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

ح��دوث حمى وزيادة درج��ة حرارة الج�ضم 	•
عن 38 درجة.

رع�ضة.	•
وج��ود دم ف��ي الب��ول، اأو عدم الق��درة على 	•

التبول.
حدوث األم اأو حرقة عند التبول.	•
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"�أخبرتني �لممر�شة بمدى �أهمية �شرب كميات كبيرة 
من �لماء. و�أخبرتني بالحاالت �لتي يجب علّي �أن �أت�شل 

بها حال حدوثها مثل �لحمى �أو �الألم".

�لتعامل مع �الأعر��ض �لجانبية للعالج �لكيميائي

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

رغبة عارمة في �لتبول �أكثر من �لمعتاد.	•

�أن يك���ون �لب���ول قاتًما �أو مختلف �لل���ون عن �لمعتاد، 	•
مث���ل �أن يك���ون برتقالي �لل���ون �أو �أحمر �أو �أخ�ش���ر �أو 

�أ�شفر غامًقا.

�أن تكون للبول ر�ئحة منفرة.	•

وجود م�شكلة في �لتبول.	•

من �ل�ش���ائع �أن يتغي���ر لون �لبول ور�ئحت���ه خالل �لعالج 
�لكيميائي. تحدث مع �لطبيب �أو �لممر�شة عن �لتغير�ت 

�لتي عليك توقعها و�أف�شل �لطرق للتغلب عليها.



�لتعامل مع �الأعر��ض �لجانبية للعالج �لكيميائي: م�ضكالت التبول

معرفة المزيد عن ال�ضوائل.

�ضرب المزيد من ال�ضوائل.
��شرب �ل�ش���و�ئل مثل �لماء و�لح�شاء و�لحليب �لمخفوق بالفاكهة 	•

وع�شير �لتوت. و�شع �لمزيد من �لماء في �لع�شائر.

��ش���األ �لطبيب �أو �لممر�ش���ة عن عدد �أكو�ب �ل�شو�ئل �لتي يجب 	•
تناوله���ا. �أغل���ب �لنا�ض يحتاجون �إلى 8 �أكو�ب من �ل�ش���و�ئل على 

�الأقل كل يوم.

 اأ�ضئلة لتطرحها على
 الطبيب اأو الممر�ضة:

ما �لم�شكالت �لتي يجب علّي �الت�شال حال حدوثها؟. 1
كم من �ل�شو�ئل علّي �أن �أ�شرب كل يوم؟. 2
ما �ل�شو�ئل �لمفيدة بالن�شبة لي؟. 3
هل توجد �شو�ئل علّي �أن �أقلل من تناولها؟. 4
هل توجد �شو�ئل علّي �لتوقف عن تناولها؟. 5

علي���ك ب�س���رب ال�سوائ���ل حت���ى اإن ا�سط���ررت اإل���ى الذه���اب 
للمرحا����ض كثيًرا. اإن ال�سوائ���ل ت�ساعد ج�سمك على العمل 

جيًدا.

 بع�ض ال�ضوائل قد تزيد
 من حالة المثانة �ضوًءا.

تحدث مع �لطبيب �أو �لممر�ش���ة عن �ل�شو�ئل �لتي عليك �لتقليل من 
تناولها �أو �المتناع عنها تماًما، قد ت�شمل هذه �ل�شو�ئل:

�لم�ش���روبات �لت���ي تحتوي عل���ى �لكافيي���ن مثل �لقهوة و�ل�ش���اي 	•
�الأ�شود و�ل�شود�.


