
 با مشکالت دستگاه گوارش چه بایذ کزد؟ 

 : تَْع ٍ استفزاؽ -1

ّز ثبر کِ ؿذا هیرَریس کن ثرَریس چَى ضکن پز  -

 . تحزیک پذیز است

هبیؼبت ضزٍری را یک سبػت قجل اس ؿذا ثرَریس ًِ  -

 ّوزاُ ؿذا

 .اس ذَرزى ؿذاّبی سزخ ضسُ ٍ چزة ثپزّیشیس -

 . ؿذا را ذَة ثدَیس تب آسبى ّضن ضَز -

ثیطتز اس ؿذاّبی آة پش ٍ ؿذاّبی ذطک هثل ًبى  -

 . ثزضتِ استفبزُ کٌیس

 . ٍقتی تَْع زاریس سؼی کٌیس اس راُ زّبى ًفس ثکطیس -

 .ًگِ ّب ید را زر زّبى ذَز ثدَیس -

 : اسْبل -2

ؿذا را اس صبفی ثگذراًیس ٍ ثرَریس تب استزاحتی ثِ رٍزُ  -

 . ّب زازُ ثبضیس

 .هبیؼبت فزاٍاى هثل آة سیت ٍ چبی کن رًگ ثٌَضیس -

ّزگش اس هبیؼبت ذیلی سزز یب ذیلی گزم استفبزُ  -

 . ًکٌیس

اس ذَرزى ؿذاّبیی کِ ثبػث زرزّبی اًقجبضی هی  -

ضًَس هثل قَُْ، سَح، کلن، ازٍیِ خبت ٍ ضیزیٌی خبت 

 . ذَززاری کٌیس

 یجَست -3

ذَراکی ّبیی هثل هیَُ ٍ سجشی ٍ ًبى سجَس زار  -

 . ثرَریس

 . ثیطتز فؼبلیت ٍ حزکت کٌیس -

 

 

 چه غذایی بخوریم؟

ثزای آًکِ یک ثزًبهِ ؿذایی زرست زاضتِ ثبضین تَصیِ 

 . ضَز ثیطتز اس ایي هَاز ؿذایی استفبزُ ضَز

 تبهیي کٌٌسُ ٍیتبهیي ّب ٍ هَاز هؼسًی : هیَُ ٍ سجشیدبت -

هَاز گَضتی هثل هبّی، هزؽ ٍ گَضت قزهش، تبهیي کٌٌسُ  -

 پزٍتئیي ٍ هَاز هؼسًی ٍ ٍیتبهیي ّب 

 هٌجغ ذَة پزٍتئیي : ترن هزؽ -

 ضیز ٍ فزآٍرزُ ّبی لجٌی  -

 

 بی اشتهایی چطور بزطزف می شود؟ 

ایي ػبرضِ زر چٌس رٍس اٍل پس اس آؿبس ّز زٍرُ زر ثیوبر 

 : راُ زرهبى آى. پسیسار هی ضَز

اضبفِ کززى زفؼبت ؿذا ذَرزى ٍ کبّص حدن ٍػسُ ّبی  -

 ؿذایی 

 قسم سزى قجل اس ذَرزى ؿذا -

ذیلی اس ثیوبراى اضتْب ثِ گَضت را اس زست هی زٌّس یب  -

 . هشُ ی گَضت زر زّبى ثیوبر تلد هی ضَز

ثب سزى چبضٌی ّب هثل آثلیوَ ٍ سس ّبی هرتلف هی تَاى  -

 . آى را ذَش طؼن کزز

ثزذی اس ثیوبراى هؼتقسًس ٍقتی ثب قبضق ٍ چٌگبل ؿیز )

 فلشی ؿذا هی ذَرزًس گَضت کوتز زر زّبًطبى تلد 

 . (هی ضَز

 سبػت اٍل پس اس تشریق، هبیؼبت ثیطتزی 48زر  -

ثِ طَر ). ذصَصب اس ًَع چبی کن رًگ ٍ آثویَُ ثرَریس

کلی هصزف سیبز هبیؼبت ثزای زفغ زارٍ اس ثسى ٍ کبّص 

 . (ػَارض خبًجی آى هَثز است
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 هفته سالمت گزامی باد
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 زقیقِ راکس هبًسُ است، استفبزُ 15اس آثی کِ ثیص اس 

