
 

 

 األمراض السرطانية -بشأن التسرير النهاري  إرشاداتورقة 

 אשפוז יום אונקולוגי -דף מידע

 تمت صياغة هذا المستند بصيغة المذكر لكنه موجه للنساء والرجال على السواء

 حضرة المريض العزيز، 

 أمامك معلومات هامة من شأنها أن تساعدك خالل العالج الذي ستخضع له. 

 برنامج وجودك في المعهد: 

  عند وصولك إلى المعهد عليك التوجه إلى السكرتارية من أجل الحصول على ملفك الطبي. بعد ذلك عليك إجراء

 أخذ دور( وإدخال الحقنة الوريدية في غرفة "أخذ عينات الدم". بفحص دم )يج

  خالل العالج، سنحاول أن تبقى معك ممرضة مرافقة بصورة دائمة، بحيث نحافظ على استمرارية العالج )غالبا

 ما تكون نفس الممرضة التي قدمت لك اإلرشادات(. 

 التي تعالجك فور  ةمن المهم إبالغ الممرض الشرايين(،"قثطرة بورت" )مدخل تحت الجلد إلى لديك تإذا كان

 وصولك. 

  يتم طلب غالبية العالجات بعد الحصول على نتائج فحص الدم فقط. معدل وقت انتظار العالج  -انتظار العالج

هو ساعة تقريبا. وقت االنتظار الفعلي منذ تلقي نتائج الفحص وحتى بدء العالج هو ساعة ونصف تقريبا، لذلك 

 ن المهم التحلي بالصبر.م

  خالل العالج، ستحصل/ين على وجبة إفطار. يحق للمريض الذي يأتي لتلقي عالج طويل أن يحصل على وجبة

 غداء. 

  للمزيد من التفاصيل 00:11-00:11يتم تقديم الوجبة في غرفة تناول الطعام في الطابق الثالث بين الساعات .

 باإلمكان التوجه إلى السكرتارية.  

 الل اليوم، عليك تحديد موعد )دور( للعالج التالي في السكرتارية. يجب التزود باستمارة التزام مالي. خ 

  .ستقوم الممرضة التي تعالجك بإعالمك بموعد وساعة الوصول إلى العالج التالي 

  .هنالك عالجات قصيرة نسبيا باإلمكان الوصول إليها بساعة أكثر تأخرا 

 البس دافئة، ومن المفضل القدوم إلى العالج بصحبة مرافق. من المستحسن التزود بم 

 

 لعلمك:

  :ساعات استقبال الجمهور 

 00:00-00:00األربعاء، بين الساعات  -أيام األحد 

 00:00-00:00يوم الخميس، بين الساعات 

 يكون المعهد مغلقا.  -ليالي األعياد وأيام السبت واألعياد أيام الجمعة، 

 في حال احتجت لعالج مستعجل خالل الساعات التي يكون المعهد مغلقا فيها، عليك التوجه إلى غرفة الطوارئ. 

 20-1555666باإلمكان استشارة الطبيب المناوب عبر البدالة المركزية في المستشفى: 

  :أرقام هواتف ضرورية 



 

 

 .20-1555552، الممرضات: 20-1111566: ، فاكس20-1111266، 20-1555516سكرتارية المعهد: 

 . 00:00باإلمكان التوجه إلينا بأي سؤال أو طلب. من المستحسن االتصال بعد الساعة 

  !طالما كنت موصوال بجهاز الحقن الوريدي، ممنوع أن تخرج من منطقة المعهد 

 

 

 لك:  ةالمتاحالخدمات 

 غبارية ياسين سيهتممن بالتواصل السيدة مالكا زوهر، السيدة إليعنا برغر والسيدة حكمية إ - عاملة اجتماعية

 معك خالل العالجات األولى. باإلمكان التوجه إليهن بأي استفسار حول حقوقك من التأمين الوطني وغيرها. 

 السيدة أوريت ستوتسكي.  -في كل يوم أحد يتم تفعيل عيادة أخصائية التغذية في المعهد  - أخصائية تغذية

 باإلمكان تحديد دور لدى السكرتارية. 

 للمزيد من التفاصيل باإلمكان التوجه إلى الممرضة المعالجة.  - استشارة نفسية 

 للحصول على التفاصيل باإلمكان التوجه إلى الممرضة المعالجة.  - روحانية مرافقة 

  حيث يجريها 00:11-10:11تجري كل يوم في غرفة العالجات األخيرة بين الساعات  -رفلكسولوجيا .

 متطوعون مؤهلون. 

 00:11-10:11تقوم بإجرائه السيدة لنا واين، أيام األحد حتى الخميس بين الساعات  - العالج بالفن. 

