
 شفاست به نام آنکه نامش دوا ویادش

 کنترل کنیم؟ چگونه اسهال ناشی ازشیمی درمانی را

 آیا شیمی درمانی باعث ایجاد اسهال می شود؟

را پوشانده اند، آزاررسانده و  برخی ازداروهاي شیمی درمانی می توانند به سلول هایی که سطح روده ها
دراغلب موارد شدید نیست و به زودي برطرف می  ین مشکلخوشبختانه ا. درنتیجه باعث ایجاد اسهال شوند

 .گردد

 چگونه می توانید اسهال ناشی ازشیمی درمانی را کنترل کنید؟

وعده غذا روزانه از وعده  3جاي  یعنی به(.  از وعده هاي غذایی کم حجم به دفعات زیاد استفاده کنید  - 1
 .) وعده درروز استفاده کنید 6تا  5هاي کوچکتر اما 

 .کنید ازمصرف غذاهایی که می تواند موجب تشدید اسهال شود، خودداري  - 2

 .تازه نان سبوس دار، سبزیجات خام، میوه هاي: برخی از این غذاها عبارتند از

برنج، موز، ماست، تخم مرغ، سیب  درمدت ابتالء به اسهال ازغذاهایی مانند نان سفید یا نان سوخاري، - 3
 .غ وماهی استفاده کنیدزمینی بخارپزشده و مر

 .از مصرف غذاهاي تند، پرادویه، سرخ شده و پرچرب بپرهیزید  - 4

پتاسیم به میزان زیادي دفع شود،  دفع مدفوع آبکی باعث می شود که برخی امالح مورد نیازبدن مانند - 5
 .موز، آب پرتغال و سیب زمینی استفاده کنید: مانند براي جبران امالح ازدست رفته ازغذاهاي حاوي پتاسیم

 .مصرف کنید براي جبران مایعاتی که ازدست می دهید الزم است مایعات بیشتري - 6

درجه حرارت اتاق باشند و به  بهتراست این مایعات مطابق. آب سیب، چاي کم رنگ و دوغ: مایعاتی مانند
 .تدریج نوشیده شوند

 کنید؟چه موقع به پزشک مراجعه 

دردشکم ایجاد شود به پزشک  ساعت طول بکشد یا همراه با اسهال 24در صورتی که اسهال بیش از - 1
 .مراجعه کنید

 .به پزشک مراجعه کنید ) ساعت 24باردفع مدفوع آبکی در 7تا  6( درصورت وجود اسهال شدید  -2
تا روده ها مدتی استراحت  براي بهبود اسهال ممکن است نیاز باشد مدتی مایعات صاف شده صرف کنید

اسهال  درصورت.شود با بهبودي نسبی به تدریج غذاهاي کم فیبربه رژیم غذایی شما اضافه می.کنند
 طورخود سرانه استفاده نکنید هیچگاه از داروهایی که بدون نسخه پزشک به فروش می رسد به


