
  

 را کنترل کنیم؟ چگونه عفونت ناشی از شیمی درمانی

 وجود دارد؟ آیا بین مصرف داروهاي شیمی درمانی واحتمال ابتالء به عفونت رابطه اي

هاي سفید خون عوامل بیگانه اي که  سلول. داروهاي شیمی درمانی تعداد سلول هاي سفید خون را کاهش می دهند
سفید خون متعاقب شیمی درمانی توانایی بدن را درمقابله با  کاهش سلول هاي .وارد بدن می شوند را نابود می کنند

 .عفونتها کاهش می دهد

بدن خود را درمعرض میکروبها و عوامل  بنابراین الزم است درطی درمان با داروهاي شیمی درمانی تا حد ممکن
 .بیماریزا قرار ندهید

دهان، پوست، ریه، : عفونت عبارتند از ع ترین مناطق ایجادعفونت درهر جاي بدن می تواند ایجاد شود، اما شای
 .دستگاه ادراي

 ازعفونت روش هاي پیشگیري

 .دهید دست هاي خود را قبل ازخوردن غذا وقبل وبعد ازاجابت مزاج شستشو -1

 .سرماخوردگی وآبله مرغان هستند، دوري کنید از تماس نزدیک با افرادي که دچارعفونت هاي تنفسی مانند -2

 .ازرفت وآمد در محیط هاي شلوغ بپرهیزید  - 3

اطفال و آبله مرغان دریافت کرده اند،  ازتماس نزدیک با کودکانی که به تازگی واکسن سرخک، سرخچه، فلج - 4
 .اجتناب کنید

 .با دستمال مربوط به بینی، چشم هاي خود را تمیز نکنید -5

 .بریدگی درپوست پیشگیري شود ازریش تراش برقی به جاي ریش تراش دستی استفاده کنید تا ایجاد -6

 .ازمسواك نرم استفاده کنید تا لثه هاي شما آسیب نبینند  - 7

 .ازمرطوب کننده استفاده کنید بگیرید، درصورت خشکی پوست) نه داغ ( به طورروزانه دوش آب ولرم  -8

 .وبتادین شستشو دهید یا بریدگی درپوست آن ناحیه را با آب گرم، صابوندرصورت ایجاد خراش  - 9

  

  

  



  

 چه موقع به پزشک مراجعه می کنید؟

درصورت مشاهده عالیم و نشانه هاي زیر به  گاهی حتی با رعایت نکاتی که گفته شد، ممکن است دچارعفونت شوید،
 :پزشک مراجعه کنید

 اددرجه سانتی گر 2/38درجه حرارت بیشتر از    *

 لرز *  

 تعریق *  

 ) عفونت نباشد این مورد می تواند عارضه جانبی دارو باشد وعالمت( مدفوع آبکی   *

 احساس سوزش هنگام دفع ادرار *  

 سرفه شدید یا گلودرد *  

 ترشحات غیرطبیعی از دستگاه تولیدمثل یا خارش *  

 زخم هاي پوستی وریدي و قرمزي، تورم و دردناك بودن بخیه ها، محل ورود سوزن هاي تزریق *  

 دردشکم *  

استامینوفن، آسپرین یا سایرداروها بدون  درصورتی که تب داشتید هرگز براي پایین آوردن درجه حرارت از
     .حتما باید توسط پزشک معاینه شوید .دستورپزشک استفاده نکنید


