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 جهت تطابق با عارضه ریزش مو اقدامات الزم ❖

 احتمالي مراقبت شود. آسيب هايوقتي موي سر مي ريزد پوست سر بسيار حساس است و بايد از  ✓

 . کنيد کوتاهي سر را تراشيده يا کامالً بهتر است قبل از شروع شيمي درماني موها ✓

هايي دارد ولي اگر به درستي انجام شود، به خوبي مي تواند مشابه موي اصلي د. اگر چه اين کار هزينهيگيس درست کن از موي تراشيده شده کاله  ✓

 باشد. 

د آن را از سر بردارد تا با توجه به مدت زمان طوالني ييا در محيط دلخواه قرار دار يدد در مواردي که تنها هستياگر از کاله گيس استفاده مي کن ✓

 مصرف، پوست سر آسيب نبيند. 

 خارج از منزل در هواي سرد براي کاهش از دست دادن حرارت بدن کاله بپوشد ✓

 دييا کاله استفاده کن براي محافظت از پوست سر خود از نور خورشيد، از کرم هاي ضد آفتاب ✓

 د. ييد و شانه بزنبشوميموهاي خود را به آرا ✓

 يابد.ميگرما مانند سشوار يا اتوي مو، اجتناب کند. زيرا ريزش مو تا حدي کاهش مواجه آن با از شانه زدن زياد مو و  ✓

کنند، آن ها ممکن است در ابتدا شکننده باشند. از فر کردن و رنگ گردن آن ها براي چند ماه اول ميزماني که موهاي جديد شروع به رشد  ✓

 د. يب کناجتنا

 

 تهوع و استفراغاقدامات الزم جهت کاهش  ❖

  درماني بسته به نوع دارو و شرايط بيمار ممکن است به صورت خفيف يا شديد بروز کند.ميتهوع پس از هر دوره شي 

 د.يد از راه دهان نفس هاي عميق بکشيد سعي کنيهنگامي که حالت تهوع دار ✓

 د. يد، در روز شيمي درماني آن ها را خارج کنيدر صورتي که از دندان هاي مصنوعي استفاده مي کن  ✓

  د.يدر روز شيمي درماني پرهيز کن و سرخ کرده از مصرف غذاهاي چرب و سنگين  ✓

 د. يآب نبات هايي با اسانس نعناع يا ليمو در دهان خود نگاه دار  ✓

 د.ياستفراغ مي شود، در منزل غذا درست نکناگر بوي غذا باعث تشديد تهوع و  ✓

 د.يغذا را به مقدار کم و در وعده هاي زياد ميل کن ✓

 د تا انرژي کافي براي بدن تأمين شود. ياز غذاهاي مقوي و مايعات شيرين استفاده کن ✓

 د. يبنوش د که مايعات سرد مانند آب خنک را بصورت جرعه جرعه و يا با استفاده از ني به طور تدريجييسعي کن ✓

 د. يرا تشنه تر کند، اجتناب کن شما از نوشيدن قهوه که طعم تندي دارد و ممکن است ✓

 د.يد، قبل از مصرف غذا پياده روي کوتاهي انجام دهيد حال خوبي ندارياگر احساس مي کن  ✓

 است.  موثرغذا خوردن در اتاقي که تهويه مناسب دارد نيز   ✓

 ذا پس از استفراغ مي باشد.معموالً بهترين زمان براي خوردن غ  ✓

 مکيدن قرص هاي آنتي اسيد مانع از احساس سوزش به دنبال استفراغ مي شود.  ✓

  د زيرا ممکن است نياز به برخي داروهاي تقويتي داشته باشد.ي، اين مسئله را با پزشک خود درميان بگذارنيستيدهيچ غذايي قادر به هضم اگر   ✓

 .غذا غذا بخوريد نه همراهمايعات ضروري را يک ساعت قبل از  ✓

 ذا وارد معده شودغ مقدار کميغذا خوردن هر بار با آهسته غذا بخوريد تا  ✓
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 .غذايتان را نه خيلي داغ و نه خيلي سرد بخوريد  ✓

 بجويد تا آسانتر هضم شود غذا را خوب ✓

 غذاهاي خشک مثل نان برشته بخوريد جوجه کباب و ... و ،بيشتر غذاهاي آب پز مثل گوشت آب پز ✓

 ، پرهيز کنيدو ...وجود داردعطر ادکلن تند  يادود سيگار ، داغ بوي پياز و سير انندکه بوهاي مختلف م مکان هايياز رفتن يا ماندن در ✓

 کاهش اشتهااقدامات الزم جهت جلوگیری از  ❖

. اگر تمايل زيادي به خوردن نداريد غذاي اصلي را در ابتداي روز يداين زمان غذاي بيشتري بخور د دريصبحانه اشتهاي بهتري دار در وعده اگر ✓

 ميل کنيد و غذاهاي مايع را ديرتر بخوريد.

