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 ؟)What is diarrheaت (اسھال چیس
اسھال زمانی است کھ روزانھ بیش از دو بار مدفوع شل یا آبکی دارید. 

 اسھال نقطھ مقابل یبوست (مدفوع سفت یا نامکرر) است.  

 اسھال می تواند حاد (کوتاه مدت) یا مزمن (طوالنی مدت) باشد.  

 ؟شودچھ چیزی باعث اسھال ناشی از مصرف دارو می
)What causes medication-related 

diarrhea) 
تواند اسھال یکی از عوارض جانبی رایج درمان سرطان است. اسھال می

 ناشی از این موارد باشد

 ھای شمادر مجاورت روده پرتودرمانی  •

 درمانیبعضی از انواع شیمی •

 ھای ھدفمنددرمان •

 توانند باعث اسھال شوند.ھا ھم میبیوتیکبعضی از داروھا مثل آنتی

تواند باعث این موارد حائز اھمیت است. اسھال می مدیریت اسھال بسیار

 شود:

 دھیدراتاسیون (کمبود آب)  •

 کاھش امالح بدن (کمبود امالح در بدن)  •

 ضعف •

 کاھش وزن •

 ھای پوستی زخم •

 تغذیھ نامناسب •

 تواند درمان سرطان شما را بھ تاخیر بیندازد.اسھال ھمچنین می

 

 

 

 

 

 

 

بھداشتی خود صحبت ھای چھ وقت باید با تیم مراقبت
 When should I talk to my health( ؟کنم

care team) 

ھای بھداشتی خود صحبت کنید. اگر بھ اسھال دچار شدید، با تیم مراقبت

آنھا برای یافتن دلیل بروز اسھال و نحوه مدیریت و کنترل آن با شما 

 ھمکاری خواھند کرد.

ھای بھداشتی خود مراقبتاگر این شرایط را دارید، فوراً با تیم 
 Call your health care team rightتماس بگیرید (

away if:( 

 مدفوع شما حاوی خون یا مخاط است. •

 بیش از دو بار در روز مدفوع آبکی دارید. •

درجھ سانتیگراد) یا  38درجھ فارنھایت ( 100.5دمای بدن شما  •

 باالتر است.

 د معده (شکم) دارید.گرفتگی بسیار دردناک و/یا درد بسیار شدی •

خورید کنید) و ھر چیزی کھ میآورید (استفراغ میشما زیاد باال می •

 کنید.آشامید، استفراغ مییا می

 شما بسیار، بسیار تشنھ ھستید. •

 شوید.شما دچار سرگیجھ و ضعف می •

کنید ادرار شما بھ رنگ زرد تیره است و تعداد دفعاتی کھ ادرار می •

 کمتر از معمول است.

 ھا درد دارید.ر ناحیھ باالی شکم، سمت راست، زیر دندهد •

 

 

چگونھ اسھال ناشی از مصرف داروھای خود را درمان کنید 
)How to Treat Diarrhea Caused by Your 

Treatments and Medications( 
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 What are the( ؟ھای درمان اسھال چیستراه
treatments for diarrhea) 

ھای بھداشتی پیش از مصرف ھر گونھ داروی ضد اسھال، با تیم مراقبت

خود صحبت کنید. آنھا باید اطمینان حاصل کنند کھ اسھال شما ناشی از 

 عفونت نیست.

ھای بھداشتی شما ممکن است دارویی بھ نام لوپرامید تیم مراقبت

)Imodium®توانید لوپرامید را بدون نسخھ از ) را توصیھ کند. می

 داروخانھ خریداری کنید.

 نحوه مصرف لوپرامید:

 میلی گرم لوپرامید مصرف کنید. 4اگر اسھال دارید،  .1

 2ل دارید، اگر چھار ساعت پس از مصرف لوپرامید ھمچنان اسھا  .2

ساعت  4میلی گرم دیگر لوپرامید مصرف کنید. فقط در صورتی کھ 

میلی گرمی خود ھمچنان اسھال دارید، لوپرامید  4پس از اولین دوز 

 بیشتری مصرف کنید.

میلی گرم لوپرامید  2ساعت  4اگر ھمچنان اسھال دارید، ھر   .3

 مصرف کنید.

وپرامید مصرف میلی گرم ل 14ساعت بیش از  24بھ طور کلی، طی 

 نکنید.

