
�ضاأت�ضل بالطبيب اأو الممر�ضة في 
الحاالت التالية:

ال�ضعور ب�ضيق في التنف�س.	•
�ضعرت باأن نب�ضات قلبي مختلفة اأو غير 	•

منتظمة.
ح��دوث ت��ورم مفاج��ئ اأو ح��دوث ت��ورم 	•

يزداد.
زيادة الوزن ب�ضرعة.	•
ع��دم التب��ول عل��ى االإط��اق اأو التب��ول 	•

مرات قليلة.
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"كانت يداي وقدماي منتفختين و�سميكتين. �ساعدتني 
الممر�س���ة على ا�ستيعاب ال�سبب وراء دفعي للتوقف عن 

تناول الأطعمة المالحة".

التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي

ما الذي ي�ضبب التورم؟
قد يحدث التورم ب�س���بب الع���الج الكيميائي. بع�ض اأنواع 
���ا اأن  ال�س���رطان اأو التغيرات الهرمونية من �س���اأنها اأي�سً
���ا هناك م�سكالت �سحية اأخرى قد  ت�سبب التورم. واأي�سً

ت�سبب التورم.

عليك اإخبار الطبيب اأو الممر�ضة اإذا ما 
حدثت لك اأي من التغيرات التالية:

ت���ورم في وجه���ك اأو يديك اأو ذراعيك اأو �س���اقيك اأو 	•
قدميك.

تورم اأو ت�سخم في معدتك اأو اأ�سفل بطنك.	•

تتبع الخطوات التالية لمنع التورم:

الح�ضول على قدر من الراحة.
ا�ساأل عن الجوارب الخا�سة.	•

ارتداء المالب�ض الوا�سعة والأحذية غير ال�سيقة.	•

رفع قدميك عن االأر�س.
رف���ع القدمين عن الأر����ض قدر الإم���كان. والجلو�ض 	•

وال�س���تلقاء م���ع رفع قدمي���ك على مقعد �س���غير. اأو 
رفعها بوا�سطة و�سادة.

محاولة عدم الوقوف اأو الم�سي كثيًرا في المرة الواحدة.	•

)احتبا�س ال�سوائل(



التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي: التورم )احتبا�س البول(

مراقبة الوزن يوميا .
يقا�ض الوزن في الموعد نف�سه من كل يوم.	•

اأخبر الطبيب اأو الممر�سة اإذا ما زاد وزنك.	•

االبتعاد عن تناول االأطعمة المالحة.
ل تتن���اول الأطعم���ة مث���ل رقائق البطاط����ض اأو اللح���وم المقددة 	•

اأو اللح���وم المدخنة اأو الح�س���اء المعلب، حي���ث اإنها تحتوي على 
الكثير من الأمالح )ال�سوديوم(.

ل ي�ساف الملح اأو �سل�سة ال�سويا اإلى طعامك.	•

تفح����ض مكون���ات الطع���ام لتع���رف م���ا اإذا كان���ت تحت���وي على 	•
�س���وديوم. ا�ساأل الممر�س���ة عن كمية الملح التي يمكنك تناولها 

باأمان.

 اأ�ضئلة لتطرحها على 
الطبيب اأو الممر�ضة:

ما الم�سكالت التي يجب علّي الت�سال حال حدوثها؟. 1
كم من الوزن الزائد الذي يجب اأن اأت�سل بك اإذا ما و�سلت اإليه؟. 2
ما الأطعمة التي يجب اأن اأقلل من تناولها؟. 3
ما الذي �سيجعلني اأ�سعر بتح�سن؟. 4