  شبكة إنترنت السلكية في لخدمتك هنالك أجهزة حاسوب نقالة، كتب وصحف في غرف العالج. هنالك  -الترفيه

 المعهد. 

 باإلمكان الحصول على تصريح وقوف لفترة العالجات من قسم األمن )الطابق الثاني(.  - المواقف 

 للمزيد من التفاصيل باإلمكان التوجه إلى العاملة االجتماعية. 

 قديم حساء ساخن وفواكه. لخدمتك  زاوية قهوة تتواجد مقابل غرف العالج. في ساعات الظهر يتم ت - زاوية قهوة 

 األعراض الجانبية للعالج الكيميائي، وتأكيدات هامة: 

 يجب اإلشارة إلى أن غالبية األعراض الجانبية هي مؤقتة، وستختفي مع انتهاء العالج. 

 أكثر األعراض الجانبية المرافقة للعالج الكيمائي انتشارا. شائع بشكل خاص خالل األسبوع  - التعب/ اإلرهاق

األول بعد العالج. كذلك، من الممكن الشعور بالتعب المتراكم طوال فترة العالج. سيختفي هذا العرض الجانبي 

ياضية بوتيرة شخصية مالئمة، خالل عدة أسابيع أو أشهر من انتهاء العالج. من المستحسن القيام بنشاطات ر

 حيث تبين أنها تعتبر عامال مساعدا جدا في التقليل من درجة اإلرهاق. 

 من الممكن أن تسبب العالجات الكيميائية الغثيان والتقيؤ. من أجل التخفيف من الشعور بها، من  - الغثيان والتقيؤ

ات صغيرة كل ساعتين. ستحصل على وصفة المفضل تناول أدوية مضادة للغثيان والتقيؤ، وكذلك تناول وجب

ستحصل على  -لألدوية المضادة للغثيان من الطبيب المعالج. يجب إحضار األدوية إلى جلسة العالج األولى 

 إرشادات من الممرضة المعالجة. كذلك، من المستحسن تناول وجبة خفيفة والشرب قبل العالج. 



 

 

 من الممكن أن تحصل في أعقاب تناول بعض األدوية التي تعطى لك. يجب التوجه إلى الممرضة  - حرقة المعدة

 المعالجة عند الحاجة. 

 خالل فترة العالج، من الممكن أن تشعر بشعور عام سيء، مصحوبا بآالم في العضالت  -سيء  عام شعور

 ول مسكنات اآلالم. والعظام، وشعور يشبه الشعور عند اإلصابة بالرشح. باإلمكان تنا

 ض العالجات إلى تساقط الشعر جزئيا أو بالكامل، األمر الذي من الممكن من الممكن أن تؤدي بع - تساقط الشعر

ون تساقط الشعر أحيانا مصحوبا بشعور من ى إربعة أسابيع من بدء العالج. يكأن يحصل خالل نحو أسبوعين إل

يؤدي قص الشعر قصيرا إلى التخفيف من هذه الحساسية. في  فرط الحساسية في فروة الرأس. من الممكن أن

 من المفضل دهن زيت معدني.  -حال شعرت بالحكة في فروة الرأس 

 

 ال يؤدي إجراء حقن العالج الكيميائي إلى الشعور باأللم. في  - ألم في الوريد الذي يتم إعطاء العالج عن طريقه

 لى الفور إلى الممرضة المعالجة. حال شعرت بألم أو بأي انزعاج يجب التوجه ع

 في أعقاب تلقي العالج الكيميائي، من الممكن أن تشعر بتغييرات في الشهية. ليست هنالك  - تغييرات في الشهية

قيود على التغذية، كما ال داعي التباع أية حمية خالل فترة العالج. باإلمكان تلقي االستشارة دون أي مقابل من 

 لسيدة أوريت ستوتسكي، بعد تنسيق موعد مسبق. ا -أخصائية التغذية 

 ليس من المفضل تناول اإلضافات الغذائية/ الفيتامينات خالل فترة العالج، دون استشارة الطبيب المعالج. 

 خالل فترة العالج، من الممكن أن يحصل اضطراب في حاسة الذوق. يجب استشارة  - تغييرات في حاسة الذوق

 الممرضة المعالجة. 

 من الممكن أن يمس العالج الكيميائي بالغشاء المخاطي داخل الفم. من المهم الحفاظ  - الحفاظ على نظافة الفم

 0-0على نظافة الفم طوال فترة العالج؛ يجب تنظيف األسنان بعد كل وجبة بفرشاة ناعمة وكذلك القيام بغسل الفم 

كأس من الماء، أو بدال من ذلك بواسطة غسول  ملعقة كبيرة من الملح في 0/0مرات في اليوم بواسطة وضع 

 الفم الخالي من الكحول. 

