چه باید کرد؟

مقدمه
اس مُمتزیه مشکالت تیماران سزطاوی،تًُع ي استتتاتزا
واشی اسعًارض داريَای شیمی درماوی است.




احساس تًُع ي مذت آن تٍ داريَای استاادٌ شذٌ ،تجزتتٍ
درمان قثلی ،يضفیت ريحی ي وًع تغذیٍ تیمار تستگی دارد.
تفضی ايقات ،تًُع ي استازا شذیذ ممکه است تزای ىتذ
ريس ادامٍ یاتذ.

اس يعذٌ َای غذایی مکزر ي سبک بٍ جای  3يعدذٌ غدذایدی
سىگیه استفادٌ کىیذ.

تًُع ي استازا شتذیتذ متی تتًاوتذ تتیتمتار را د تار
تی اشتُائی کىذ .در وتیجٍ مًجة ضتفتش شتًد .شتذت

اس مصزف يعذٌ َای غذایی سىگیه اجتىاب کىیذ.



غذاَایی کٍ در معذٌ ایجاد سىگیىی وکىذ،مصزف شًدماوىذ:



وان بزشتٍ



کلًچٍ



بیسکًیت َای شًر



ماست



میًٌ َای وزم

 مایعات را حذاقل یک ساعت قبل یا بعذ اس غذامصزف کىیذ.
َ مزاٌ با غذا وًشیذوی میل وکىیذ.
 بٍ آرامی غذا بجًیذ.
 اسمصزف غذاَای شیزیه ،سزخ کزدٌ ،چزب ي پزاديیٍ بپزَیشیذ.
 اسغذاَای سزد یا با درجٍ حزارت اتاق مصزف کىیذ تا بًی غدذا
شما را آسار وذَذ.
 غذا را بٍ خًبی بجًیذ.
 درصًرتی کٍ مشکل شما داشته حالت تُدً صدبدهدگداَدی
است،قبل اس بزخاسته اسرختخًاب بیسکًیت یا وان سًخاری مدیدل
کىیذ.
(در صًرتی کٍ سخمی در دَاوتان وباشذ).

 قطفات یخ ،آب وثات تزش یا قزص وفىایی تمکیذ
(در صًرت يجًد سخم دَان اس آب وثات تتزش استتتاتادٌ
وکىیذ).
اس تًَایی کٍ شما را آسار می دَذ اجتىاب کىیذ.

گوش دادن به

 لثاسُای آساد ي گشاد تپًشیذ.

نوای خوش وتکنیکهای آرام سازی

َ ىگامی کٍ احساس تًُع داریذ تٍ آَستگی ىذ وتات

حین انجام درمان و بعد از آن

عمیق تکشیذ.
 غذاَای سادٌ ي فاقذ زتی را اس  42ساعت قثل اس شیمتی

کنترل تهىع واستفراغ
کدBR/EP/081:

درکاهش تهوع و استفراغ و افسایش

درماوی تا  24ساعت تفذ اس آن مصزف وکىیذ.

اشتهــا موثـر است

 حتی اگز تًُع ي استازا داشتیذ مایفات راقطع وکىیذ.
 مایفات راکم کم مصزف کىیذ.
 در صًرتی کٍ مفمًالً حیه درمان د ار حالت تًُع
می شًیذ ىذ ساعت قثل اس آن یشی وخًریذ.
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