تقديم الدعم لمر�ضى ال�سرطان

التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي

تغيرات الفم
والحلق

�أخبر الطبيب �أو الممر�ضة في الحاالت التالية:

•حدوث تغيرات في حا�ستي ال�شم والتذوق.
•جف ��اف الفم (لعاب قلي ��ل �أو عدم وج ��ود لعاب على
الإطالق).
•ال�شعور ب�ألم عند تناول الأغذية ال�ساخنة �أو الباردة.

تتبع الخطوات التالية:
ينظف الفم بعناية.
•تنظف الأ�س ��نان والل�س ��ان بع ��د تناول الطع ��ام وقبل
الخلود للنوم .كما ت�س ��تخدم فر�ش ��اة �أ�س ��نان ناعمة
للغاية مع القطن الطبي.
• ُي�ستخدم معجون �أ�سنان يحتوي على الفلورايد.
•ي�ش ��طف الف ��م ببيكربون ��ات ال�ص ��وديوم �أو الملح �أو
خليط الماء المذكور في المربع التالي.

"�أ�ص ��بت بالته ��اب في فمي ،و�أخبرت الممر�ض ��ة على
الفور� .أخبرتني بعقار قد ي�ساعدني ،و�شرحت لي � ً
أي�ضا
كيفية ا�ستعمال غ�سول الفم كل يوم".

ات�صل بالطبيب �أو ممر�ضتك في
الحاالت التالية:
•م�شكالت في الأكل �أو البلع.
•التهابات �أو بقع م�ؤلمة في الفم.
•تقرحات على �شفتيك �أو في فمك.

كل � 3ساع��ات عل��ى م��دار الي��وم ،تم��زج
المكونات التالية م ًعا:
•كوب من الماء الدافئ.
•رب��ع ملعق��ة �ش��اي م��ن بيكربون��ات
ال�صوديوم
•ثمن ملعقة �شاي من الملح.
خ��ذ ر�شف��ات �صغي��رة م��ن ه��ذا الخلي��ط
ويتم�ضم�ض بها ،ثم ي�شطف الفم بالماء.

يئايميكلا جالعلل ةيبناجلا ضارعألا عم لماعتلا :تغيرات الفم والحلق
ال تتناول الأ�شياء التي ت�ؤذي الفم.
•ال تتناول ع�ص ��ائر البرتقال �أو الليمون �أو الطماطم �أو الليمون
الهندي.
•ال تتناول الأطعمة المقرم�شة �أو الحريفة.
•ال تتناول الأطعمة �أو الم�ش ��روبات التي تحتوي على ال�سكر مثل
الحلوي والع�صائر.
•ال تدخن �أو ت�ستخدم منتجات التبغ الأخرى.
المحافظة على رطوبة الفم وال�شفتين.
•ي�ستخدم مرطب لل�شفاه.
•ير�شف الماء �أو يمت�ص رقاقات الثلج.
•ال�شرب بوا�سطة ق�صبة ال�شرب ( الم�صا�ص ).
تتناول الأطعمة الناعمة غير الحريفة.
•يت ��م اختيار الأطعمة الناعمة الرطبة �س ��هلة البل ��ع .عندما يكون
الف ��م ملته ًب ��ا ،كما تجرب تن ��اول الحبوب المطهي ��ة والبطاط�س
المهرو�سة والبي�ض المخفوق.
•ت�ستخدم ال�صل�صة �أو المرق لجعل الأطعمة ناعمة.
•يترك الطعام ليبرد �إذا ما كانت الأطعمة ال�ساخنة ت�ؤذي فمك.
اطل ��ب من الطبيب عقا ًرا م�سك ًن ��ا �إذا ما حدث لك التها ًبات
بالفم �أو الحلق.

�أ�سئلة لتطرحها على الطبيب �أو الممر�ضة:
علي االت�صال حال حدوثها؟
1 .1ما الم�شكالت التي يجب ّ
علي تناولها؟
2 .2ما الأطعمة والم�شروبات التي ّ
3 .3هل يمكننا مزج بيكربونات ال�صوديوم والملح والماء م ًعا؟
4 .4ما نوع معجون الأ�سنان الذي ي�صلح من �أجلي؟
�5 .5إذا كانت فر�شاة الأ�سنان ت�ؤلمني ،فما طرق تنظيف الفم الأخرى
التي يمكنني ا�ستخدامها؟
6 .6ما العقاقير التي يمكنها م�ساعدتي؟
يزار طبيب الأ�سنان قبل بدء العالج ب�أ�سبوعين على الأقل.
انته من عالج �أ�سنانك بالكامل قبل بدء العالج الكيميائي،
�إذا كان ه ��ذا ممك ًن ��ا .فيحتف ��ظ بن�سخ ��ة م ��ن تقري ��ر طبيب
الأ�سنان لتعطيها لطبيبك �أو ممر�ضتك.

