
 

 

 

 

 

 
 

 kanker-en-www.allesoverkanker.be/corona (13/04/1202)سایت همه چیز در مورد سرطان منبع: وب

سؤاالت زیادی را در اذهان بسیاری از بیماران مبتال به سرطان و بهبودیافته از سرطان  19-گسترش ویروس کورونای جدید و شیوع کووید

شان ایجاد نموده است. در این صفحه، اطالعات عمومی، همراه با اطالعات خاص، را در مورد ویروس و سرطان پیدا هایو نیز خانواده

 خواهید کرد.

  کلیات

 باید تماسم را با پزشک تا پس از بحران کورونا به تعویق بیاندازم؟ های جسمانی خاصی دارم. آیا من ناراحتی .1
ً خیر. توانند به پزشکی های جسمانی هستند که ارتباطی به کورونا ندارد، همچنان میبیماران سرطانی و افرادی که دچار ناراحتی مطلقا

ترشدن آنها و دشوارترشدن درمان اشته باشد، خطر وخیماگر مشکالت جسمانی شما مدتی طوالنی ادامه د عمومی یا متخصص مراجعه کنند.

 تماس با پزشک خود، پزشک معالج و یا بخش اورژانس را به تعویق نیاندازید. وجود دارد.

 در صورت رفتن به بیمارستان برای درمان، آیا در معرض خطر ابتال به ویروس نیستم؟  .2
توانند اطمینان داشته باشند بیمارستان برای یاز به مراجعه به بیمارستان دارند، میدرمانی یا رادیوتراپی نافرادی که برای جراحی، شیمی

های جلوگیری از آلودگی، تمام کارهای الزم را انجام داده است. اقدامات زیادی نیز از سوی پزشکان عمومی برای اطمینان از ارائه مراقبت

 شود.درمانی ایمن انجام می

 د و دکتر توصیه نمود به بیمارستان برود، چه؟ این کار امن است؟ اگر یک بیمار سرطانی تب کر .3
های بیمارستان. باید های ویژه و سایر بخشهای بیمارستان مراجعه کنید: بخش اورژانس، مراقبتتوانید با خیال مطمئن به تمام بخشبله، می

 ماران مبتال به کووید و مخصوص بیماران غیرکووید.اند: مخصوص بیهای ویژه مجزا شدهاضافه کرد که خدمات اورژانس و مراقبت

های ممکن هستند. اگر های بهداشتی و بسیاری پرسنل دیگر آماده ارائه بهترین مراقبتدر همه جا، پزشکان، پرستاران، متخصصان مراقبت

درجه سانتیگراد یا باالبودن  38در حال حاضر به علت ابتال به سرطان تحت درمان هستید، ضروری است در صورت داشتن تب باالی 

درجه سانتیگراد(، سریعاً با پرستار آنکولوژی )انکوکوچ( یا آنکولوژیست در بیمارستان تماس  37.5مداوم دمای بدن )به عنوان مثال باالی 

 درمانی اینجا را ببینید.بگیرید. برای آشنایی بیشتر با عوارض جانبی شیمی

 ا به بیمارستان بروند یا امکان آوردن همراه نیز وجود دارد؟ آیا مبتالیان به سرطان مجبورند تنه .4
کند به اندازه کافی قوی است که بتواند به تنهایی برای مشاوره یا معاینه مراجعه کند، ترجیحاً باید تنها باشد. در غیر اگر کسی احساس می

شود در اتاق انتظار ماسک زده و با مار و همراه خواسته میاینصورت، بیشتر از یک نفر نباید بیمار را همراهی کند. در این صورت از بی

 فاصله کافی از یکدیگر بنشینند.