 . ًکٌیس

حتی االهکبى اس ذَرزى سجشیدبت ٍ هیَُ خبت  -

 . ذبم پزّیش کٌیس

اس ًگْساری گیبّبى آپبرتوبًی ٍ ضبذِ گل تبسُ  -

 . اختٌبة کٌیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هسفَع ذًَی یب سیبُ -

 ذًَزیشی اس ثیٌی ٍ زّبى -

 ذًَزیشی ثیص اس حس هؼوَل اس خزاحت ّب

 

 کاهش گلبول های سفیذ خون 

  زر سی سی 10000 تب 4500هقبزیز طجیؼی گلجَل سفیس 

 . هی ثبضس

ٍقتی ضوبرش گلجَل ّبی سفیس کبّص یبفت، ثسیبر هْن  

 . است کِ ذَز را زر ثزاثز ػفًَت هحبفظت ًوبییس

 : تَصیِ ّبی سیز ضوب را زر ایي هَرز کوک هی کٌس

زستبى ذَز را ثب زقت قجل اس ذَرزى ؿذا ٍ ثؼس اس  -

 . اخبثت هشاج ثطَییس

اس تززز زر هکبًْبی ضلَؽ هثل آسبًسَر ٍ سیٌوب  -

کِ ضوب را زر هؼزض ثزذَرز ثب افزاز هجتال ثِ 

سزهبذَرزگی ٍ آًفلَآًشا قزار هی زّس، اختٌبة 

 . کٌیس

اس توبس ثب کَزکبًی کِ اذیزاً ٍاکسٌْبیی هثل  -

فلح اطفبل، سزذدِ، سزذک ٍ اٍریَى زریبفت 

 . کززُ اًس، اختٌبة کٌیس

ٌّگبم کبر ثب اضیبیی کِ هوکي است ثبػث  -

ثسیبر ... خزاحت یب سذن ضًَس هثل تیؾ، سَسى ٍ 

 . زقت کٌیس

ّیچ زارٍیی هؤثز ثز سیستن ایوٌی را ثسٍى 

 . ّوبٌّگی ثب پشضک ذَز استفبزُ ًکٌیس

 سبػت گذضت پشضکتبى را زر 48اگز یجَستتبى اس  -

 . خزیبى ثگذاریس ٍ ذَزسزاًِ زارٍّبی هلیي هصزف ًکٌیس

 

 با ناراحتی های دهان و گلو چه کار کنیم؟ 

چَى سلَل ّبی زّبًی ثسیبر سزیغ تکثیز هی ضًَس 

ثیطتز تحت تبثیز ضیوی زرهبًی قزار هی گیزًس کِ ػَارض 

آى ثِ صَرت ذطکی ٍ التْبة ٍ ثِ زًجبل آى سذن ٍ 

 . ػفًَت زر زّبى ٍ حلق هی ثبضس

 

 . توصیه های سیز عوارض آن را کاهش می دهذ

زًساى ّبی ذَز را ثؼس اس ّز ٍػسُ ؿذایی هسَاک  -

 (ثب هسَاک ًزم)ًوبییس 

 . تب هی تَاًیس هبیؼبت ثرَریس -

 . تکِ ّبی ید ثوکیس -

 . آزاهس کن ضیزیي ثدَیس -

زّبى ٍ لثِ ّبی ذَز را ًظز ٍخَز لکِ ّبی سفیس یب  -

ّز گًَِ سَسش، . قزهشی ؿیز طجیؼی ٍ سذن ثزرسی کٌیس

زرز، قزهشی ؿیز طجیؼی، زرز ثِ ٌّگبم قَرت زازى ؿذا را 

 . ثِ پشضک ذَز گشارش کٌیس

 

 عوارض دیگز شیمی درمانی  

 کاهش میشان پالکت 

  زر سی سی 400000 تب 150000هقبزیز طجیؼی پالکت 

 . هی ثبضس

 : ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی کبّص پالکت ضبهل هَارز سیز است

 کجَزی ؿیز هٌتظزُ  -

 ًقبط قزهش ریش زر سیز پَست -

 ازرار قزهش یب صَرتی -



  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 


