
 

 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یراهنمادستورالعمل و 

 درمانیمیشی از بعد های توصیه

شیمی درمانی الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

 یه های بعد از انجام شیمی درمانیتوص ❖

 .براي پيشگيري از حالت تهوع و استفراغ الزم است دو ساعت قبل از شيمي درماني و بعد از شيمي درماني غذايي مصرف نشود  ✓

 از قبيل آب کمپوت، شير، چاي سرد و عسل باشد. يمايعات شامل بعد از شيمي درماني مصرفي اولين مواد غذاي بهتر است ✓

ساعت قبل از شيمي درماني يک وعده غذاي کامل صرف کرده و بقيه شبانه روز را غذاي ماليم و سبک  2-3صورتيکه تهوع با هيچ موردي بهتر نشد در  ✓

 ميل نماييد.

  کنيد. هاي سفيد مصرفبه جاي آن گوشت و شروع شيمي درماني خودداري نماييد گوشت قرمز در سه روز اولمصرف از  ✓

، استراحت وخواب مناسب وکافي، تمرين و فعاليت بدني، را افزايش داده و در کنار آن مقوي تهوع الزم است دريافت غذاي کافي وبراي کاهش حالت  ✓

 تغيير ذهنيت بوسيله مطالعه، ديدن تلويزيون، صحبت هاي خودماني و .... را داشته باشيد.

ليوان در  10حداقل ميزان دريافت مايعات  .ادرار عوارض داروها کاهش يابد زياد با دفعبعد از اتمام هر جلسه شيمي درماني مايعات فراوان ميل کنيد تا  ✓

 .شوند.ميهاي مناسبي محسوب نوشيدنيدوغ  و انواع آب ميوهد. شبانه روز باش

. ابتدا بنشينيد و پاهاي سپس از جاي خود بلند شويد  ساعت بعد از شيمي درماني به صورت خوابيده و نيمه نشسته استراحت کنيد و 2تقريبا به مدت  ✓

 خود را از تخت آويزان کنيد اگر سرگيجه نداشتيد از تخت خارج شويد. 

 در صورت استفاده از داروهاي خوراکي شيمي درماني آنها را به همراه شير و يا شربت آنتي اسيد مصرف کنيد. ✓

 چال نگهداري کنيد.داروهاي شيمي درماني خود را در منزل حتما در يخ ✓

 داروها را به طور مرتب و به موقع مصرف نماييد. ✓

 را نگهداري نماييد. هاآزمايشات خود را به طور مرتب انجام دهيد و پاسخ آن ✓

 .را از هرگونه آسيب محفوظ داريد هاي شيمي درماني محل تزريق آمپول ✓

 مراجعه نماييد. شکدر صورت ايجاد درد، ترشح چرکي و تورم در محل تزريق دارو به پز ✓

مگر با  نکنيددر زمان شيمي درماني از قرص آسپرين و گروه ساليسيالتها و ايندومتاسين ، مفناميک اسيد، بروفن، ديکلوفناک، پيروکسيکام استفاده  ✓

 دستور پزشک معالج

 زمان مراجعه بعدی ❖

 در فواصل منظم و تعيين شده جهت ادامه درمان به پزشک مراجعه نماييد. ✓

 درمانهاي طوالني مدت اگر با ناراحتي تنفسي نظير تنگي نفس و خس خس سينه يا سرفه مواجه شديد به پزشک معالج رجوع کنيد. در طول ✓

 در صورت خونريزي از لثه، وجود مدفوع سياه رنگ، خون در ادرار، خلط خوني به پزشک مراجعه نماييد. ✓
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