
 ؟ شیمی درمانی چیست

 

  قیوی زضهبًی، زضهبى زاضٍیی ؾططبى

اؾت کِ هی تَاًس ؾلَلْبی ؾططبًی ضا 

 . ترطیت ًوبیس

ؾلَلْبی طجیؼی ثِ صَضتی کٌتطل قسُ 

ٌّگبهی کِ . ضقس هی کٌٌس ٍ هی هیطًس

ؾططبى ضخ هی زّس ؾلَلْبیی زض ثسى 

کِ طجیؼی ًیؿتٌس ثِ تقؿین ازاهِ زازُ 

ٍ ؾلَلْبی ثیكتطی ضا ثسٍى کٌتطل 

 . ایدبز هی کٌٌس

 زاضٍّبی ظس ؾططبى،ؾلَلْبی

ؾططبًی ضا ثِ ٍاؾطِ تَقق ضقس ٍ 

تقؿیوبت آًْب ترطیت 

 .هی کٌٌس

 زض حیي قیوی 

زضهبًی،ؾلَلْبی ؾبلن 

ًیع ترطیت هی قًَس،ثرصَل آًْب کِ 

ترطیت . ثِ ؾطػت تقؿین هی قًَس 

ؾلَلْبی ؾبلن ّوبى اؾت کِ ػَاضض 

خبًجی ًبهیسُ هی قَز ایي ؾلَلْب 

هؼوَالً ثؼس اظ قیوی زضهبًی ذَز ضا ثبظ 

 . ؾبظی هی کٌٌس

 ِزكؼبت ٍ هست ظهبى قیوی زضهبًی ث

ًَع ؾططبى ، اّساف زضهبى ، زاضٍّبی 

هَضز هصطف ٍ پبؾد كطز ثِ زضهبى 

 .ثؿتگی زاضز

 هست ظهبًیکِ طَل هی کكس تب

ػَاضض خبًجی اظ ثیي ثطًٍس ثِ ػَاهل 

ظیبزی اظ خولِ ٍظؼیت کلی ؾالهتی ٍ 

ًَع قیوی زضهبًی ّبیی کِ قوب زضیبكت 

 .هی کٌیس ثؿتگی زاضز
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 خستگی : 

ثطًبهِ ضٍظاًِ ذَز ضا طَضی تٌظین *

کٌیس کِ ظهبًی ثطای اؾتطاحت زاقتِ 

 .ثبقیس 

چطت یب اؾتطاحت کَتبُ هست ضا ثِ *

 .اؾتطاحت طَالًی هست تطخیح زّیس

ثِ پیبزُ ضٍی کَتبُ هست ثپطزاظیس یب *

توطیٌبت ثسًی ؾجک تطی کِ اهکبى 

 . پصیط اؾت اًدبم زّیس

ثِ ّط اًساظُ ای کِ هی تَاًیس ؿصا *

 .ثرَضیس ٍ هبیؼبت ظیبزی ثٌَقیس

زض هیبى گصاقتي احؿبؾبتتبى ثب *

زیگطاى هی تَاًس تحول ذؿتگی ضا 

 .ؾبزُ تط ًوبیس 

هقساض کبكئیٌی ضا کِ هی ًَقیس *

 .هحسٍز کٌیس

اخبظُ ثسّیس ثركی اظ کبضّبیی ضا کِ *

هؼوَالً اًدبم هیسّیس زیگطاى اًدبم 

 . زٌّس

ٌّگبم تـییط ٍظؼیت هثالً اظ ذَاثیسُ *

 . ثِ ًكؿتِ ثِ آضاهی ػول کٌیس

 

 