سال یا برای بستگان نزدیک بیمار در شرایط  18های بیمارستان ممنوع است، مگر برای والدین کودکان زیر هم اکنون مالقات در بخش

شود، آگاه ن نیست(. از قوانینی که در حال حاضر در بیمارستان شما اعمال میوخیم یا در مرحله تسکینی )بیمارانی که امیدی به بهبودشا

 سایت بیمارستان پیدا کنید.توانید این اطالعات را در وبشوید. به عنوان مثال می

 من از گروه پرخطر هستم و به پرستاری در منزل یا مراقبت خانوادگی احتیاج دارم. این کار امن است؟  .5
ای را دهندگان کمک به خانواده، اقدامات بهداشتی بسیار سختگیرانهان خدمات مراقبتی، از جمله پرستاران خانگی و ارائهدهندگهمه ارائه

کنند و در کنار موارد دیگر، دهند. آنها از رهنمودهای آژانس مراقبت و بهداشت پیروی میبرای جلوگیری از سرایت عفونت انجام می

 بندند. بند میپوشند و برای محافظت پیشکنند. همچنین در حال حاضر ماسک میمی بهداشت دست را کامالً رعایت

های خانواده و كننده خدمات پرستاری در منزل خود و یا با شخص رابطتان در سرویس مراقبتآیا سؤالی دارید؟ سؤاالت خود را با هماهنگ

 ( مطرح کنید.Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorgتکمیلی در منزل )

http://www.allesoverkanker.be/corona-en-kanker
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 تواند به منازل مراجعه کنند؟ های تسکینی همچنان میدهندگان مراقبتآیا در این شرایط، ارائه .6
دهند، مجاز به ادامه کار هستند. پرستاران خانگی و پزشکان های تسکینی در خانه بیماران ارائه میای که مراقبتهای پشتیبان چندرشتهبله، تیم

راجعه به منزل شما هستند )به سؤال مربوط به پرستاری در منزل و مراقبت خانوادگی مراجعه کنید(، اگرچه ابتدا همواره عمومی مجاز به م

های تسکینی در منزل، پذیر است یا خیر. در مراقبتبررسی خواهد شد به عنوان مثال امکان مداخله تلفنی به جای مراجعه به منزل امکان

شوند. به طور معمول، در این دوره داوطلبان بکار گرفته های شبانه فراخوانی میالً برای ویزیت یا مراقبتداوطلبان بسیاری نیز معمو

 شوند، مگر اینکه واقعاً گزینه دیگری وجود نداشته باشد.نمی

 توانم وداع کنم؟ ام. در شرایط لزوم حفظ فاصله اجتماعی، چگونه میمن اخیراً عزیزی را از دست داده .7
ابتکاری است که هدف آن ارائه حمایت و تسلی به کسانی است که در این دوران کورونا شخصی را از دست  Wijrouwenmeeت سایوب

چه  توانید انجام دهید؟به عنوان یک عضو خانواده یا دوست چه کاری می تر کرد؟توان از راه دور یک وداع را نزدیکدهند. چگونه میمی

گذاری وجود دارد؟ ...پاسخ تمام این سؤاالت را در آنجا خواهید یافت و نکات و امکاناتی برای ایجاد ارتباط نزدیک در این دوران فاصله

 های زیادی دریافت خواهید کرد.ایده

در آنجا  خواهد به تک تک افراد فرصت دریافت تسلی و نیز دادن آرامش به دیگران را بدهد.می Ferm، شبکه PlantTroostبا استفاده از 

  بخش قرار داده شده است.ها و خاطرات تسلینکات، فیلم

 های تسکینی فالندرز تهیه نموده است را مشاهده کنید.که فدراسیون مراقبت «دادن و عزاداری در دوران کوروناوداع، ازدست»وبینار 

 

 تر در مورد سرطانمطالب اختصاصی

 شود؟اگر یک بیمار سرطانی به ویروس کورونا آلوده شود، درمان سرطان متوقف می .8
 شود.توجهی کاهش دهد، قطع میهای سفید خون را به میزان قابلتواند تعداد گلبولدرمانی و درمان هدفمند که میشیمی

 توان ایمونوتراپی را مجدداً شروع و تجویز کرد. یابد، میوقتی خطر آلودگی با ویروس کورونا کاهش می

 درمانی به صورت معمول ادامه خواهد یافت.هورمون

 شود؟ افتد یا تغییر داده میهای سرطان به تعویق میخی از درمانآیا بر .9
درمان تا حد امکان ها همچنان محتاط و هوشیار خواهند بود تا اطمینان حاصل کنند کاهش مقاومت بدن بیماران سرطانی تحتآنکولوژیست

 پایین باشد.

