
الحصول على المساعدة

للتغيرات التي تصيب الجلد

تغريات الجلد هي جزء من استجابة جسمك الطبيعية للعالج. إذا 

حدثت تغريات يف الجلد برسعة كبرية أثناء استخدام عقار لعالج 

الرسطان فقد تكون عالمة عىل أن لديك حساسية من هذا العقار.

من املهم جداً إخبار طبيبك أو ممرضتك عن أي تغريات يف الجلد لديك. 

فقد تزداد هذه التغريات سوءاً إذا مل يتم عالجها وقد يؤدي بعضها إىل 

العدوى.

ما هي التغريات الجلدية الشائعة التي يجب أن 
أراقبها؟

الطفح الجلدي هو أحد األعراض الجانبية الشائعة لبعض عالجات 

الرسطان. يعتمد خطر اإلصابة بالطفح الجلدي ومدى سوئه عىل نوع 

الرسطان ونوع العالج الذي تحصل عليه. ميكن أن يظهر الطفح الجلدي 

عىل فروة الرأس والوجه والرقبة والصدر والجزء العلوي من الظهر 

وأحياناً عىل أجزاء أخرى من الجسم. وميكن للطفح الجلدي أن يسبب 

الشعور بالحكة أو الحرقة أو اللسعة أو أن يكون مؤملاً.

جفاف البرشة هو عرض جانبي آخر لبعض العالجات. ميكن أن تصبح 

البرشة جافة جداً ومتقرشة وخشنة وحمراء وأحياناً تسبب الشعور 

باألمل. ومن املمكن حتى أن يتشقق الجلد. وميكن أن يصاحب جفاف 

البرشة طفح جلدي أو ال. وميكن أن تتسبب البرشة الجافة بالحكة.

Getting Help for Skin Changes - Arabic

ميكن أن يتسبب الرسطان وعالج الرسطان يف تغريات يف الجلد مثل الطفح الجلدي وجفاف البرشة وتغريات يف لون الجلد والحكة.

ميكن أن تحدث الحكة بسبب بعض الرسطانات أو عالجات الرسطان 

أو األدوية املستخدمة كجزء من عالج الرسطان أو البرشة الجافة أو 

الطفح الجلدي أو العدوى. ميكن أن يؤدي حك جلدك كثرياً إىل نزيف أو 

اإلصابة بالعدوى خاصة إذا كان الجلد متشققاً.

ميكن للعديد من عقاقري عالج الرسطان أن تسبب متالزمة اليد والقدم. 

األمل والحساسية والوخز والخدر هي أعراض مبكرة ملتالزمة اليد والقدم. 

ثم يبدأ االحمرار والتورم عىل راحة اليدين وباطن القدمني. وهذا 

االحمرار يشبه كثرياً حروق الشمس وقد يتحول إىل بثور. ويف الحاالت 

السيئة، ميكن أن تنفتح البثور وتصبح تقرحات. كام ميكن أن تجف 

البرشة ويتقرش الجلد ويتصدع.

ميكن أن تحدث تغريات يف لون الجلد كأعراض جانبية لبعض عالجات 

الرسطان أو منو األورام أو عند التعرض للشمس. قد تتحسن بعض 

تغريات لون الجلد مع مرور الوقت. وقد تستمر بعض تغيريات لون 

الجلد األخرى لفرتة أطول.

أهم شيئني ميكنك القيام بهام هام العناية الجيدة 
ببرشتك وإعالم طبيبك عىل الفور بأي تغريات يف 

برشتك.
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النماذج المستخدمة ألغراض التوضيح فقط.

ما ميكنك القيام به للمساعدة يف منع أو التحكم يف 
تغريات الجلد

ارشب الكثري من السوائل إذا قيل لك إنه ال بأس بذلك. •

استخدم الصابون الخفيف وغسول الجسم والشامبو ومستحرضات  •

البرشة والكرميات التي ال تحتوي عىل الكحول أو العطور أو 

الصبغة. اسأل عن املنتجات أو العالمات التجارية التي يجب 

عليك استخدامها.

اغتسل باملاء الدافئ أو البارد وليس باملاء الساخن. اغتسل برسعة  •

وجفف نفسك عن طريق تربيت جسمك مبنشفة بدالً من فرك 

برشتك.

رطِّب برشتك أثناء النهار. أفضل وقت للقيام بذلك هو بعد  •

االستحامم مبارشة بينام ال تزال برشتك رطبة.

احلق بشكل أقل تكراراً أو توقف عن الحالقة إذا كانت برشتك  •

متقرحة. ميكن أن تحميك شفرة الحالقة الكهربائية من التعرض 

للجروح عند الحالقة.

ال تستخدم منظفات الغسيل ذات الروائح القوية. •

ابتعد عن الشمس قدر اإلمكان. إذا كنت ستخرج فاستخدم  •

 )SPF( مرطب الشفاه وواقي الشمس مع عامل حامية من الشمس

ال يقل عن 30. ارتدي مالبس بأكامم طويلة وقبعة أيضاً.

للحصول عىل معلومات حول الرسطان واملساعدة اليومية والدعم، تفضل بزيارة موقع جمعية الرسطان األمريكية  عىل
cancer.org أو اتصل بنا عىل 18002272345. نحن هنا عند الحاجة

 ما ميكنك القيام به لتحسني وضع التغريات التي
تحدث للجلد

ال تعالج جلدك بأدوية بدون وصفة طبية قبل التحدث إىل فريق  •

الرعاية الصحية الخاص بك.

قد تساعد األنعل الداخلية لألحذية واملصنوعة من مادة هالمية  •

إذا كان بطن قدمك حساساً.

ميكن لبعض أنواع املكياج تغطية الطفح الجلدي دون زيادة سوء  •

حالة الطفح. اسأل عن املنتجات أو العالمات التجارية التي ميكنك 

استخدامها.

غالباً ما تكون املالبس ناعمة امللمس والفضفاضة أفضل من  •

املالبس الضيقة.

ال تقيض وقتاً يف الخارج يف جو حار جداً أو بارد جداً. •

إذا أعطاك طبيبك األدوية، فاستخدمها بالطريقة التي يطلبها  •

منك وابدأ بها عىل الفور.

تحدث إىل فريق الرعاية الصحية الخاص بك

ميكن عالج العديد من التغريات التي تطرأ عىل الجلد، كام أنَّ هناك 

أشياء ميكنك القيام بها ملحاولة الوقاية من هذه التغريات. أخرب فريق 

رعاية الرسطان الخاص بك عن تغريات الجلد التي تعاين منها. أعلمهم 

عندما تالحظ التغريات وما الذي يجعل التغريات أسوأ أو أفضل. ينبغي 

معالجة التغريات الجلدية يف أرسع وقت ممكن.

https://cancer.org/