عفونت : 
ثطَض هکطض زؾتْبیتبى *

 . ضا ثكَییس

هقؼس ضا ثرصَل ثؼس *

اظ ّط ثبض اخبثت هعاج 

 . تویع کٌیس

اظ اكطازی کِ ثیوبضی هؿطی هبًٌس *

... ؾطهبذَضزگی ، آًللًَعا ، ؾطذک ٍ 

 . زاضًس زٍضی کٌیس

 . ؾؼی کٌیس ثِ هحلْبی قلَؽ ًطٍیس*

اظ توبؼ ثب کؿبًیکِ اذیطاً ٍاکؿٌْبی *

 كلح –ٍیطٍؾی ظًسُ هبًٌس آثلِ هطؿبى 

 . اطلبل زضیبكت کطزُ اًس زٍضی کٌیس

 . گَقِ ًبذٌْبیتبى ضا ًجطیس*

هطاقت ثبقیس تب ٍقتی اظ قیچی ، ؾَظى *

یب چبقَ اؾتلبزُ هی کٌیس ثِ ذَزتبى 

 . صسهِ ًعًیس

اظ ضیف تطاـ ثطقی ثِ خبی تیؾ *

 . اؾتلبزُ کٌیس

ثْساقت زّبًتبى ضا *

ضػبیت کٌیس ٍ اظ هؿَاک 

 . ًطم اؾتلبزُ کٌیس

 . خَقْب ضا ككبض ًسّیس ٍ ًربضاًیس*

اظ توبؼ ثب قلؽ پطًسگبى ،تٌگ هبّی *

 . ذَزاضی کٌیس... ٍ 

ّط ضٍظ زٍـ آة گطم ثگیطیس ٍ اگط *

پَؾتتبى ذكک قسُ 

یب تطک ذَضزُ اظ 

لَؾیَى ضٍؿي ثطای 

 . ًطم کطزى ٍ تؿکیي آى اؾتلبزُ کٌیس 

اظ توبؼ ثب آة ّبی ضاکس ذَززاضی *

 . کٌیس

ٌّگبم اًدبم کبضّب *

ثطای ثبؿجبًی ٍ یب تویع 

کطزى کَزکبى اظ 

زؾتکف اؾتلبزُ 

 . کٌیس

قجل اظ تعضیق ّط گًَِ ٍاکؿي ٍ ؿیطُ *

 . ثب پعقک ذَز هكَضت کٌیس

ترن هطؽ یب اًَاع گَقتْبضا ثِ قکل *

 .ذبم ًرَضیس 

ّط گًَِ ػالین ػلًَت ضا ثِ هحط *

هكبّسُ ثِ پعقک یب پطؾتبض ذَز اطالع 

 . زّیس

اظ زاضٍّبی پبییي آٍضًسُ تت كقط زض *

صَضت هكَضت ثب پعقکتبى اؾتلبزُ 

 . کٌیس

اظ ًگْساضی گلساى ٍ *

گلْبی طجیؼی ٍ ثطگ 

ؾجع زض اتبقتبى اختٌبة 

 . کٌیس

مشکالت لثه و گلو:   

قیوی زضهبًی هَخت اكعایف احتوبل *

ثٌبثطایي پؽ . پَؾیسگی زًساى هی قَز 

اظ هكَضت ثب 

زًساًپعقک ذَز اظ 

زّبًكَیِ یب غل ّبی 

 .كلَضایس اؾتلبزُ کٌیس
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زًساًْب ٍ لثِ ّب ضا ثؼس اظ ّط ٍػسُ ؿصا *

 . هؿَاک کٌیس

اظ هؿَاک ًطم اؾتلبزُ کٌیس ٍ ثِ *

 . آضاهی هؿَاک ثعًیس

ثؼس اظ ّط ٍػسُ ؿصایی ٍ قجل اظ ذَاة *

زّبى ذَز ضا ثب آة ًوک گطم ، آة کكی 

 . کٌیس

هؿَاک ذَز ضا ثؼس اظ ّط ثبض اؾتلبزُ *

ثِ ذَثی آثکكی کٌیس ٍزض یک خبی 

 . ذكک قطاض زّیس

اظ ثکبض ثطزى زّبًكَیِ حبٍی الکل *

ذَززاضی کٌیس ٍ یک زّبًكَیِ هالین 

هثل زّبًكَیِ ّبی حبٍی ؾسین ثی 

 (خَـ قیطیي  )کطثٌبت 

 . اؾتلبزُ کٌیس

یک ثططی آة ّوطاُ ذَز *

حول کٌیس ٍ ثطَض هطتت اظ 

 . آى ثٌَقیس

 عضالنی–عوارض عصبی :   

  