دستورالعمل مصرف کھ روی بستھ لوپرامید درج شده، ممکن است  

 ھای این جزوه را دنبال کنید.متفاوت باشد. مشکلی نیست. دستورالعمل

ساعت ھمچنان اسھال دارید،  24اگر پس از مصرف لوپرامید بھ مدت 

شتی خود ھای بھداگونھ کھ در بخش باال نوشتھ شد، با تیم مراقبتھمان

تماس بگیرید. امکان دارد کھ بھ دوز باالتر لوپرامید یا داروی دیگری نیاز 

 داشتھ باشید.

اگر بعد از یبوست شروع بھ دفع مدفوع آبکی کردید، ممکن است بھ این 

دلیل باشد کھ مدفوع سفت در رکتوم (مجرای دفع مدفوع) شما گیر کرده 

 افتاد، شما یبرا اتفاق نیا اگرشدگی مدفوع نام دارد. است. این حالت سفت
اگر این شرایط را دارید، با  .دیکن یخوددار اسھال یبرا قرص مصرف از

 ھای بھداشتی خود تماس بگیرید.تیم مراقبت

کنید و اسھال شما ھنوز تحت ھای این جزوه را دنبال میاگر دستورالعمل

کنترل قرار نگرفتھ، بخواھید کھ با یک متخصص تغذیھ سرطان بریتیش 

 کلمبیا مالقات کنید.  

اگر وزنتان در حال کاھش است یا اشتھا ندارید، بخواھید کھ با یک 

 متخصص تغذیھ سرطان بریتیش کلمبیا مالقات کنید.

 
 

 What can I( ؟توانم بھ خودم بکنممن چھ کمکی می 
do for myself) 

توانید اگر اسھال دارید، اینھا بعضی از کارھایی ھستند کھ می
 If you are having diarrhea, hereانجام دھید (

are some things you can do:( 

اگر مجبورید در رختخواب بمانید، در صورت امکان از توالت  •

  سیار کنار تخت (توالت قابل حمل) استفاده کنید.فرنگی 

خورید تھیھ از وضعیت دفع مدفوع خود و آنچھ می یادداشتیک  •

 کنید.

کنند داشتھ باشید فھرستی از غذاھایی کھ برای شما مشکل ایجاد می •

 و سعی کنید آنھا را نخورید.

تواند محرکی برای دفع مدفوع باشد. خوردن مواد غذایی اغلب می  •

ریزی کنید، تا زمان کافی برای ھای خود را برنامھی کنید فعالیتسع

 ریزی شده داشتھ باشید.ھای برنامھمدفوع کردن پیش از فعالیت

 )Take care of your skinمراقب پوست خود باشید (

تواند وقتی کھ اسھال دارید، پوست اطراف مقعد (مجرای دفع مدفوع) می

 شده و دردناک شود.  تحریک

رای محافظت از پوست خود، ناحیھ مقعد را با آب و صابون تمیز نگھ ب

 دارید.

اگر پوست شما شکستھ شده (زخم باز یا پوست ترک خورده دارید)  

کننده مخصوص استفاده کنید. اگر نمی دانید از چھ توانید از یک پاکمی

 ھای بھداشتی خود سوال کنید.کننده ای استفاده کنید، از تیم مراقبتپاک

 توانید برای تسکین ناحیھ مورد نظر، استحمام سیتز یاشما ھمچنین می 

عمق). اطالعات بیشتر در این مورد را نشیمن انجام دھید (حمام گرم و کم

 ھای بھداشتی خود بخواھید.از تیم مراقبت

 Food ideas toھای غذایی برای کمک بھ اسھال (ایده
help with diarrhea( 

 ای زیر برای شما مفید باشد:ممکن است نکات تغذیھ 

لیوان) مایعات بنوشید. این  8تا  6لیتر ( 2تا  1.5روزانھ حداقل  •

کند. کار بھ ھیدراتھ نگھ داشتن و تامین آب بدن شما کمک می

 کننده باشد.تواند کمکجرعھ نوشیدن مایعات میجرعھ

، ®Ensureھای مغذی مایع مانند میوه، نوشیدنیآب، آب  •

ھای گیاھی ھای ورزشی، سوپ یا آبگوشت و دمنوشنوشیدنی

ھای از این مایعات باشند. مصرف نوشیدنیھایی توانند نمونھمی

توانند باعث حاوی کافئین و الکل را محدود کنید. این موارد می

 ھای شما شوند.ناراحتی روده
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ھای کوچک و مکرر بخورید. سعی ھای غذایی و میان وعدهوعده •

 ساعت یک بار غذا بخورید. 3تا  2کنید ھر 

ھای غالت کامل و انسعی کنید غذاھای سرشار از فیبر مانند ن •

ھا را زیاد مصرف نکنید. نان سفید یا غالت با سبوس، آجیل و دانھ

 پاستا، برنج سفید، گوشت، مرغ، تخم مرغ و توفو را انتخاب کنید.

