تهوع و استفراغ
شيميدرماني با اثر بر معده و مراكز استفراغ در مغز ميتواند
موجب بروز تهوع و استفراغ گردد .بروز اين واكنشها در ارتباط
با نوع داروهاي مصرفي بوده و شدت آن از فردي به فرد ديگر
متفاوت است .براي مثال بعضي افراد هيچگاه دچار تهوع و
استفراغ نميگردند ،در حالي كه بيماران ديگر اكثر اوقات دچار
تهوع هستند و يا حتي در مدت كوتاهي به شدت دچار استفراغ
ميگردند.

اين حاالت ممكن است بالفاصله بعد از درمان تا چندين ساعت
بعد از آن ايجاد شوند و براي چندين ساعت تا چند روز
گريبانگير بيمار باشند .چنانچه تهوع و يا استفراغ شما بيش از
يك روز به طول انجامد و يا اينكه به دليل شدت تهوع حتي
قادر به نوشيدن مايعات نباشيد حتماً با پزشك يا پرستار خود
تماس بگيريد و ايشان را در جريان امر قرار دهيد.

توجه :تقريباً همواره مي توانيم به كمك درمانهاي
طبي و داروئي تهوع و استفراغ را كنترل نموده و يا
حداقل به طور آشكار از شدت آن بكاهيم .چنانچه شما
تجربه اين عارضه را داشته باشيد پزشكتان از يك يا
چند داروي ضدتهوع و استفراغ براي شما استفاده
خواهد كرد .نوع اين داروها با نظر پزشك و بسته به
نوع بيماران متفاوت ميباشد.
هيچگاه تسليم اين عارضه نشويد و با نظر پزشك و
پرستار خود داروهاي مختلفي را تجربه كنيد تا
مؤثرترين آنها را بيابيد.

آموزشهای زير ميتوانند به كاهش حالت
تهوع كمك كنند:
قبل از انجام شيميدرماني از مصرف غذاهاي سنگين
خودداري نمائيد و در طول روز نيز سعي نماييد غذا را
در وعده هاي مكرر و كم حجم هر چند ساعت يكبار
مصرف نمائيد و ا زخوردن غذا در چند وعده حجيم
مانند نهار و شام تنها پرهيز نماييد.
از مصرف مايعاتي چون آب ،نوشابه ،و چاي همزمان با
مصرف غذا و يك ساعت قبل و بعد از آن پرهيز نمائيد.
خوردن و آشاميدن را به آرامي و بدون عجله انجام
دهيد.
از غذاهاي شيرين ،سوخاري و چرب پرهيز نمائيد.
غذاها را در درجه حرارت اتاق و يا حتي سرد ميل
نمائيد تا بوي آنها آزار دهنده نباشد.
براي هضم بهتر غذا ،آن را بهتر بجويد.
چنانچه تهوع صبحگاهي داشتيد قبل از بلند شدن از
رختخواب از موادي مانند نان تست استفاده نمائيد (اگر
مبتال به زخم هاي دهان و گلو هستيد و يا بزاق
دهانتان كم است لذا از انجام اين كار خودداري نمائيد)
از آبميوههاي طبيعي مانند آب انگور و آب
توصيه ميشود آبنبات ترش و يا نعنايي و يا يك قطعه
يخ در دهان گذاشته و بمكيد (در صورت وجود زخم
دهان و يا گلودرد از خودن آبنباتهاي ترش خودداري
نماييد).

از رايحههايي كه موجب آزار شما ميشوند مانند بوي
غذا ،دود و يا عطر پرهيز نمائيد.
بهتر است قبل از انجام شيمي درماني چند نوع غذا را
پخته و منجمد نمائيد تا در روزهائي كه نميتوانيد غذا
بپزيد ازآنها ميل كنيد.
بعد از صرف غذا روي صندلي استراحت كنيد و تا دو
ساعت از خوابيدن يا دراز كشيدن خودداري فرمائيد.
لباسهاي راحت و گشاد بپوشيد.
زماني كه احساس تهوع داشتيد نفسهاي عميق و آرام
بكشيد.
سعي كنيد با صحبت با دوستان و اعضاي خانواده،
گوش كردن به موسيقي و تماشاي فيلم و يا برنامههاي
تلويزيون خود را مشغول نمائيد.
اگر به طور معمول در حين شيميدرماني دچار حالت
تهوع ميشويد حداقل چند ساعت قبل از درمان از
خوردن غذا خودداري كنيد.

راه های پیشگیری از تهوع و استفراغ در شیمي
درماني
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