
العالج الكيميائي
واملنَفذ القابل للزرع  

نصائح لتخفيف تأثرياته والتغلب عليها



نسان، وغالباً ما تتصف بتكاثر نوع معّين  الأورام السرطانية هي مجموعة من الأمراض التي تصيب الإ
من الخاليا بشكل غير منضبط، مما يؤدي الى تجّمع هذه الخاليا بأعداد هائلة.

تتعدد وسائل عالج هذه الأورام وهي: العالج الجراحي والكيميائي والهورموني والشعاعي والمناعي .

ما هو العالج الكيميائي؟
يقوم العالج الكيمائي بقتل الخاليا السرطانية في كل أجزاء الجسم، فيساعد على الشفاء من المرض، 
لكنه يهاجم أيضاً، لالأسف، الخاليا السليمة.لذلك، يجب التحكم بآثاره الجانبية للحفاظ على القوة 

الجسدية والنفسية.

نتــظارك   ايـــام أفضـل ��
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فحص الفم يومياً لكتشاف أّي تقرّحات، إذ أن ذلكأحد التأثيرات الجانبية  •
الرئيسية للدواء )ما بين 7 و21يوماً بعد بدء العالج( وذلك يؤدي الى انزعاج 

وآلم خالل الأكل.
رشادت  • استعمال فرشاة أسنان ناعمة ومضمضة الفم بدواء خاص وفقاً لإ

الطبيب، بهدف منع ظهور تقرّحات الفم وتخفيف الشعور بالحرقة في 
الفم.

تجنب الطعام الحار والحامض والقاسي، بهدف التخفيف من تهّيج تقرحات  •
الفم.

تناول الطعام الطري واللّين لأنه سهل البلع. •

مراقبة الحرارة باستمرار وإبالغ الطبيب في حال ارتفاع الحرارة إلى 38.5 درجة  •
مئوية.

التركيز بشكل كبير على النظافة اليومية: •
o .تنظيف الفم والأسنان بشكل مستمر بفرشاة أسنان ناعمة
o .غسل اليدين باستمرار

عدم التواجد مع أشخاص مرضى أو مصابين بارتفاع في الحرارة. •
تجنُّب المناطق المزدحمة. •

االلتهابات

 تقرّحات الفم

عدم شرب المياه قبل تناول الطعام. •
ضافة نكهات جديدة على  • تناول أطعمة متنّوعة وزيادة القليل من الصلصات لإ

الوجبات.
تناول الطعام بمشاركة الأهل أو الأصدقاء. •
تقسيم الوجبة الواحدةإلى عدة وجبات خالل النهار. •
إذا كانت كمية الطعام غير كافية خالل النهار، فذلك يؤدي الى فقدان وزن  •

وسوء تغذية. لذلك، يجب استشارة أخصائية تغذية للحصول على مكّمالت 
غذائية، مثلFortiCare، Ensure، الخ.

تناول أطعمة ذات سعرات حرارية مرتفعة وغنّية بالبروتين. •

رشادات الطبيب. • تناُول الأدوية وفقاً لإ
تجنب الأطعمة ذات الروائح القوية وكذلك الأطعمة الدهنية لأنها قد تسبب  •

الغثيان.
تناول البسكويت الرقيق الناشف صباحاً )فذلك يساعدفي التغّلب على الغثيان( •

ومّص السكاكر الحامضة طوال النهار.
تناول الطعام البارد أو المعتدل الحرارة بدل الطعام الحار والساخن، لأن  •

الطعام الساخن قد يسبب الغثيان.
تجنب الروائح المزعجة والتدخين والأجواء التي قد تؤدي الى الغثيان. •
عدم تناول الطعام أو الشراب قبل الشعور بأّن المعدة أصبحت مرتاحة  •

ومهّيأة لستقبال الطعام.
تناول المأكولت الغنية بالنشويات والبروتينات. •
تجنب الحلويات والطعام المقلي والطعام الحامض والشاي والقهوة  •

والكحول.

نقصان الشهّية

الغثيان والتقيؤ 

لتخفيف تأثيرات العالج الكيميائي نصـــائح  
والتغلب عليها
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يوجد عدد من العالجات التي تؤدي إلى تساقط نسبة كبيرة من الشعر وذلك  •
عامة ابتداءاً من الأسبوع الثالثبعدأول جلسة عالج، ولكن الشعر يعاود نمّوه 

بعد توقف العالج.
قص الشعر وتحضير الشعر المستعار )ِتبعاً لخيار المريض( قبل البدء  •

بالعالج.
تجنب الصبغة والستحمام بمياه ساخنة واستعمال مجفف الشعر. •

تؤدي بعض العالجات إلى أضرار في الأظافر والبشرة كالتشقق والجفاف.  •
لذلك، يجب:

o .تجنب التعرض المطوَّل لأشعة الشمس
o .استعمال المراهم المرطِّبة
o .ارتداء المالبس القطنية واّلحذية الواسعة

تساقط الشعر 

االأضرار الجلديّة

مراقبة أي إشارات تدّل على حصول نزيف: •
o  ظهور بقع زرقاء أو كدمات على الجلد ودم في البول أو البراز أو

اللّثة.
مراقبة نسبة الدم والصفائح بصورة مستمرة وحسب إرشادات الطبيب. •
مساك وتناول الكثير من السوائل واستشارة الطبيب لوصف الملّينات  • تجنب الإ

الالزمة.
استعمال فرشاة أسنان ناعمة وتجّنب استعمال الخيط. •
استعمال أداة حالقة كهربائية. •
تجنب الأعمال التجميلّية خالل فترة العالج مثل الوشم وإزالة الشعر بالليزر. •

ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعّي وقدر المستطاع وتجنب الجهد  •
والنشاطات المتعبة.

