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  روش هاي غیر دارویی تسکین تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی عنوان: 

  محمد مالئی ایولی نویسندگان:
  مژگان سهیلی شهرضا  نویسنده مسئول:

  دانشکده پرستاري- پزشکی اصفهان دانشگاه علوم وابستگی سازمانی:  
  mozhgan.sohei@yahoo.com ایمیل:   
 

ازمیان عوارض متعدد شیمی درمانی،تهوع و استفراغ ،شایعترین و آزار دهنده ترین عوارض جانبی  مقدمه و هدف:
تگی می محسوب می شوند که سبب مشکالتی مانند اختالالت الکترولیتی،سوتغذیه،دهیدراتاسیون، صدمات مري و خس

شوند.با توجه به اینکه داروها به تنهایی درکنترل تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی موثرنبوده وافزایش مصرف آنها 
اغلب عوارض نامطلوبی مانند دیس تاکسی،اسهال و عالئم اکستراپیدامیدال برجاي می گذارد ،لذا این موضوع سبب 

هدف از این مطالعه،مروري بر تحقیقات انجام شده در زمینه  .ه استافزایش استفاده از درمانهاي غیردارویی شد
 .تاثیرانواع درمانهاي غیردارویی درکنترل تهوع و اسفراغ مبتالیان به سرطان می باشد

 Pub Med در پایگاههاي اطالعاتی 2012تا  2000این مقاله مروري بر تحقیقات منتشر شده بین سالهاي  روش :
 ،Elsevier  ،magiran  ،OVID و همچنین جستجو در منابع کتابخانه اي بوده است. معیار گزینش مقاالت

براساس شیوه اجراي پژوهش بود.به این ترتیب که با مطالعه خالصه مقاالت در صورتی که پژوهشگر در شیوه اجراي 
ه سرطان پرداخته بود، پژوهش خود به بررسی به کارگیري مداخالت غیر دارویی در کاهش تهوع و استفراغ مبتالیان ب

 . مقاله مورد نظر انتخاب می شد
مطالعات نشان میدهند که تکنیکهاي ماساژدرمانی ،رفلکسولوژي،زنجبیل، ماساژ یخ و  یافته ها و نتیجه گیري :

لمس شفابخش به عنوان مداخالت فیزیکی ومشاوره با خانواده ،تلقین و هیپنوتیزم، تکنیکهاي آرام سازي پیشرونده 
رفتاري ،از روشهاي موثر غیر دارویی در -نی، موسیقی درمانی و آرام سازي بنسون به عنوان مداخالت فکريعضال

کاهش تهوع و استفراغ این بیماران می باشند. بنابراین امید است به علت گسترش روز افزون ابتال سرطان،میزان مرگ 
رویی و در طرف مقابل مقرون به صرفه بودن و نتایج ومیر باال ،صرف هزینه هاي کالن و وعوارض جانبی درمانهاي دا

رضایتبخش حاصل شده از درمانهاي غیر دارویی ،شاهد افزایش استفاده از مداخالت غیردارویی در عرصه مراقبت از این 
 .بیماران باشیم

 : سرطان ، تهوع و استفراغ و مداخالت غیرداروییکلمات کلیدي
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