
ات�ص��ل بالطبيب اأو الممر�ص��ة اإذا لم ي�صلح 
معك الدواء و�صعرت بالغثيان اأو القيء.

اختر الأطعمة من القائمة الموجود على 
ظهر هذه ال�صفحة.
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"اأتن���اول عقاًرا ليمنع ا�ض���طرابات المع���دة اأو القيء.  
جرب���ت اأنا والطبي���ب بع�ض العقاقير حتى تو�ض���لنا اإلى 

عقار نجح مع حالتي".

التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي

تتبع الخطوات التالية لل�صعور 
بالتح�صن:

تناول العقار الم�صاد للغثيان.
التح���دث م���ع الطبي���ب اأو الممر�ض���ة للتاأكد م���ن  تناول 	•

العقار بال�ضكل ال�ضحيح.
ا  تناول العقار – حتى في الأيام التي �ضعر 	• من المهم جدًّ

فيها باأنك على ما يرام.
تجنب تناول بع�ض الأطعمة.

قلل م���ن تناول الأطعمة الدهنية اأو المقلية اأو المالحة اأو 	•
الحلويات اأو الأطعمة الحريفة.

اإذا كانت رائحة الطعام ت�ض���ايقك، فاطلب من الآخرين 	•
طه���ي الطعام ب���دًل منك. ومن ثم يت���رك  الطعام ليبرد 

قبل تناوله.
تناول الأطعمة والم�صروبات بالقدر الكافي.

ير�ضف ر�ض���فات �ض���غيرة من الماء على مدار اليوم عند 	•
ال�ضعور باأن تناول كوب كامل من الماء �ضعب عليك.

تناول خم�ض اأو �ضت وجبات �ضغيرة على مدار اليوم بدًل 	•
من تناول ثالث وجبات كبيرة.

ما الغثيان والقيء؟
الغثيان عند ال�ضعور با�ض���طرابات في المعدة، وال�ضعور 
بالرغب���ة ف���ي الق���يء.  الق���يء ه���و خ���روج محتوي���ات 
الطع���ام م���ن المعدة ع���ن طريق الف���م.  م���ن المحتمل 
ال�ض���عور بالتح�ض���ن في الأيام التي ل تخ�ضع فيها للعالج 

الكيميائي. 

في الأيام التي تخ�صع فيها للعالج الكيميائي:
ي�ض���اعد التنف�ض العمي���ق والتاأمل بع�ض الأ�ض���خا�ض على 	•

ال�ضعور بال�ضترخاء قبل الخ�ضوع للعالج.
اعرف اأف�ضل وقت بالن�ضبة لك لتناول الطعام اأو ال�ضراب. 	•

ي�ض���عر بع�ض الأ�ض���خا�ض بالراحة عندما يتناولون القليل 
من الطعام قبل الخ�ضوع للعالج، في حين يرتاح بع�ضهم 

الآخر لعدم اأكل اأو �ضرب اأي �ضيء قبل الخ�ضوع للعالج.
بعد انتهاء العالج ينتظر لمدة �ض���اعة على الأقل قبل اأكل 	•

اأو �ضرب اأي �ضيء.
• يقل���ل العالج بالوخ���ز من الغثي���ان و/اأو الق���يء عند بع�ض 	

الأ�ضخا�ض. تحدث مع الممر�ضة عن العالج بالوخز وغيره 
من الأ�ضاليب العالجية لل�ضعور بالتح�ضن خالل العالج.



التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي: الغثيان والقيء

قد ت�صاعد الأطعمة والم�صروبات التالية على تح�صين حالة معدتك:

الفاكهة والحلوىالوجبات الرئي�صية والخفيفةالم�صروباتالح�صاء

ال�������ح���������������ض�������اء 	•
ال���������ض����ادة م��ث��ل 
واللحم  ال��دج��اج 

والخ�ضراوات.

ال�ضودا ال�ضادة مثل �ضودا 	•
الزنجبيل.

ع�ضير التوت اأو العنب.	•

تعيد 	• ال��ت��ي  ال��م�����ض��روب��ات 
ال�����م�����اء ل���ل���ج�������ض���م م��ث��ل 

بيدياليت.

ال�ضاي	•

الماء	•

دون 	• مطهي  اأو  م�ضوي   – ال��دج��اج 
جلد.

كريمة القمح اأو حبوب الأرز.	•

الكعك 	• اأو  المالحة  الب�ضكويت  رقائق 
الجاف المملح.

المكرونة.	•

البطاط�ض – م�ضلوقة دون ق�ضرة.	•

الأرز الأبي�ض.	•

الخبز الأبي�ض.	•

الموز.	•

مثل 	• ال��م��ع��ل��ب��ة  ال��ف��اك��ه��ة 
الخوخ  اأو  المطهي  التفاح 

اأو الكمثرى.

الجيلي.	•

ال���م���ث���ل���ج���ات وال���ف���واك���ه 	•
المثلجة.

اأو 	• )������ض�����ادة  ال�����زب�����ادي 
بالفانيليا(.

اأ�صئلة لتطرحها على الطبيب اأو الممر�صة:
ما الم�ضكالت التي يجب علّي الت�ضال حال حدوثها؟. 1
م���ا الأطعمة التي علّي اأن اأكثر من تناولها؟ وما الأطعمة التي علّي اأن اأقلل من . 2

تناولها؟
ما كمية الم�ضروبات التي علّي تناولها على مدار اليوم؟. 3
ما العقاقير التي قد ت�ضاعدني؟ ومتى يجب علّي تناولها؟. 4
ه���ل يمكن���ك اأن تعطيني ا�ض���م اأحد المتخ�ض�ض���ين الذي يمكن���ه اأن يخبرني . 5

بالمزي���د عن اأ�ض���اليب الع���الج مثل الع���الج بالوخز والتي قد ت�ض���اعدني على 
التح�ضن؟

ه���ل يمكن���ك اأن تعطيني ا�ض���م متخ�ض����ض بالتغذي���ة ليخبرن���ي بالمزيد عن . 6
الأطعمة التي علّي تناولها؟


