
 Chemotherapy ציטוטוקסיות תרופות ידי על ממאירות במחלות תרופתי טיפול

የአደገኛ በሽታዎች አያያዝ 

በሳይቶቶክሲክ መድሃኒቶች እና ኬሞቴራፒ 
 

የኬሞቴራፒ አላማ በሽታን ማከም ወይም ሴሎችን በማበላሸት በሽታው እንዳይከሰት መከላከል ነው. የኪሞቴራፒ 

ሕክምና ብዙ ጊዜ በደም ውስጥ ወደ ደም ውስጥ ይሰጣል ሆኖም ግን A ንዳንዶቹ የሕክምና ዓይነቶች በኣእምሮዎ 

ይሰጣሉ. የኬሞቴራፒ ሕክምና በሌሎች ዓይነቶች ውስጥ ለምሳሌ ለምሳሌ ወደ የጀርባ ኣጥንት ወይም ወደ የታመመ 

ሰው አካል በመተላለፍ ነው. ኪሞቴራፒ ብዙውን ጊዜ ከአንዳንድ መድሐኒቶች ጋር በተዋሃደ መልኩ እና በአንድ ጊዜ 

አንድ መድሃኒት ያካትታል ይህም የሕክምና ዕቅድ ማውጣት, የመድኃኒት መጠን እና የሕክምናው ቆይታ የሚለካው 

በመደበኛ የዕቅድ ("ፕሮቶኮል") መሠረት ነው. ክብደትና ክብደት) እንዲሁም የታካሚውን ሌሎች በሽታዎች ከግምት 

ውስጥ በማስገባት ሰውየው ለህክምናው ምላሽ እንደ ሁኔታው ሊለያይ ይችላል. 

 

የካንሰር ሴሎችን ለማበላሸት የሚውለው የኬሞቴራፒ ሕክምናም ጤናማውን ሕዋስ ያጠቃልላል. 

 

ኪምሞቴራፒ ከባድ እና / ወይም የማይቀለበስ እና ለሞት የሚዳርግ ብዙ የጎንዮሽ ጉዳቶች እና ውስብስብ ችግሮች 

ያካትታል. የጎንዮሽ ጉዳቱ ክብደት እና ተፈጥሮ በተለያዩ የኬሞቴራፒ ሕክምናዎች ውስጥ ይለያያል እንጂ ከዚህ በታች 

የተዘረዘሩት የጎንዮሽ ጉዳቶች በሙሉ ለእርስዎ በተሰጡ ሕክምናዎች ምክንያት ሊከሰቱ ይችላሉ. 

 

 

የታካሚ ስም: 

 
የቤተሰብ ስም                       ስም                  የመታወቂያ ካርድ                የአባት ስም 

 

ከዶክተር ዝርዝር የቃላት ቀጥተኛ ማብራሪያ እንዳገኘሁ እናረጋግጣለሁ 

 

 

 
ስም                                                   የቤተሰብ ስም       

  

ስለ አደገኛ በሽታዬ የባዮሎጂ ሕክምናን እንድቀበል ተመክረኝ (የመድሃኒት  ስም ጻፉ) 

 

 
 

 
 

ከታች: ዋና ህክምና 

 

 

 

 

 

 

ስለ ዋናው ህክምና ጥቅም እና እንዴት ሕክምናው እንደሚሰጥ ተነግሮኛል  

መድሃኒቱን የሚወስዱበት መንገድ: በጅማት / አፍ  ሌላ ፡_____________ 

የታቀደው ህክምና ጊዜ (ከዚህ በኋላ "ዋናው ሕክምና")    _____________________________ 

አስተያየቶች:___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 

ሕመሜን የሕክምናው ተለዋዋጭ አማራጮች ተብራሩልኝ 

ዋናው የሕክምናው ጎን የጎንዮሽ ጉዳት ውጤት ተነግሮኛል, አብዛኛዎቹ ደግሞ ተለዋዋጭ ናቸው. የጎን ተፅእኖዎች እና 

ሊፈጠር ይችላል ኪሞቴራፒ ከሌሎች በሽታዎች መካከል የሚከተሉት ምልክቶች ይኖሩበታል; ማቅለሽለሽ እና 

ማስታወክ, ድክመት እና የደካማነት, የፀጉር መርገፍ (ብዙውን ጊዜ ተለዋዋጭ), ሊከሰቱ የሚችሉ ነጭ የደም ሴሎች 

ቁጥር መቀነስ የኢንፌክሽኖች እድገት, የደም ሴሎችን በመግደል (የደም እብጠት ኃላፊነት ያለባቸው የደም ሴሎች 

ብዛት) መቀነስ የደም መፍሰስ ምክንያትን ያስከትላል, የደም ማነስ (የደም ማነስ) የደም ማነስ (የደም ማነስ) ቁጥር 

ይቀንሳል, የስርዓቱ መዛባት መቆጣት (ተቅማጥ) ተቅማጥ እና የሆድ ድርቀት, የሆድ ጣጣዎች, አንደበቶች ወይም ሌሎች 

የስርዓቱ ክፍሎች ያጠቃልላል በቆዳ እና ጥፍሮች ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎች እና ለውጦች. 

