تقديم الدعم لمر�ضى ال�سرطان

التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي

م�شكالت
التبول

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

•رغبة عارمة في التبول �أكثر من المعتاد.
•�أن يك ��ون الب ��ول قات ًما �أو مختلف الل ��ون عن المعتاد،
مث ��ل �أن يك ��ون برتقالي الل ��ون �أو �أحمر �أو �أخ�ض ��ر �أو
�أ�صفر غام ًقا.
•�أن تكون للبول رائحة منفرة.
•وجود م�شكلة في التبول.

من ال�ش ��ائع �أن يتغي ��ر لون البول ورائحت ��ه خالل العالج
الكيميائي .تحدث مع الطبيب �أو الممر�ضة عن التغيرات
التي عليك توقعها و�أف�ضل الطرق للتغلب عليها.

"�أخبرتني الممر�ضة بمدى �أهمية �شرب كميات كبيرة
علي �أن �أت�صل
من الماء .و�أخبرتني بالحاالت التي يجب ّ
بها حال حدوثها مثل الحمى �أو الألم".

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

•ح��دوث حمى وزيادة درج��ة حرارة الج�سم
عن  38درجة.
•رع�شة.
•وج��ود دم ف��ي الب��ول� ،أو عدم الق��درة على
التبول.
•حدوث �ألم �أو حرقة عند التبول.
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�أ�سئلة لتطرحها على
الطبيب �أو الممر�ضة:
علي االت�صال حال حدوثها؟
1 .1ما الم�شكالت التي يجب ّ
علي �أن �أ�شرب كل يوم؟
2 .2كم من ال�سوائل ّ
3 .3ما ال�سوائل المفيدة بالن�سبة لي؟
علي �أن �أقلل من تناولها؟
4 .4هل توجد �سوائل ّ
علي التوقف عن تناولها؟
5 .5هل توجد �سوائل ّ

معرفة المزيد عن ال�سوائل.
�شرب المزيد من ال�سوائل.
•ا�شرب ال�س ��وائل مثل الماء والح�ساء والحليب المخفوق بالفاكهة
وع�صير التوت .و�ضع المزيد من الماء في الع�صائر.
•ا�س� ��أل الطبيب �أو الممر�ض ��ة عن عدد �أكواب ال�سوائل التي يجب
تناوله ��ا� .أغل ��ب النا�س يحتاجون �إلى � 8أكواب من ال�س ��وائل على
الأقل كل يوم.
علي ��ك ب�ش ��رب ال�سوائ ��ل حت ��ى �إن ا�ضط ��ررت �إل ��ى الذه ��اب
للمرحا� ��ض كثي ًرا� .إن ال�سوائ ��ل ت�ساعد ج�سمك على العمل
جيدًا.
بع�ض ال�سوائل قد تزيد
�سوءا.
من حالة المثانة ً
تحدث مع الطبيب �أو الممر�ض ��ة عن ال�سوائل التي عليك التقليل من
تماما ،قد ت�شمل هذه ال�سوائل:
تناولها �أو االمتناع عنها ً
•الم�ش ��روبات الت ��ي تحتوي عل ��ى الكافيي ��ن مثل القهوة وال�ش ��اي
الأ�سود وال�صودا.

