
ات�ضل بالطبيب اأو الممر�ضة في 
حال حدوث الأمور التالية:

حدوث حكة مفاجئة اأو �ضديدة.	•
ظهور طفح اأو بقع على الجلد.	•

ا�ضاأل عن المنتجات اأو العالمات التجارية 
عل��ى  ت�ضتخدمه��ا  اأن  علي��ك  يج��ب  الت��ي 

ب�ضرتك.
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تغيرات الجلد 
والأظافر

"كنت �ش���عيدة بعدما عرفت اأن اأغلب م�شكالت الجلد 
والأظاف���ر تنته���ي بع���د انتهاء الع���الج. اأما ف���ي الوقت 
الحالي، فقد ن�ش���حتني الممر�ش���ة با�ش���تخدام غ�شول 

ليح�شن من حالة ب�شرتي".

التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي

اأخبر الطبيب اأو الممر�ضة عن الحالت 
التالية:

���ا 	• اإذا م���ا كان جل���دك ي�ش���عرك بالحك���ة اأو كان جافًّ
ا اأو يوؤلمك. اأومحمرًّ

اإذا ما كانت اأظافرك قاتمة اأو �شفراء اأو مت�شققة.	•

لم�ضكالت الجلد ال�ضغيرة:

احتر�س مما يو�ضع على الجلد.
ا�شتخدم فقط ال�ش���ابون الخفيف ذا التاأثير الرقيق 	•

على ب�شرتك.

ا�ش���تخدم الغ�شول والكريمات. وا�شاأل الممر�شة متى 	•
يجب ا�شتخدامها.

ل نن�ضح باأن ت�ش���تخدم المنتجات التي تحتوي على 	•
الكحول اأو العطور على ب�شرتك.



التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي: تغيرات الجلد والأظافر

احم ب�ضرتك من ال�ضم�س.
محاولة تجنب ال�شم�ض.	•

ف���ي اأثناء وجودك خارج المنزل، �ش���ع دائًم���ا الكريم الواقي من 	•
ا طويل الأكمام ومالب�ض  ال�شم�ض ومرطب ال�شفاه. اأو ارتد قمي�شً

طويلة لتغطية ال�شيقان.

تجنب  ا�شتخدام اأجهزة الت�شمير للب�شرة.	•

عامل الجلد برفق.
قد ي�ش���اعد ال�ش���تحمام عدة مرات لوقت ق�شير بالماء الدافئ. 	•

ول ت�ش���تحم لفترات طويلة بماء �شاخن. جفف الب�شرة عن طريق 
الربت بدًل من الفرك.

و�ش���ع دقيق الذرة على ب�ش���رتك قد ي�ش���اعدك كثيًرا. �شع دقيق 	•
ال���ذرة داخل ثناي���ا جلدك مثل تح���ت الإبطين وخل���ف الركبتين 

وتحت الثديين.

قل���ل م���ن حالقة الذقن اأو توق���ف عنها تماًم���ا اإذا ما كان جلدك 	•
ملتهًبا.

من اأجل م�ضكالت الأظافر ال�ضغيرة:
حافظ���ي عل���ى نظاف���ة الأظاف���ر وق�ش���رها دائًم���ا. ا�شت�ش���يري 	•

الممر�شة قبل ا�شتعمال طالء الأظافر.

ارتدي قفازات في اأثناء غ�ش���ل الأطب���اق اأو العمل في الحديقة اأو 	•
تنظيف المنزل.

ا�شت�ش���يري الممر�ش���ة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تح�شن من 	•
حالة اأظافرك.

 اأ�ضئلة لتطرحها على
 الطبيب اأو الممر�ضة:

ما الم�شكالت التي يجب علّي الت�شال حال حدوثها؟. 1
ما اأنواع ال�شابون اأو الغ�شول التي تنا�شبني؟. 2
م���اذا يج���ب اأن يك���ون عامل الحماية م���ن ال�ش���م�ض الموجود في . 3

الكريم الواقي من ال�شم�ض اأو مرطب ال�شفاه؟
هل من الممكن اأن ي�ش���اعدني ال�ش���تحمام بدقيق ال�ش���وفان على . 4

التقليل من الحكة التي اأ�شعر بها؟
ما المنتجات التي قد تح�شن من حالة اأظفاري؟. 5
متى �شتنتهي تلك الم�شكالت؟. 6
بعد انتهاء العالج، اإلى متى �ش���اأظل اأ�ش���تخدم الكريم الواقي من . 7

ال�شم�ض؟