 

የቫይረሱ ኬሚቴራሊቲክ መድሃኒቶች መውጣቱ የኣንዳንድ ምግቦች ወይም የአካባቢያዊ ነርሲስ በሽታ ሊያስከትል 

ይችላል. ለኔ ግልጽ ሆኖልኛልያ ህመሙ ወይም እብጠቱ በክትባት ቦታ ውስጥ ወዲያው ሪፖርት መደረግ አለበት. 

 

የተወሰኑ መድሃኒቶች በተጨማሪ ልዩ የጎንዮሽ ጉዳቶችም አሉ, ለምሳሌ አለርጂ ምልክቶች, በሜካርድዲየም ላይ ጉዳት, 

ጉዳት የሳንባ ጉዳት, የኩላሊት መጎዳት, የጉበት ጉድፍ, የመስማት ችሎትና የነርቭ ብልሽት, የማስታወስ መቀነስ እና 

ትኩረትን ይጨምራል. አንዳንድ ምልክቶች እና ውስብስቦች ወደ ሆስፒታል መሄድ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን አልፎ 

አልፎም ሞት ሊያስከትሉ ይችላሉ. የኬሞቴራፒ ሕክምና ከተደረገ ከጥቂት አመታት በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ የሚያስከትል 

አደገኛ በሽታ ሊከሰት ይችላል. የመራቢያ ዕድሜ በሚፈጠርበት ጊዜ የኬሞቴራፒ የመውለድ እክል እና የሆርሞን 

እጥረት ሊያስከትል ይችላል. 

 

በማንኛውም እድሜ ውስጥ የጾታ ተግባሮች ደካማ ሊሆኑ ይችላሉ, ይህም ህክምናው ከተጠናቀቀ በኃላ የሚሄድ ነው. 

 

በሕክምናው ሂደት ጊዜ መኖሩን እንደሚነገሬ ተረድቼልኛል እናም አረጋግጣለሁ. ርእሰ መምህሩ እንዲቀይር ወይም 

ህይወትን ለማዳን ተጨማሪ ጣራዎችን ለመውሰድ አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል የማይታወቁ ድርጊቶችን እና ለኔ 

የተገለጹትን እርምጃዎችን አካቷል. እኔም በዚህ ተስማምቻለሁ የሆስፒታሉ ሐኪሞች አስተያየት ወሳኝ የሆኑ ድርጊቶችን 

ጨምሮ ሌሎች ተጨማሪ ወይም ተጨማሪ ሂደቶችን መቀየር ወይም ማከናወን በሕክምና ወቅት ያስፈልጋል. 

 

በሕክምናው ወቅት የማደንዘዣ ማደንዘዣ በሚሰጥበት ጊዜ, ለ A ከባቢው ሰመመን ጭምር የተሰጠኝ ፈቃድም ይሰጣል 

ማደንዘዣዎች ስለሚያስከትላቸው ችግሮች እና ውስብስብ ችግሮች ከተነገረኝ በኋላ ወይም ማስታገሻዎች (መርፌዎች) 

በአካባቢያዊ ሁኔታ, አለርጂ እና የአጠቃቀም ችግርን ጨምሮ የተለያዩ የሰውነት አቀነባበር አለርጂዎችን ጨምሮ 

ብዙውን ጊዜ የመተንፈስ ችግር እና የልብ አጣቂ ምልክቶች ሊያስከትሉ በሚችሉ የመረጋጋት በሽታዎች, በተለይ በልብ 

ሕመም እና በሽተኞች የመተንፈሻ አካል ችግር ያለባቸው ታካሚዎች. ሂሌል ያፌ የሕክምና ማእከል በክትትልና 

በሕክምና ወቅት የዩኒቨርሲቲ ቅርንጫፍ እንዳለው አወቅሁ በበላይ ተቆጣጣሪ እና ክትትል በሚደረግባቸው ተማሪዎች 

ውስጥ ይሳተፉ. 

 

 

ህክምናው እና ሌሎች ሁሉም ሂደቶች በተገቢው ግለሰብና ብሕግ መሰረት እንዲከናወን እውቅና እንዳለብኝ በዚህ 

አስታውቃለሁ. እናም አንድ ሰው ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል እንዲፈጽሙ ቃል እንዲገባ አልተሰጠኝም 

በህጉ መሰረት በተቋማት ላይ በባህሪያዊ ሃላፊነት. 

 

ዋናውን ህክምና ለመፈጸም ፈቃዴን ሰጥቻለሁ 

 

 

 
እለት                                             ሰዓት                                      የታካሚ ፌርማ  

 

 

 



          የአሳዳጊ ስም                                                             የአሳዳጊ ፊርማ 

 

ለታካሚ /                  ለአሳዳጊ /                  አስተርጓሚው በቃል እንዳስተላለፍን አረጋግጣለሁ 

ታካሚው ከላይ በተገለጹት ዝርዝር ውስጥ ያሉትን ሁሉ እና የእኔ ማብራሪያ ሙሉ በሙሉ እንደተረዳለት ካመንኩ 

በኋላ ከእኔ ጋር ስምምነትን ይፈርማል. 

 

 

 

 
  ዶክተር ስም                          የዶክተር ፌርማ (ማህተም)                            ቀን እና ሰዓት 

 

 

 

 
          የተርጓሚው ስም                                                          ቅርብነት (ለታካሚ) 

 

 

 

 

 

 


