
االت�ضال بالطبيب اأو الممر�ضة 
ا من  بمجرد اأن تالحظ اأيًّ

التغيرات التالية:

االألم
ال�ض���عور بالخ���در اأو الحرق���ة اأو ال�ض���عف في 	•

يديك اأو قدميك.

ال�ضعور باألم عند الم�ضي.	•

م�ضكالت الحركة
ال�ضقوط.	•

فقدان االتزان اأو ال�ضعور بالدوار.	•

الرع�ضة اأو االرتجاف.	•

 ال�ضعور باألم اأو اإجهاد اأو حكة بالع�ضالت.	•

م�ضاكل في االإم�ضاك باالأ�ضياء اأو حملها.	•

م�ضكالت ال�ضمع
م�ضكالت في حا�ضة ال�ضمع.	•

م�ضكالت بالمعدة
ف�ضالت جامدة اأو االإم�ضاك.	•

األم بالبطن.	•
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 تغيرات
 الأع�صاب

"كنت اأ�ضعر بوخز وخدر باأ�ضابع يدي وقدمي. ح�ضلت 
عل���ى الم�ض���اعدة من زوجت���ي . ولكي اأتف���ادى الجروح، 

اأرتدي حذاًء طوال الوقت".

عن تغيرات االأع�ضاب
بع����ض اأن���واع الع���الج الكيميائي قد ت�ض���بب م�ض���كالت 
باالأع�ض���اب. ق���د ت�ض���عر بالوخ���ز اأو الخ���در اأو الحرقة 
اأو ال�ض���عف ف���ي اأج���زاء مختلفة من ج�ض���دك. عادة ما 
يب���داأ االأمر في يديك وقدميك، ويطل���ق على هذا االأمر 

االأع�ضاب". "اعتالل 
ا�ض���األ عم���ا عليك توق���ع حدوثه. تحدث م���ع الطبيب اأو 
الممر�ض���ة لتعل���م المزي���د ع���ن العقاقي���ر وغيرها من 

االأ�ضياء التي من �ضاأنها م�ضاعدتك.

التعامل مع االأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي



التعامل مع االأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي: تغيرات االأع�ضاب

محاولة  تتبع هذه الن�ضائح من االآخرين:

"تجنب ال�ضقوط"
تزاح ال�ض���جاجيد من الطريق لتتجنب التعثر 	•

فيها.

تو�ضع م�ضاند على الجدران وفي المرحا�ض.	•

تو�ض���ع فر�ض���ات عل���ى اأر�ض���ية الحم���ام وفي 	•
حو�ض اال�ضتحمام.

ي�ضتخدم حذاء قوي.	•

ا�ضتخدام ع�ضا لي�ضتند اإليها.	•

"يوؤخ��ذ المزي��د م��ن الح��ذر ف��ي الحمام 
والمطبخ"

ا�ض���تخدام القف���ازات الحرارية ف���ي المطبخ 	•
لتفادي الحروق.

قبل اال�ض���تحمام، يطل���ب من �ض���خ�ض ما اأن 	•
ي���رى م���ا اإذا كان���ت مياه اال�ض���تحمام لي�ض���ت 

�ضديدة الحرارة.

وقدميك" يديك  "احم 
ارتداء حذاء داخل و خارج المنزل.	•

ارتداء القفازات ف���ي اأثناء العمل بالخارج اأو 	•
في المطبخ.

فح�ض وجود جروح بالقدم كل يوم. الجلو�ض 	•
���ا ما يفع���ل ذلك بداًل  وا�ض���تخدم م���راآة لفعل ذلك، اأو دع �ضخ�ضً

منك.

ا�ضتخدم اأكيا�ض الثلج لتح�ضين حالة اليدين والقدمين.	•

الم�ضاعدة" "طلب 
تطلب الم�ض���اعدة في بع�ض االأمور على غرار 	•

غلق اأزرار المالب�ض اأو ا�ض���تخدام الحا�ضب اأو 
فتح القناني اأو االإم�ضاك بالقلم للكتابة.

اأبطئ من �ض���رعتك وامنح نف�ضك المزيد من 	•
الوقت للقيام باالأمور.

 اأ�ضئلة لتطرحها على
 الطبيب اأو الممر�ضة:

ما الم�ضكالت التي يجب علّي االت�ضال حال حدوثها؟. 1
ما العقاقير التي قد ت�ضاعدني؟. 2
هل يمكنك اأن تعطيني ا�ض���م متخ�ض����ض بالعالج الطبيعي اأو اأي . 3

�ضخ�ض اآخر يمكنه م�ضاعدتي؟
متى �ضوف تبداأ هذه الم�ضكالت؟. 4
اإلى متى �ضت�ضتمر هذه الم�ضكالت؟. 5


