تقديم الدعم لمر�ضى ال�سرطان

التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي

التورم
(احتبا�س ال�سوائل)

ما الذي ي�سبب التورم؟
قد يحدث التورم ب�س ��بب الع�ل�اج الكيميائي .بع�ض �أنواع
ال�س ��رطان �أو التغيرات الهرمونية من �ش� ��أنها � ً
أي�ض ��ا �أن
ت�سبب التورم .و� ً
أي�ض ��ا هناك م�شكالت �صحية �أخرى قد
ت�سبب التورم.

عليك �إخبار الطبيب �أو الممر�ضة �إذا ما
حدثت لك �أي من التغيرات التالية:

•ت ��ورم في وجه ��ك �أو يديك �أو ذراعيك �أو �س ��اقيك �أو
قدميك.
•تورم �أو ت�ضخم في معدتك �أو �أ�سفل بطنك.

تتبع الخطوات التالية لمنع التورم:
الح�صول على قدر من الراحة.
•ا�س�أل عن الجوارب الخا�صة.
•ارتداء المالب�س الوا�سعة والأحذية غير ال�ضيقة.
"كانت يداي وقدماي منتفختين و�سميكتين� .ساعدتني
الممر�ض ��ة على ا�ستيعاب ال�سبب وراء دفعي للتوقف عن
تناول الأطعمة المالحة".

�س�أت�صل بالطبيب �أو الممر�ضة في
الحاالت التالية:

•ال�شعور ب�ضيق في التنف�س.
•�شعرت ب�أن نب�ضات قلبي مختلفة �أو غير
منتظمة.
•ح��دوث ت��ورم مفاج��ئ �أو ح��دوث ت��ورم
يزداد.
•زيادة الوزن ب�سرعة.
•ع��دم التب��ول عل��ى الإط�لاق �أو التب��ول
مرات قليلة.

رفع قدميك عن الأر�ض.
•رف ��ع القدمين عن الأر� ��ض قدر الإم ��كان .والجلو�س
واال�س ��تلقاء م ��ع رفع قدمي ��ك على مقعد �ص ��غير� .أو
رفعها بوا�سطة و�سادة.
•محاولة عدم الوقوف �أو الم�شي كثي ًرا في المرة الواحدة.

التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي :التورم (احتبا�س البول)
مراقبة الوزن يوميا .
•يقا�س الوزن في الموعد نف�سه من كل يوم.
•�أخبر الطبيب �أو الممر�ضة �إذا ما زاد وزنك.

�أ�سئلة لتطرحها على
الطبيب �أو الممر�ضة:

االبتعاد عن تناول الأطعمة المالحة.
•ال تتن ��اول الأطعم ��ة مث ��ل رقائق البطاط� ��س �أو اللح ��وم المقددة
�أو اللح ��وم المدخنة �أو الح�س ��اء المعلب ،حي ��ث �إنها تحتوي على
الكثير من الأمالح (ال�صوديوم).
•ال ي�ضاف الملح �أو �صل�صة ال�صويا �إلى طعامك.
•تفح� ��ص مكون ��ات الطع ��ام لتع ��رف م ��ا �إذا كان ��ت تحت ��وي على
�ص ��وديوم .ا�س�أل الممر�ض ��ة عن كمية الملح التي يمكنك تناولها
ب�أمان.

علي االت�صال حال حدوثها؟
1 .1ما الم�شكالت التي يجب ّ
2 .2كم من الوزن الزائد الذي يجب �أن �أت�صل بك �إذا ما و�صلت �إليه؟
3 .3ما الأطعمة التي يجب �أن �أقلل من تناولها؟
4 .4ما الذي �سيجعلني �أ�شعر بتح�سن؟