اگط اًگكتبى قوب ثی حؽ ّؿتٌس *

ٌّگبم کبض ثب اقیبء تیع ، زاؽ یب ذططًبک 

 . زقت کٌیس

اگط هكکالتی ًظیط ػسم تَاًبیی زض *

حلظ تؼبزل ٍ ظؼق ػعالًی زاضیس ثب 

زقت حطکت کٌیس ٍ ٌّگبم حطکت ضٍی 

 . پلِ ّب اظ ًطزُ اؾتلبزُ کٌیس

زض صَضت اهکبى ، کلف ّبی ثبظ یب *

 . پالؾتیکی ثپَقیس

اظ پعقکتبى زض هَضز هصطف زاضٍّبی *

 . هؿکي ؾَال ًوبئیس

حساسیت ، خارش و خشکی پوست :  

. ؾطیغ زٍـ ثگیطیس*

حوبم زاؽ ٍ طَالًی 

هست ًگیطیس ٍ اظ صبثَى 

هططَة کٌٌسُ اؾتلبزُ 

 . کٌیس

ثؼس اظ اتوبم اظ کطم یب لَؾیَى اؾتلبزُ *

 . کٌیس

اظ ثکبض ثطزى ػططّب یب لَؾیًَْبی *

 . حبٍی الکل ذَززاضی کٌیس

ثطای زضهبى کْیط ػوَهی ثسى اظ زیلي *

ّیسضاهیي ثب ًظط پعقکتبى اؾتلبزُ 

 . کٌیس

زض صَضت ثطٍظ ؾطذی ، زضز یب ّط *

گًَِ تـییطات زض گَقِ ًبذي ّب حتوبً ثِ 

 . پعقکتبى اطالع زّیس

اظ قطاض گطكتي زض هؼطض تبثف هؿتقین *

 ػصط 4 صجح تب 10آكتبة ثِ ٍیػُ ؾبػبت 

 . ذَززاضی کٌیس

اظ لَؾیَى ظس آكتبة *

 یب ثبالتط یب SPF 15ثب 

ظیٌک اکؿبیس زض ثطاثط 

اقؼِ ّبی ذَضقیسی 

 . هحبكظت کٌیس

پیطاّي پٌجِ ای آؾتیي ثلٌس ٍ یب *

کالّْبی لجِ زاض زض هقبثل ًَض ذَضقیس 

 . اؾتلبزُ کٌیس 

اظ لَؾیًَْبی ثسٍى اؾبًؽ اؾتلبزُ *

 .کٌیس

  : مشکالت جنسی 

اگط ػقیوی هكکل ؾبظ اؾت قجل اظ *

قطٍع زضهبى ثب پعقکتبى زض ثبضُ اهکبى 

 . ًگْساضی ٍ شذیطُ اؾپطم صحجت کٌیس

زض طَل زضهبى اظ ضٍقْبی خلَگیطی اظ *

 . ثبضزاضی اؾتلبزُ کٌیس

 ؾبػت ثؼس اظ آذطیي زٍضُ 48تب *

قیوی زضهبًی ،زض طَل هقبضثت اظ 

 . کبًسٍم اؾتلبزُ کٌیس

اظ پعقکتبى زض هَضز احتوبل تأثیط *

قیوی زضهبًی ثط ضٍی تَاًبیی ثبضٍضی 

 . ؾَال کٌیس

اظ آة یب لَثطیکبًت زض ظهبى هقبضثت *

 . اؾتلبزُ کٌیس

اظ كطآٍضزُ ّبیی کِ هی تَاًٌس ذكکی *

 . ٍاغى ضا هتَقق کٌٌس اؾتلبزُ کٌیس

اظ ثکبض ثطزى ٍاظلیي کِ ثِ ؾرتی اظ *

 ثسى پبک قسُ ٍ ذطط ػلًَت ضا ثبال 

 . هی ثطز خلَگیطی کٌیس

اظ پَقیسى لجبؾْبی ظیطتٌگ ٍ *

 . چؿجبى ذَززاضی کٌیس

ثب ایٌکِ ثبضزاضی زض طَل قیوی *

زضهبًی اهکبى پصیط اؾت ٍلی تَصیِ 

 . ًوی قَز

  آهَظـ ؾالهت زكتط پطؾتبضی

 

در مورد شیمی درمانی و 
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