تقديم الدعم لمر�ضى ال�سرطان

التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي

تغيرات
الأع�صاب

االت�صال بالطبيب �أو الممر�ضة
بمجرد �أن تالحظ �أ ًّيا من
التغيرات التالية:
الألم
•ال�ش ��عور بالخ ��در �أو الحرق ��ة �أو ال�ض ��عف في
يديك �أو قدميك.
•ال�شعور ب�ألم عند الم�شي.
م�شكالت الحركة
•ال�سقوط.
•فقدان االتزان �أو ال�شعور بالدوار.
•الرع�شة �أو االرتجاف.
• ال�شعور ب�ألم �أو �إجهاد �أو حكة بالع�ضالت.
•م�شاكل في الإم�ساك بالأ�شياء �أو حملها.

"كنت �أ�شعر بوخز وخدر ب�أ�صابع يدي وقدمي .ح�صلت
عل ��ى الم�س ��اعدة من زوجت ��ي  .ولكي �أتف ��ادى الجروح،
�أرتدي حذا ًء طوال الوقت".

عن تغيرات الأع�صاب
بع� ��ض �أن ��واع الع�ل�اج الكيميائي قد ت�س ��بب م�ش ��كالت
بالأع�ص ��اب .ق ��د ت�ش ��عر بالوخ ��ز �أو الخ ��در �أو الحرقة
�أو ال�ض ��عف ف ��ي �أج ��زاء مختلفة من ج�س ��دك .عادة ما
يب ��د�أ الأمر في يديك وقدميك ،ويطل ��ق على هذا الأمر
"اعتالل الأع�صاب".
ا�س� ��أل عم ��ا عليك توق ��ع حدوثه .تحدث م ��ع الطبيب �أو
الممر�ض ��ة لتعل ��م المزي ��د ع ��ن العقاقي ��ر وغيرها من
الأ�شياء التي من �ش�أنها م�ساعدتك.

م�شكالت ال�سمع
•م�شكالت في حا�سة ال�سمع.
م�شكالت بالمعدة
•ف�ضالت جامدة �أو الإم�ساك.
•�ألم بالبطن.

يئايميكلا جالعلل ةيبناجلا ضارعألا عم لماعتلا :تغيرات الأع�صاب

محاولة تتبع هذه الن�صائح من الآخرين:
"تجنب ال�سقوط"
•تزاح ال�س ��جاجيد من الطريق لتتجنب التعثر
فيها.
•تو�ضع م�ساند على الجدران وفي المرحا�ض.
•تو�ض ��ع فر�ش ��ات عل ��ى �أر�ض ��ية الحم ��ام وفي
حو�ض اال�ستحمام.
•ي�ستخدم حذاء قوي.
•ا�ستخدام ع�صا لي�ستند �إليها.
"ي�ؤخ��ذ المزي��د م��ن الح��ذر ف��ي الحمام
والمطبخ"
•ا�س ��تخدام القف ��ازات الحرارية ف ��ي المطبخ
لتفادي الحروق.
•قبل اال�س ��تحمام ،يطل ��ب من �ش ��خ�ص ما �أن
ي ��رى م ��ا �إذا كان ��ت مياه اال�س ��تحمام لي�س ��ت
�شديدة الحرارة.
"احم يديك وقدميك"
•ارتداء حذاء داخل و خارج المنزل.
•ارتداء القفازات ف ��ي �أثناء العمل بالخارج �أو
في المطبخ.
•فح�ص وجود جروح بالقدم كل يوم .الجلو�س
�شخ�ص ��ا ما يفع ��ل ذلك بد ًال
وا�س ��تخدم م ��ر�آة لفعل ذلك� ،أو دع ً
منك.
•ا�ستخدم �أكيا�س الثلج لتح�سين حالة اليدين والقدمين.
"طلب الم�ساعدة"
•تطلب الم�س ��اعدة في بع�ض الأمور على غرار
غلق �أزرار المالب�س �أو ا�س ��تخدام الحا�سب �أو
فتح القناني �أو الإم�ساك بالقلم للكتابة.
•�أبطئ من �س ��رعتك وامنح نف�سك المزيد من
الوقت للقيام بالأمور.

�أ�سئلة لتطرحها على
الطبيب �أو الممر�ضة:
علي االت�صال حال حدوثها؟
1 .1ما الم�شكالت التي يجب ّ
2 .2ما العقاقير التي قد ت�ساعدني؟
3 .3هل يمكنك �أن تعطيني ا�س ��م متخ�ص ���ص بالعالج الطبيعي �أو �أي
�شخ�ص �آخر يمكنه م�ساعدتي؟
4 .4متى �سوف تبد�أ هذه الم�شكالت؟
�5 .5إلى متى �ست�ستمر هذه الم�شكالت؟