 کنيد همانتوانيد ميل کنيد، تا زماني که بتوانيد ساير غذاها را نيز به راحتي ميل مياگر اشتهاي کافي نداريد و فقط يک يا دو نوع ماده غذايي را  ✓

 را مصرف کنيد. براي دريافت پروتئين و کالري زياد از غذاهاي پرکالري و پروتئين مايع استفاده کنيد. غذاها

 کنيد ميل به خوردن نداريد سعي کنيد مايعات زيادي مانند آب ميوه، سوپ و مواد مشابه بنوشيد. ميروزهايي که احساس  ✓

 کنند.ميزيرا بلع آن ها آسانتر است و احساس پري شکم و سيري ايجاد ن ،استفاده کنيدبه جاي قطعات بزرگ از تکه هاي کوچک غذا  ✓

 را در دسترس داشته باشيد تا هر موقع ميل داشتيد، مصرف کنيد. مانند کره، پنير، فرني و ... غذاهاي آماده ✓

 ش و... همراه خود برداريد.مو کش چينخود ،شويد يک خوراکي ساده مانند نان و پنير، کلوچهميمنزل خارج  زماني که از ✓

 در صورت امکان قبل از خواب خوراکي سبکي ميل کنيد. ✓

 د.يشکل غذا را اشتها آور و به گونه اي که شما را به غذا خوردن تحريک کند تغيير ده ✓

 زماني که حالتان بهتر است از فرصت استفاده کنيد و غذاي بيشتري بخوريد. ✓

 60الي  30کنند. سعي کنيد نوشيدني خود را حداقل به فاصله ميزيرا نوشيدني ها ايجاد سيري کاذب ، يدحين صرف غذا مايعات کمتري بنوش ✓

 دقيقه قبل يا بعد از غذا ميل کنيد.

 اسهالاقدامات الزم در زمان ایجاد  ❖

 داشتيد حتما با پزشکتان مشورت کنيد.  شکمدر درد و انقباض  باهمراه  وساعت  24اسهال بيش از  اگر  ✓

 .باشيد غذا را از صافي بگذرانيد و بخوريد تا استراحتي به روده ها داده ✓

 .آب سيب و چاي کمرنگانند مايعات فراوان بخوريد مايعاتي م ✓

 کامال خارج شود آن مايعات خيلي سرد و خيلي گرم نخوريد. اگر نوشابه گازدار مي خوريد صبر کنيد تا گاز هرگز ✓

 کم بخوريد يرمقادغذا را به دفعات متعدد و به  ✓

 شيريني جات خودداري کنيد قهوه، سوپ، کلم، گل کلم، ادويه جات و انندغذايي که باعث دردهاي انتقباضي مي شود م مواد از خوردن ✓

 برنج و سيب زميني و نان برشته بخوريد انندوقتي حس کرديد بهتر شديد مي توانيد غذاهاي سبک م ✓
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موز،  انندزياد م دفع مي شود. اگر دستور خاصي از پزشکتان نداريد مي توانيد از موادغذايي حاوي پتاسيم بدن معموال موقع اسهال پتاسيم زيادي از ✓

 پرتقال و سيب زميني استفاده کنيد

 را تشديد مي کند از مصرف آن پرهيز کنيد اسهال اگر مصرف شير و لبنبات ✓

 وارض ناشی از کاهش سلول های خونیجهت پیشگیری از عفونت و ع اقدامات الزم ❖

  بعد از اجابت مزاج و قبل از صرف غذا. خصوصاً دستهاي خود را در طي روز مرتب بشويدهر روز استحمام کنيد،  ✓

 د. يپرهيز کن ... مرغان و سرماخوردگي يا آنفلوآنزا و آبله مانند از تماس با افراد بيمار ✓

 د. يته نگيرناخن ها را از  ✓

 د. ياز کودکان يا افرادي که به تازگي واکسن زده اند، دوري کن ✓

 از بدن بريده يا زخمي نشود.  قسمتيد که يمواظب باش ✓

 د.يد آن محل زخمي نشود. از تيغ استفاده نکنيهنگام برداشتن موهاي زائد بدن و صورت مواظب باش ✓

 نشود. د تا لثه ها خراشيده ياز مسواك هاي نرم استفاده کن ✓

 د. يهنگام شستن ظروف يا وسايل ديگر از دستکش استفاده کن ✓

د تا دارو را از طريق آن رگ وارد بدن ي، به پرستار اطالع دهايدساعت اخير تزريق وريدي داشته 24در حين شيمي درماني، در صورتي که طي  ✓

 نکند.

