تقديم الدعم لمر�ضى ال�سرطان

التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي

الألم

من المهم �أن تعالج الألم.
�إذا م ��ا وج ��دت معان ��اة الأل ��م ،محاول ��ة تحمل ��ه .هناك
الكثي ��ر م ��ن العقاقي ��ر الت ��ي تخفف م ��ن الأل ��م �أو تنهيه
تمام ��ا .عليك بالحدي ��ث مع الطبيب ع ��ن العقاقير التي
ً
من �ش� ��أنها التح�س ��ين من حالتك .وعليك بال�س�ؤال � ً
أي�ضا
ع ��ن الأ�س ��اليب الأخرى مث ��ل التدليك والع�ل�اج بالوخز
التي قد ت�س ��اعدك � ً
أي�ضا .لنتذكر� ،أن التخفيف من الألم
�سيمنحك �شعورا بالقوة والتح�سن.
�أعط الطبيب �أو الممر�ضة قائمة بجميع
العقاقير التي تتناولها.

ن�صائح لال�ستفادة الق�صوى من العقار
الم�سكن:
"كنت قل ًقا من �أن �أدمن الم�سكنات ،ثم تحدثت مع الطبيب،
و�أخبرني ب�أن عالج الألم جزء مهم من عالج ال�سرطان؛ لذا
�أ�ص ��بحت �أتناول الآن العقار الم�س ��كن في موعده و�أ�صبحت
قاد ًرا على اال�ستمتاع بالحياة ب�شكل �أف�ضل".

ات�صل بالطبيب �أو الممر�ضة في
حال حدوث الأمور التالية:

•عدم تح�سن الألم �أو زواله.
•يعود الألم للظهور ب�سرعة.
•يجعل الألم من ال�صعب عليك �أن ت�أكل
�أو تنام �أو تعمل �أو تلعب.
•�شع��رت ب�أل��م ف��ي ج��زء جدي��د م��ن
ج�سدك.
•ل��م يع��د العق��ار الم�سك��ن يعم��ل معك
جي��دً ا �أو بال�سرعة المنا�سبة كما كان
من قبل.

•ال�س�ؤال عن الجرعة التي يجب �أن تتناولها .وتناول
الجرع ��ة ال�ص ��حيحة من العقار التي م ��ن المفتر�ض
تناولها كل مرة.
•ال�س� ��ؤال ع ��ن متى يجب تن ��اول العقار الم�س ��كن� .إن
تن ��اول العقار الم�س ��كن ف ��ي غير موعده قد ي�ض ��عف
فاعليته وقد ال يعمل جيدً ا.
•�أخبر الطبيب �أو الممر�ضة �إذا كان الألم ال يزول بعد
تناول العقار.
•�أخبر الطبيب �أو الممر�ض ��ة عند ال�شعور بالألم ،ولم
يحن موعد تناول العقار بعد.
•ال تتوقف ع ��ن تناول العقار الم�س ��كن �إذا لم يخبرك
الطبيب بهذا.
•التوا�ص ��ل مع الطبيب �أو الممر�ضة �أو موظف الخدمة
االجتماعية عند الحاجة للم�س ��اعدة لتغطية تكاليف
العقار الم�سكن.

يئايميكلا جالعلل ةيبناجلا ضارعألا عم لماعتلا :الألم

قد تحتاج �إلى المزيد من العقار الم�سكن �أو �إلى
راقب الألم
دون مالحظ ��ات يوم ًّي ��ة عن �أي �ألم ت�ش ��عر به ،مما �سي�س ��اعدك على عقار جديد.

التحدث مع الطبيب �أو الممر�ض ��ة .ا�ستخدم مفكرة �أو ورقة منف�صلة
لملء البيانات التالية.
 .1الألم خفيف ،حاد ،حارق ،قوي ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(�أ�ض ��ف كلماتك �إذا كان ما �س ��بق ال يعبر عن الألم الذي ي�ش ��عر
به).
 .2على مقيا�س من �1إلى  ،10حيث تكون  10هي �أقوى �ألم ت�ش ��عر به
و 1هو �أخف �ألم ت�شعر به� ،أ�شعر ب�أن قوة الألم هي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�	.3أ�شعر ب�أ�شد �ألم عندما :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4الأمور التي ال يمكنني القيام بها ب�سبب الألم هي :ـــــــــــ
 .5الأمور التالية تزيد من الألم :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6الأمور التالية تخفف من الألم :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

•ال�شعور بالغثيان.
•ال�شعور بالرغبة في النوم.
•ال�شعور بالإم�ساك �أو الف�ضالت الجافة.
�إذا ل ��م تنته هذه الم�ش ��كالت وحدها بعد عدة �أي ��ام ،فعادة ما يجب
عالجها.

من الطبيعي �أن يعتاد ج�س ��دك العقار الم�س ��كن .وق ��د ال يكون م�ؤث ًرا
مثلما كان ف ��ي البداية .يطلق على هذا الأمر "التعود" ،ويحدث هذا
الأم ��ر للكثي ��ر من النا� ��س� .إذا ما ح ��دث لك هذا الأم ��ر ،ف�إنه يجب
�أن يغي ��ر الطبيب لك العقار الم�س ��كن على الف ��ور �أو يغير من طريقة
تناوله.
لن تدمن على الم�سكنات �إذا ما تناولت العقاقير الم�سكنة بالطريقة
ال�صحيحة .ال ين�صح بالتخوف من طلب جرعات �أكبر من الم�سكنات
عند ال�شعور بالألم.
�إذا م ��ا ح ��ان وق ��ت التوق ��ف ع ��ن تن ��اول العقاقي ��ر الم�سكنة،
ف�سيخب ��رك الطبي ��ب بتن ��اول جرعات �أقل م ��ن العقار يو ًما
بع ��د �آخ ��ر ،مما �سي�ساع ��د ج�سدك عل ��ى التعود عل ��ى التغير
الجديد.