 بعد بدء العالج بعدة أيام، من الممكن أن تظهر بعض الحروق والجروح في اللسان، في اللثة، في  - جروح الفم

 الفم وفي البلعوم. يجب التوجه للممرضة المعالجة عند الحاجة.  تجويف

 أو بدال من ذلك إسهال:  كاإمس - تغييرات في عادات اإلفراز 

 يجب التوجه إلى الممرضة المعالجة عند الحاجة.  -إمساك 

/ Imodium)إيموديوم  Loperamideمن دواء اللوبيراميد  حبتينفي حاالت اإلسهال يجب تناول  -إسهال 

 . واحدة( معا. بعد كل حالة إضافية من اإلسهال يجب تناول حبة دواء إضافية Stopitستوب إت 

 في اليوم بالمجمل. Imodiumحبات إيموديوم  0مسموح تناول 

 من المهم جدا االهتمام بشرب الكثير من الماء، من أجل تفادي حاالت الجفاف. 

 إلى تحول لون الجلد والبشرة إلى  -في بعض األحيان  -من الممكن أن يؤدي العالج الكيميائي  - تغييرات جلدية

 . كذلك، من الممكن أن يظهر احمرار في كفي اليدين والقدمين. األصابعلون أغمق في منطقتي الوجه و

يجب االمتناع قدر اإلمكان عن التعرض ألشعة الشمس. يجب الوقاية من خالل دهن كريم مصفاة ألشعة الشمس 

 وارتداء مالبس طويلة. 



 

 

 هذه الحاالت. قطير بعض قطرات "الدموع الصناعية" في مثل قد يساعد ت - حرقة وجفاف في العينين  

 من الممكن أن تحصل بعض حاالت النزيف الخفيفة من األنف. باإلمكان دهن الفازلين بلطف داخل  - نزيف

 تجويف األنف. 

 من الممكن الشعور بحالة من الخدر )التنميل(، الحرقة،  في أعقاب بعض العالجات، - اضطرابات عصبية طرفية

 واللسع. يجب إبالغ الطاقم المعالج في حال شعرت بأحد هذه األمور.

 من الممكن أن يحصل ازدياد في سمك وكسر األظافر. يجب التوجه في أعقاب بعض العالجات - إصابة األظافر ،

 إلى الطاقم المعالج في حال حصول هذه الظواهر. 

 من الناحية الطبية ليست هنالك قيود على القيام بالعالقات الجنسية خالل فترة  - لعالقات الزوجية والجنسيةا

العالج. باإلمكان التحدث عن هذا األمر مع الطبيب أو الممرضة الذين يعالجونك. في سن الخصوبة، يجب 

 استخدام وسائل منع الحمل. 

 

 

 عاما. من المتوقع حصول ظواهر مثل الهّبات  01صا بعد جيل هي ظاهرة شائعة جدا خصو - توقف الطمث

عاما، هنالك احتمال كبير لتجدد الطمث خالل عدة أسابيع حتى أشهر من انتهاء  01الحارة. في سن ما قبل الـ 

 العالج.  

 عند الحاجة، يجب طرح الموضوع على طبيبك المعالج.  - الحفاظ على الخصوبة 

 يوم العالج، وحتى خالل األيام الثالثة التي تليه، من المفضل استخدام مرحاض خالل  - خدام المراحيضاست

 منفصل. 

 يجب دفق المياه مرتين وإغالق غطاء مقعد المرحاض.  -في حال لم تكن هنالك إمكانية 

  .خالل فترة العالج، ليس من المستحسن شرب عصير الجريب فروت الطبيعي  

 

 ُيرجى االنتباه!

تختلف ردة الفعل على العالج من شحص آلخر، من المهم أن تفهم أنك من الممكن أن تشعر بجميع الظواهر المشار 

 إليها هنا، وأن شدتها وطريقة ظهورها تتغير وتختلف من شخص آلخرز 

 ال عالقة بين فاعلية العالج ونجاعته، وبين األعراض الجانبية!

 في حال حصول:

 درجة.  83ق ارتفاع درجة الحرارة فو 

  ساعة( 42مرات في اليوم ) 6أكثر من  -إسهال 

  تصعب عملية الشرب.  -جروح في تجويف الفم 

  ساعة 42إذا استمر األمر ألكثر من  -التقيؤ كثيرا 



 

 

  .آالم في الصدر 

 ضيق في التنفس 

 ممكن. يجب التوجه لتلقي العالج الطبي وإبالغ الممرضة المعالجة أو الطبيب المعالج في أسرع وقت 

 

 في خدمتك دائما،

 األمراض السرطانية. -طاقم التسرير النهاري 