 ھا و سبزیجات را جدا کنید.ھا و فیبرھای میوهپوست، دانھ  •

سعی کنید ذرت، بروکلی، لوبیا، سبزیجات برگ سبز، آلو، انواع   •

ھای خشک، نخود و عدس را بھ مقدار زیاد مصرف ھا، میوهتوت

 نکنید.

 غذاھای تند، سرخ شده یا چرب نخورید. •

ھای اگر وضعیت اسھال شما با خوردن یا نوشیدن شیر و فرآورده •

یا  ®Lactaidیر شود، از مصرف آنھا اجتناب کنید. ششیر بدتر می

ھای سویا، ممکن است برای شما ھای شیر، مثل نوشیدنیجایگزین

 بھتر باشند.

ھای اگر مطمئن نیستید کھ چھ چیزی بخورید یا بنوشید، با تیم مراقبت

 بھداشتی خود صحبت کنید.

آبی شدید ھستند ممکن است نیاز بھ دریافت مایعات افرادی کھ دچار کم

د (مایعاتی کھ با قرار دادن یک سوزن متصل بھ داخل وریدی داشتھ باشن

 شود).لولھ در رگ بھ شما داده می

کنید و اسھال شما ھنوز تحت ھای این مطلب را دنبال میاگر دستورالعمل

کنترل قرار نگرفتھ، بخواھید کھ با یک متخصص تغذیھ سرطان بریتیش 

 کلمبیا مالقات کنید.  

تھا ندارید، بخواھید کھ با یک اگر وزنتان در حال کاھش است یا اش

 متخصص تغذیھ سرطان بریتیش کلمبیا مالقات کنید.

تماس بگیرید تا با یک متخصص تغذیھ  8-1-1توانید با شماره ھمچنین می 

 صحبت کنید. HealthLink BCسرطان شناسی در 

 )Probioticsھا (پروبیوتیک

ھا وجود ندارد. شواھد کافی برای اثبات مفید بودن مصرف پروبیوتیک

ھا ممکن است برای شما مفید باشند، اما مصرف آنھا گرچھ پروبیوتیک

ھای سفید خون) ریسک بھ برای بیماران مبتال بھ نوتروپنی (تعداد کم گلبول

 ھمراه دارد.  

کند. کھ باید عمل نمیطور اگر دچار نوتروپنی ھستید، سیستم ایمنی شما آن

توانند باعث بروز عفونت در بدن ھا میھای موجود در پروبیوتیکباکتری

 شما شوند.

 Where( ؟توانم اطالعات بیشتری کسب کنماز کجا می
can I learn more) 

توصیھ شده کتابخانھ سرطان بریتیش یبوست و اسھال ھای سایتوب •

 کلمبیا:

bowel-bccancer.libguides.com/pathfinder 

انتخاب غذایی برای کمک بھ مدیریت  -جزوه سرطان بریتیش کلمبیا •

 اسھال:

-www.bccancer.bc.ca/nutrition

-site/Documents/Patient%20Education/Food

diarrhea.pdf-manage-help-to-ideas 

 ھای غذایی با فیبر پایینانتخاب -جزوه سرطان بریتیش کلمبیا •

-www.bccancer.bc.ca/nutrition

site/Documents/Patient%20Education/Low_Fibre

Food_Choices.pdf_ 

 خدمات مراقبت حمایتی سرطان بریتیش کلمبیا: •

-www.bccancer.bc.ca/our

care-services/services/supportive 

https://bccancer.libguides.com/pathfinder-bowel
http://www.bccancer.bc.ca/nutrition-site/Documents/Patient%20Education/Food-ideas-to-help-manage-diarrhea.pdf
http://www.bccancer.bc.ca/nutrition-site/Documents/Patient%20Education/Food-ideas-to-help-manage-diarrhea.pdf
http://www.bccancer.bc.ca/nutrition-site/Documents/Patient%20Education/Food-ideas-to-help-manage-diarrhea.pdf
http://www.bccancer.bc.ca/nutrition-site/Documents/Patient%20Education/Low_Fibre_Food_Choices.pdf
http://www.bccancer.bc.ca/nutrition-site/Documents/Patient%20Education/Low_Fibre_Food_Choices.pdf
http://www.bccancer.bc.ca/nutrition-site/Documents/Patient%20Education/Low_Fibre_Food_Choices.pdf

