر ب�ضكل متكرر.

م�سخة pump: جهاز ي�ضتخدم في تو�ضيل كمية �ضغيرة من عقار ما بمعدل معين.
العالج الإ�سعاعي radiation therapy: ا�ضتخدام اإ�ضعاع عالي الطاقة لقتل الخاليا ال�ضرطانية وتقلي�ض الأورام.

ال�سرطان المعاود recurrent cancer: ال�ضرطان الذي يعود بعد عدم اكت�ضافه لفترة من الوقت.
خاليا الدم الحمراء red blood cells: خاليا تحمل الأك�ضجين لجميع اأجزاء الج�ضم.

الأثر الجانبي side effect:  م�ضكلة تحدث عندما يوؤثر العالج على الأع�ضاء اأو الأن�ضجة ال�ضليمة. 
عالج معياري standard treatment: عالج اتفق الخبراء على اأنه منا�ضب ومقبول وم�ضتخدم على نطاق وا�ضع.

نق�ض ال�سفائح thrombocytopenia: نق�ض في عدد ال�ضفائح الدموية في الدم قد ينتج عنه �ضهولة الإ�ضابة 
بكدمات ونزيف حاد مع الجروح اأو نزيف في الأغ�ضية المخاطية وغيرها من الأن�ضجة.

القي ءvomiting: يحدث عندما تفرغ الطعام من معدتك.
خاليا الدم البي�ساء white blood cells: خاليا ت�ضاعد الج�ضم على مقاومة العدوى وغيرها من الأمرا�ض.    
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