درمانی، شود( همراه با شیمیکه به عنوان مکمل درمان اصلی تجویز میمعالجه درمانی )که هدف از آن درمان بیمار است( یا معالجه کمکی )

 پرتودرمانی یا درمان هدفمند تا حد امکان نباید به تعویق بیافتد.

ها به عنوان مثال درمانی وی آغاز نشده است، تغییر داد. آنکولوژیستتوان برای کسی که هنوز شیمیدرمانی را میبندی شیمیبرنامه زمان

کنند از کاهش دارویی( به جای تجویز ترکیبی از چند نوع دارو )درمان ترکیبی(، سعی میجویز موقت تنها یک نوع دارو )درمان تکبا ت

 دارویی( کمتر از درمان ترکیبی است.های سفید خون جلوگیری کنند. خطر کاهش ایمنی بدن در مونوتراپی )درمان تکازحد تعداد گلبولبیش

 

توانند به سیستم ایمنی بدن کمک کنند کنند زیرا میها سریعتر استفاده از فاکتورهای رشد را شروع میموارد، آنکولوژیستاکنون در برخی 

 تا زودتر به حالت عادی برگردد.

 آیا در طول درمان سرطان در معرض خطر بیشتری برای آلوده شدن به ویروس کورونا هستم؟  .10
 کورونا هستند. همه به یک اندازه در معرض خطر ویروس

ها های پرخطر خاصی نسبت به دیگران بیشتر است. احتمال آلودگی این گروهبا اینحال، خطر عوارض ناشی از این عفونت ویروسی در گروه

های پرریسک تر طول بکشد و شدت بیشتری داشته باشد. گروهبه ویروس کورونا باالتر نیست، بلکه بیماری آنها ممکن است مدت طوالنی

 بارتند از:ع

  سال 65افراد باالی 

 افراد دیابتی 

 افراد دارای بیماری قلبی، ریوی، یا کلیوی 

https://wijrouwenmee.be/
https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost
https://www.youtube.com/watch?v=BfJrX4kmrPM&feature=youtu.be
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 افرادی که سیستم ایمنی بدن آنها ضعیف شده است 

درمان گروه دوم شامل افراد دارای تومورهای سرطانی بسیار فعال، متاستازهای مختلف یا انواع سرطان خون )مانند لوسمی/لوکمیا( که تحت

شود. اکثر آنها همچنین از آمفیزم تری می. در بیماران مبتال به سرطان ریه، عفونت با ویروس کورونا اغلب منجر به بروز عالئم جدیهستند

گذارد. برند. ویروس کورونا در کنار موارد دیگر بر عملکرد ریه تأثیر میرساند( رنج میها هوا آسیب می)یک نوع آسیب ریوی که به کیسه

هایی که به هر علت از قبل کارآیی کمتری دارند، درگیر شوند، بهبودی ممکن است دشوارتر شده و خطر بروز عوارض را افزایش وقتی ریه

 دهد.

ای در معرض خطر ابتال به عوارض وخیم کورونا نیستند. مالحظهشده، سایر بیماران سرطانی به طور قابلبر اساس آخرین مطالعات انجام

گیرند نیز مستعد ابتال به عوارض هستند، درمانی یا ایمونوتراپی قرار میدر ابتدا، تحقیقات )محدود( نشان داد تمام بیمارانی که تحت شیمی

دهد؛ این خطر درمانی نیز خطر عفونت جدی را افزایش نمیرسد این مسئله چندان صحت نداشته باشد. پرتودرمانی و هورموناما به نظر می

تواند اتفاق بیافتد. با این وجود اگر همچنان نگران هستید، لطفاً با کننده شدید سیستم ایمنی میهای بسیار سمی و سرکوبدر مورد درمانفقط 

 پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 

 

 