أخذ قسط من الراحة يومياً.  •
التنّبه لأّي من عالمات فقر الدم التالية وإعالم الطبيب بالموضوع: •

o .اصفرار في الوجه
o .دوخة
o .إرهاق
o .ضيق في التنفس
o .تسارع في دقات القلب وتعب عند أقل مجهود

رهاق الشعور بالتعب واالإ

النزيف
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يختلف تأثير العالج الكيمائي على الحياة الجنسية والخصوبة باختالف  •
المرضى.

يمكن حدوث اضطراب في العادة الشهريّة لدى النساء، إضافة إلى تراجع في  •
الخصوبة وتغيير في السائل المنوي.

الرجاء مراجعة الطبيب المعالج حول مسألة الخصوبة قبل بدء العالج. •

التأثير على الحياة الجنسّية والخصوبة

نذّكر بأّن المرضى يختلفون عن بعضهم البعض، إذ أّن بعضهم 
قد يعاني من آثار جانبية في حين أن البعض الآخر قد ل يعاني 

!منها، ولكنها تقّل مع الوقت.
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تؤدي بعض العالجات إلى شعور بالتنميل أو الحريق في اليدين والِرجلين. •
إبالغ الطبيب المعاِلج عند الشعور بالتنميل أو الحريق في اليدين والرجلين. •

االأضرار العصبّية



قــاوم من أجـل أحبائــك

ما هو المنَفذ القابل للزرع؟
إن المنفذ القابل للزرع هو جهاز مزروع تحت الجلد يتألف من خّزان صغير مع 

قثطرة، ويتم وضعه مباشرة داخل وريد عميق.

يتيح المنفذ االأمور التالية:
حماية أوردة الساِعَدين. •
حقن وضّخ الأدوية بشكل مستمّر. •
ضّخ أدوية عالج كيميائي أو عالج بالمضادات الحيوية أو مواد تغذية على المدى  •

الطويل.
أخذ عّينات دم. •

زرع المنفذ:
يتّم زرع المنفذ عند الحاجة، وذلك وفقاً لمّدة العالج وأيضاً وفقاً لنوع الأوِردة.  •
يتطّلب الزرع عملية جراحية قصيرة مع بنج موضعي. •

يجب على المريض: •
o .أن يكون على الريق
o .أن يغتسل صباحاً بَغسول مطّهر
o  إبالغ الطبيب في حال تناول دواء مسيِّل للدم، لأن عليه التوقف عن تناوله قبل بضعة أيام من الجراحة

 .)Lovenox والستعاضة عنه بمسيِّل للدم تحت الجلد )مثل
يمكن مغادرة المستشفى في اليوم عينه أو في اليوم التالي، ِوفقاً لرأي الطبيب. •

تشغيل المنَفذ:
يجب أن يقوم المختّصون وحدهم بأّي عملّية ترتبطبالمنَفذ، متقّيدين بشروط تطهير صارمة. •
ر على المنَفذ قبل ساعة ونصف عى الأقّل  • برة عبر الجلد مؤلمة قليالً. يمكنك وضع مرهم مخدِّ إّن عملّية إدخال الإ

من عملّية إدخال إبرة Huber )هي إبرة خاّصة لَبزل المنَفذ(.

معلومات للمرضى الحاصلين على زرع َمنَفذ 
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يجب اتّباع القواعد التالية من أجل سالمتك وللحّد من 
:Huber خطر اللتهاب أثناء وضع إبرة

يتوّجب على الأخّصائي أن يرتدي معدات الحماية  •
التالية:

قناع  -  غطاء للرأس  -  رداء معّقم  -  كفوف معّقمة

يقوم الأخّصائي بإلباس المريض قناعاً ويُدير رأسه إلى  •
الجهة الأخرى لتفادي التلوث الذاتي للمنَفذ.

برة.  يجب تطهير البشرة بشكلجّيد قبل إدخال الإ

يمكنك إيقاف أو رفض أّي عمل غير صحيح يقوم 
به الأخّصائي أو في حال عدم احترام قواعد 

التطهير

ويمنحك حرّية إضافية 
خالل فترة العالج

المنَفذ
القابل للزرع
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ل العالج  يسهِّ
الكيميائي



الشـتـــاء � يــــدوم

المنَفذ في الحياة اليومية:

يجب التقّيد ببعض قواعد النظافة الجسدية في 
المنزل. 

بعد العملية الجراحية:
انتبه إلى نظافة اليدين. •
ل تنزع الضمادة حتى إزالة القطب، ويتم ذلك عادة  •

بعد 10 إلى 15 يوم من التئام الجرح بشكل تام. 
ل تبّلل الضمادة أثناء الستحمام )إلّ بعد إزالة  •

القطب(، وإل فيتوّجب تغيير الضمادة. 

في الحياة اليومية:
تابع ارتداء مالبسك كالعادة . •
تابع الستحمام والسباحة، ولكن تفاَد بعض  •

الرياضات العنيفة مثل كرة المضرب. 
ل يوجد مانع لعبور كاشفات المعادن. •
سيحّدد طبيبك موعد نزع المنَفذ بعد انتهاء العالج. •
يجب أن تقوم ممرّضة بغسل المنَفذ كّل 4 إلى 6 أسابيع. •

أبِلغ الطبيب في حال ظهور:
تورّم أو ألم كبير عند موضع الزرع أو في ذراعك.  •
احمرار أو تصّلب أو نّز الجرح.  •
حرارة أو رجفة. •

13



The Middle East Institute of Health Hospital
Bsalim, Metn, Liban, P.O.Box 60-387
Tel: +961 4 712111 ext 1301 / 1302 (Inpatient)
        ext 6030 (Outpatient)
www.meih.org / info@meih.org
www.facebook.com/meih.lb