 پرهيز کنيد شلوغ و پر رفت و آمد از رفتن به اماکن عمومي و ✓

 سالم و بهداشتي داشته باشيد و به اندازه کافي استراحت کنيد.تغذيه  ✓

 نکنيددستکاري جوشهاي صورت يا بدنتان را  ✓

  هاي مخصوص استفاده کنيدو لوسيون اگر پوستتان خشک شده است از روغن ✓

 دندانپزشکي خود را تکميل کنيد.درماني اعمال دندانپزشکي صورت نگيرد. بنابراين قبل از شروع درمان اعمال ميدر طول شي تبهتر اس ✓

آنتي بيوتيک  اگر به طور اتفاقي دست يا ناحيه اي از بدن خود را بريديد، زخم را تميز و پوشيده نگه داريد. با پزشک يا پرستار خود درباره داروها و ✓

 هاي الزم و نگهداري از زخم مشورت کنيد.

 

 مشکالت قاعدگیاقدامات الزم در زمان ایجاد  ❖

گردد، البته قطع دائمي عادت ماهيانه يا يائسگي زودرس ميشيمي درماني موجب توقف عادت ماهيانه بطور موقت يا دائم  ،قبل از يائسگيدر سنين  ✓

ن بندرت ايجاد مي شود. بايد توجه داشت که علي رغم قطع عادت ماهيانه امکان بارداري وجود دارد که اين موضوع مي تواند منجر به تولد جني

 ناقص الخلقه شود. 

 م شود.در حين شيمي درماني احتياطات الزم جهت جلوگيري از بارداري انجا ✓

، پزشک معالج خود را از اين امر آگاه سازد تا نوعي از الگوهاي درماني را انتخاب کند که کمترين يداگر در زمان تشخيص سرطان باردار هست ✓

 کنند. به جنين را داشته باشد. بسياري از داروهاي شيمي درماني بسته به مرحله رشد جنين مي توانند عارضه اي براي جنين ايجاد آسيب احتمال
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 یبوستاقدامات الزم در زمان ایجاد   ❖

 فراوان استفاده نماييد.مايعات  از ✓

 استفاده کنيد.ميوه و سبزي خام و نان سبوس دار  انندمپر فيبر  خوراکي هاياز  ✓

 حرکت کنيد بيشتر فعاليت و  ✓

 خودسرانه داروهاي ملين مصرف نکنيد خود مشورت نماييد و پزشکطول کشيد با ساعت  48از  بيشتر اگر يبوست ✓

 :خشکی و یا زخم شدن دهاناقدامات الزم در زمان ایجاد  ❖

 فراوان استفاده نماييد.مايعات  از ✓

 تکه هاي يخ بمکيد ✓

 نباتهاي کم شيرين بمکيد يا آدامس هاي کم شيرين يا بي شکر بجويد آب ✓

 ميوه يا بستني بخوريد انندم آب دار مواد غذايي ✓

 باشدآسان تر  آن ها مصرف تادر آوريد يا پوره بهتر است غذاهاي پخته را بصورت مايع  ✓

 آب بنوشيد تا به بلع شما کمک کند و صحبت کردنتان راحت تر شود. ميهرچند دقيقه يک بار، ک  ✓

 در خارج از منزل همواره يک بطري آب به همراه خود داشته باشيد. ✓

اگر درد گلو و حساسيت و درد دهان داريد از اين . کندمينوشابه ها و غذاهاي خيلي ترش يا شيرين ميل کنيد زيرا ترشح بزاق شما را تحريک  ✓

 .کندميمواد استفاده نکنيد زيرا مشکل شما را تشديد 

 غذا را با سس، عصاره گوشت و آب خورش نرم کنيد تا بلع آ ن راحت تر شود. ✓

ان شديد بود، از پزشک يا دندانپزشک خود بخواهيد داروي مرطوب کننده دهان تجويز کند. به اين مواد بزاق مصنوعي گفته اگر خشکي ده ✓

 شود.مي

 خوراکيهاي اسيدي مثل گوجه فرنگي و پرتغال و غذاهاي ترش پرهيز کنيد از مصرف ✓

 ادويه و نمک زياد نزنيد به غذايتان ✓

 باشد سعي کنيد دهان و لثه هايتان تميز ✓

 خستگی و افسردگیاقدامات الزم در زمان ایجاد  ❖

 .در طول شبانه روز به اندازه کافي استراحت کنيد ✓

 به جاي يک بار استراحت طوالني مدت، زمان هاي کوتاهي را براي استراحت در طول روز در نظر بگيريد. ✓

 براي استراحت خود در طول روز برنامه ريزي کنيد. ✓

 را تا حد امکان سبک تر و کوتاهتر کنيد و بيش از توان خود کار طوالني مدت انجام ندهيد.فعاليت هاي معمول خود  ✓

صرف کنيد تا همزماني مصرف آن ها با جلسات درمان خاطره بدي از آن مغذاهاي مورد عالقه خود را در زمان هايي که جلسات درمان داريد  ✓

 غذاها در ذهنتان به جا نگذارد.

 .روي هاي کوتاه مدت و تمرينات ورزشي منظم داشته باشيددر صورت امکان، پياده  ✓
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