
 شیمی درماوی چیست؟  

ضیوی درهاًی تِ هؼٌای درهاى تا دارٍّا ٍ هَاد ضیویایی است   

كِ هوكي است تِ تٌْایی یا ّوراُ تا درهاًْای دیگر تِ كار 

ُ قثل از ترداضتي تَهَر ب،رٍد؛ هثال در افرادی كِ تَهَر دارًذ

ٍسیلِ ػول جراحی، تیوار ضیوی درهاًی هی ضَد تا اًذازُ 

. تَهَر تِ قذركافی كَچك ضَد ٍ ترداضتي آى آساًتر تاضذ

ضوا هوكي است در یك دٍرُ درهاًی تركیثی از چٌذ دارٍی 

ضیویایی را دریافت كٌیذ تا احتوال ػَد ٍ اتتالی هجذد تِ 

.  ترسذ حذاقل

جراحی ٍ اضؼِ درهاًی از اقذاهات درهاًی هَضؼی ّستٌذ كِ 

از طریق آًْا سلَلْای غیرطثیؼی در یك ًاحیِ خاظ تخریة 

 در تیواراها ضیوی درهاًی تا توام تذى . اضتِ هی ضًَذدیا تر

         .ارتثاط است

 چرا بیمار بٍ  شیمی درماوی ویاز دارد؟  

 چٌذیي ّذف ترای تجَیس ضیوی درهاًی ٍجَد دارد كِ 

: ػثارتٌذ از
 در ٍاقغ تِ هؼٌای رسیذى تِ  :درهاى تیواری 

 هرحلِ ًْفتِ تیواری هی تاضذ كِ در آى اثری از 

 .ػالئن تیواری ًیست

 ترخی تَهَرّا تِ :تسكیي ػالئوی ّوچَى درد 

هرحلِ ای هی رسٌذ كِ اهكاى ترداضتي آًْا از 

طریق جراحی ٍجَد ًذارد، اها درد ٍ ًاراحتی 

ًاضی از آًْا را هی تَاى تا دارٍّای ضیوی 

ّذف از ایي . ًوَد درهاًی تسكیٌی ترطرف

كیفیت تْتر  دارٍّا ایجاد راحتی، آراهص ٍ

     .زًذگی ترای تیوار است

                                                                                                                                                                                                    كٌترل تیواری ترای دٍرُ ای از زهاى 

 در هَاردی قثل از جراحی ، ضیوی درهاًی تِ  

هٌظَر كَچك ًوَدى اًذازُ تَهَر اًجام هیطَد تا 

 . اضتي آى را آساى تر ًوایذدتر

 گاّی پس از جراحی، ضیوی درهاًی تا ّذف از تیي  

ایي رٍش ّوچٌیي ترای . تردى كل تَهَر تجَیس هی ضَد

جلَگیری از تثذیل تَهَرّای كَچك تِ تَهَرّای تذخین 

. ٍ تسرگتر ًیس تِ كار هی رٍد

         تجًیسبیماراز چٍ طریقی شیمی درماوی برای 

  می شًد؟

تایذ دریافت  تیوارتستِ تِ ًَع تیواری ٍ دارٍّایی كِ 

د، ضیوی درهاًی از طریق یكی از رٍش ّای زیر یا كي

   .                                                            تركیثی از رٍضْای یاد ضذُ تجَیس هی ضَد

 ی                         زریق ٍریذت 

  تسریق زیر پَستی

 تسریق ًخاػی 

 خَراكی 

 تسریق از كاتتر پَرت 

 در زمان اوجام درمان باید در بیمارستان بیمارآیا 

   ؟  بستری شًد

ضیوی درهاًی درهٌسل، هطة پسضك، درهاًگاُ ٍ 

تیوارستاى تِ دٍ ضكل سرپائی ٍ تستری قاتل اًجام هی 

. تاضذ

 اًتخاب هكاى ضیوی درهاًی تِ ًَع دارٍ ٍ ًظر پسضك 

.  تستگی دارد

 اغلة تیواراًی كِ ضیوی درهاًی را دریافت هی كٌٌذ، 

.  هراجؼِ هی كٌٌذتیواراًی ّستٌذ كِ تِ صَرت سرپایی

دارٍ را تِ طَر رٍزاًِ دریافت ًوَدُ تیوارایي صَرت در 

. ردد تِ هٌسل ترگاًذٍ هی تَ

گاّی در آغاز ضیوی درهاًی، هوكي است ًیاز داضتِ  
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تاضذ كِ ترای هذت كَتاّی در تیوارستاى تستری ضَد، 

تا اثرات دارٍئی دقیقاً ارزیاتی ضَد ٍ ّرگًَِ تغییری كِ 

 .ًیاز تاضذ اػوال ضَد

با چٍ  مدت ي با چٍ  فًاصلی باید شیمی 

 درماوی دریافث  کىد ؟

تیوار هوكي است تِ صَرت رٍزاًِ،ّفتگی یا هاّاًِ 

گاّی هوكي است ترًاهِ ّای .درهاى را دریافت كٌذ

ضیوی درهاًی تِ ػلت ترٍز ػَارض یا تؼطیالت تِ 

 .تغییراتی ًیاز داضتِ تاضذ

ضیوی درهاًی در چٌذیي هرحلِ اًجام هیطَد،پس از 

اًجام ّر هرحلِ دٍرُ ای تذٍى دارٍ تا هرحلِ تؼذی 

ٍجَد دارد،درایي هذت تذى خَاّذ تَاًست قثل ازایٌكِ 

هرحلِ درهاى تؼذی آغاز ضَد سلَلْای طثیؼی خَد را 

                                                                                                .جا یگسیي ًوَدُ ٍ اثرات سَء دارٍّا را از تیي ترد

آیا می شًد از سایر داريَا در حیه شیمی 

 درماوی استفادٌ کرد؟
ترخی از دارٍّا هوكي است تا دارٍّای ضیوی درهاًی 

. تذاخل داضتِ تاضٌذ

قثل از آغاز ضیوی درهاًی فْرستی از ّوِ تیوار تایذ  

هصرف هی ًوایذ تِ پسضك ارائِ دّذ  دارٍّائی را كِ

 .ٍ در اداهِ هصرف تَصیِ ّای الزم را دریافت كٌذ 

 

قثل از هصرف ّوِ دارٍّای تذٍى ًسخِ ضاهل ٍیتاهیي  

ّا، هسْل ّا، ضذ حساسیت ّا، ضذ سرهاخَردگی ّا، 

ضذ دردّا تَیژُ آسپیریي ٍ دارٍّای گیاّی ٍ یا قطغ 

. ّر گًَِ دارٍ تا پسضك خَد هطَرت كٌذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   شیمی  درمانی چیست ؟
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