عفونت ها
شيمي درماني ممكن است احتمال ابتال به عفونتها را در
شما باال برد .علت اين امر آن است كه اكثر داروهاي
ضدسرطاني با اثر بر مغز استخوان موجب كاهش توليد
گلبولهاي سفيد ميگردند كه در دفاع بر ضد عفونت ها
نقش دارند .تقريباً هر نقطه از بدن مانند دهان ،پوست،

پذير بود براي راهنمايي گرفتن با پزشك يا پرستارتان
تماس بگيريد .قبل از تنقيه كردن يا گذاشتن شياف با
پزشك خود مشورت نماييد.
 از افرادي كه بيماريهاي قابل سرايت مانند سرماخوردگي،سرخك و آبله مرغان دارند دوري نمائيد و در مكانهاي
شلوغ حضور پيدا نكنيد.

دستگاه ادراري ،راست روده و دستگاه توليد مثل شانس

 -از كودكاني كه تازه واكسيناسيون شدهاند مانند واكسن

ابتال به عفونت را دارند .اغلب ،پزشك شما قبل از هر شيمي

سرخجه ،سرخك ،فلج اطفال و اوريون دوري كنيد.

درماني شمارش سلولهاي خوني را انجام ميدهد.
در مواردي نيز داروهاي تحريك كننده مغز استخوان براي
شما تجويز ميشود تا شمارش سلولهاي خوني كاهش بسيار
زيادي پيدا نكند .عليرغم اين اقدامات ،ممكن است تعداد
گلبولهاي سفيد شما افت پيدا كند و در اين صورت پزشك
شما ممكن است انجام شيمي درماني را به تعويق انداخته و
يا مقدار داروهاي تجويزي را كاهش دهد.
آموزشهای الزم جهت جلوگیری از عفونت:
وقتي تعداد گلبولهاي سفيد كمتر از حد طبيعي شوند
آموزش هايي كه در جلوگيري از ابتال به عفونت مؤثر است:
 اغلب چند بار در طول روز دستهايتان را بشوئيد .چنانچهبه عارضه بواسير دچار بوديد و يا ناحيه مقعدتان تحريك

 از بريدن و يا پاره كردن پوسته اطراف ناخن پرهيز نمائيد. مواظب باشيد تا در هنگام استفاده از قيچي ،تيغ ،سوزنو يا چاقو بريدگي و يا خراش در بدنتان ايجاد نشود.
 براي ريش تراشي و يا برداشت موهاي زائد از تيغ و وسايلبرقي چون ريش تراش استفاده ننمائيد.

 جوشهاي صورت و بدن را فشار ندهيد و آنها را نخراشيد. به طور روزانه حمام يا دوش آب گرم (ولي نه داغ) بگيريدو بدن خود را به نرمي و بدون سائيدن خشك نمائيد.
 اگر پوستتان خشك شد يا ترك برداشت براي ترميم ونرم كردن آن از مرطوب كننده ها ( لوسيونها ) و نرم
كنندهها استفاده نمائيد.
 خراش و بريدگيها را سريعاً با آب گرم ،صابون و ضدعفونيكنندهها همچون بتادين پاك نمائيد.
 در هنگام هر گونه تميزكاري و باغباني از دستكشاستفاده كنيد.
 قبل از انجام هر گونه واكسيناسيون پزشك خود را مطلعنمائيد تا از بيضرر بودن آن مطمئن شويد.
اكثر عفونتها توسط باكتريهائي ايجاد مي شوند كه به طور

 -براي مسواك زدن از مسواك نرم استفاده كنيد تا

طبيعي روي پوست و يا داخل روده ها و دستگاه تناسلي

لثههايتان را آزار ندهد.

قرار دارند .در بعضي موارد علت عفونت شناخته نميشود.
وقتي گلبولهاي سفيد شما كاهش يابند ممكن است بدن
شما قادر به مقابله با ميكروبها نباشد ،بنابراين حتي با
مواظبت و رعايت مراقبتهاي شديد ممكن است مبتال به
عفونت گرديد.

از عاليم عفونتها اطالع كامل داشته باشيد و از اين بابت به
طور منظم بدنتان را بررسي نمائيد خصوصاً به چشم ها،
بيني ،دهان ،نواحي تناسلي و ناحيه مقعد توجه داشته
باشيد .نشانههاي عفونت شامل موارد زير است:
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لرز



عرق ريزش



مدفوع شل (كه ميتواند از عوارض شيمي درماني
نيز باشد)



احساس سوزش در زمان ادراركردن



گلو درد يا سرفه شديد



خارش مهبلي غير معمول


تورم و قرمزي خصوصاً در اطراف
زخمها ،جوشها و محل تزريقات
وريدي

توصیه های پیشگیری از عفونت
در شیمی درمانی

هرگونه عالئم عفونت را سريعاً به پزشك خودتان اطالع
بدهيد .زماني كه گلبولهاي سفيد شما كاهش يافته اند

پزشک تایید کننده  :دکتر ساعدی

اهميت اين موضوع بيشتر مي باشد در صورت بروز تب ،قبل
از اطالع به پزشكتان از مصرف آسپيرين ،استامينوفن و يا

زیر نظر :کمیته آموزش بیمارستان بین المللی قائم (عج)
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