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عﻼجك قد يسبب جفاف الجلد واﻷغشية المخاطية .ﻛما أن بعض اﻷدوية الﻛيميائية يمﻛن أن يﻛون لها
تأثير سلبﻲ علﻰ أظافر اليدين والقدمين .قد تﺻبﺢ أﻛثر هشاشة وقد يتغير لونها.
ما يمﻛن أن يحدث بﺻفة عامة:





جفاف الجلد ،ظهور احمرار وتقشرات قد يﺻاحب ذلك شعور بحﻛة أو بتنميل .تظهر هذه
العﻼمات فﻲ اﻷغلب علﻰ مستوى راحة اليدين وأخمص القدمين.
تغير فﻲ مظهر الجلد ،والذي يﺻبﺢ حساسا للشمس أو قد تظهر بقﻊ بنية ﺻغير.
قد تﺻبﺢ اﻷظافر هشة وسريعة اﻻنﻛسار.
التهاب وجفاف العينين ،اﻷنف ،الفم والشفاه وبالنسبة للنساء التهاب وجفاف المهبل.

هذه بعض النﺻائﺢ للمشاﻛل اﻵنف ذﻛرها:

احمرار ،حﻛة وجفاف الجلد

احرص علﻰ اﻻعتناء ببشرتك وساعدها علﻰ التئام الجروح والتقرحات:
▪
▪
▪
▪
▪

يفضل اﻻستحمام بمياه معتدلة ولوقت قﺻير.
دلك الجسم يﻛون بﺻابون منظف ويﻛون باليد.
يفضل الﺻابون المنظف الخفيف والخالﻲ من العطر.
احرص علﻰ وضﻊ ﻛريمات مغذية ومرطبة للجسم بدون ﻛحول مﻊ الترﻛيز علﻰ اﻷماﻛن اﻷﻛثر حساسية
)اليدين والمرفقين والقدمين(.
تجنب استعمال العطور ومستحضرات ما بعد الحﻼقة التﻲ تحتوي علﻰ الﻛحول ﻷنها تتسبب فﻲ تفاقم
جفاف الجلد.

الحساسية ﻷشعة الشمس وتغير لون الجلد

▪
▪
▪
▪

جنب نفسك التعرض ﻷشعة الشمس المباشرة.
عندما تقوم بنزهة فﻲ الهواء الطلق ،استخدم المرهمات الواقية من الشمس ذات مؤشر حماية مرتفﻊ )30
ﻛحد أدنﻰ أو وفقا لنﺻيحة طبيبك(.
استخدم مرطب شفاه.
تجنب المﻼبس الضيقة .يفضل المﻼبس الواسعة ،ذات اﻷلوان الفاتحة ،التﻲ تغطﻲ اليدين والساقين وإذا
أمﻛن من اﻷلياف الطبيعية )القطن ،الﻛتان ،الحرير(.

تشقق وهشاشة اﻷظافر







استخدم القفازات عند غسل الﺻحون ،عند البستنة وﻛل اﻷعمال المنزلية بﺻفة عامة.
ارتدي القفازات للحماية من البرد.
ﻻ تتردد فﻲ وضﻊ ﻛريمات مغذية ومرطبة علﻰ مستوى اليدين والرجلين.
ضﻊ مقوي لﻸظافر.
ارتدي أحذية مريحة ﻻ تضغط علﻰ أﺻابﻊ القدم.

جفاف العين واﻷغشية المخاطية

 يمﻛن العناية بالعينين بوضﻊ قطن مبلل علﻰ العينين المغلقتين أو الﻛمادات المبللة بالشاي اﻷحمر .فالشاي
اﻷحمر يحتوي علﻰ خﺻائص مضادة لﻺلتهاب وانتفاخ وتهيج العين.
 قطرات العين )دموع اﺻطناعية( تساعد علﻰ ترطيب العين .استشر طبيبك قبل استعمالها.
 ضﻊ مرهما يﺻفه لك طبيبك لترطيب اﻷغشية اﻷنفية من أجل التقليل من تﻛون القشور والوقاية من حدوث
نزيف أنفﻲ.

جفاف الفم

▪

▪
▪
▪

يجب رعاية الفﻢ .ننﺻﺢ باستعمال محلول بيﻛربونات الﺻوديوم  14‰عوضا عن المحاليل التقليدية التﻲ
عادة ما تحتوي علﻰ الﻛحول الذي يتسبب فﻲ زيادة جفاف الفم .يﻛون ذلك بالقيام بحﺻص مضمضة بدون
بلﻊ المحلول عﺪة مﺮات فﻲ اليوم.
تجنب التبغ والﻛحول التﻲ تزيد فﻲ جفاف الفم.
عالج شفتيك بمرطب شفاه.
إذا ظهرت بقﻊ بيضاء أو تقرحات أو ألم فﻲ الفم أخبر طبيبك ليﺻف لك العﻼج المناسب.

جفاف المهبل

ﻻ تترددي فﻲ التحدث مﻊ طبيبك حول هذه اﻷعراض .يمﻛن أن يﺻف لك:
▪ ﻛريم أو ﻛبسوﻻت عﻼج اﻻلتهاب المهبلﻲ.
▪ جل التشحيم خال من الهرمونات ﻻستعماله أثناء العﻼقة الزوجية.
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