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 واحدآموزش همگانی وبیماران
ن ماهتاریخ تولید:  روردی  1931ف

ن ماهتاریخ بازنگری:  روردی  1011ف

 
 

 اسهال
     ها را به         ميوه  ها و آب      باید مصرف مایعات،چاي انواع ميوه

 منظور جایگزینی آب ازدست رفت  افزایش دهيد
     هاي قندي غليظ مانند نهوشهابه           ب  هيچ عنوان از نوشيدنی

 استفاده نکنيد.
             روزان  ب  جاي س  وعده غذاي پر حجم از چند وعده غذاي

 سبک استفاده کنيد.
 .ازمصرف موادغذائی نفاخ خودداري کنيد 

 مواد غذایی مفيدبراي زمان ابتال ب  اسهال شامل؛ 
ماست ، پنير،  سيب زمينی آب پز، کت  بهرنه ، مهاکهارونهی،                     

 مرغ آب پز و یا کبابی، ميوه ها و سبزیها.

 یبوست
 مقدار زیادي مایعات بنوشيد 
        ولهر   حدود نيم ساعت قبل از اجابت مزاج یک نوشيدنهی

 بنوشيد.
           اگر با توج  ب  نوع بيماري خود محدودیتی نداشتيد از ميوه

 هاوسبزي هاي تازه استفاده کنيد.
               فعاليت بدنی مناسب و متناسب با شرایط بهيهمهاري تهان

 داشت  باشيد.
 
 
 
 
 
 
 

  خونی کم

درصد یبماران درطول درمان شيمی درمهانهی           01تا  01حدود
کم خونی می شوند. موارد زیر براي جبران کم خونی در         دچار

 این بيماران توصي  می گردد.
           رژیم غذایی متعادل با مقادیر مصرف کافی از گروه گوشت

 توصي  ميشود.   و پروتئين
 .تا یک ساعت پيش و پس از غذا چاي مصرف نشود 
     مصرف منابع ویتامينC    مانند آب پرتقال، گوج  فرنهگهی

 دهد.   و.....همراه غذا جذب آهن را افزایش می
 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع:
(چگون  با تغذی  صحيح عوارض شيمی درمانی ورادیوتراپهی        1

 را کاهش دهيم؟
 سودارث،پرستاري سرطان -(برونر2



 خشکی دهان، بلع مشکل
 هاي بدون قند  هاي یخ، آدامس هاي ترش، ليمو، تک  آب نبات

 مصرف نمائيد.
             هر چند دقيق  یکبار مقداري آب بنوشيد تا ب  بلع شما کمک

 کند و صحبت کردنتان را آسان کند.
 .غذاهاي پوره شده و نر  ک  بلعشان راحت  است ميل کنيد 

 زخم دهان
  دهيد.در صورت بروز زخم در دهان  ب  پزشک خود اطالع 

                                            ،از غذاهاي با قوا  نهر  مهانهنهدر پهوره سهيهب زمهيهنهی

سان آ ، فرنی، ماست، ژالتين، تخم مرغ، سوپ و ...ک سوپرشت  

 جویده و بلع ميشوند استفاده کنيد.

            از مصرف غذاها یا مایعاتی ک  دهان را تحریک ميکنند مانند؛

هاي اسيدي مانندر آب پرتقال و آب ليمو           آب مرکبات و آب ميوه    

 ،غذاهاي شور و ادوی  داربپرهيزید.

 راي صرف غذا از قاشق هاي کوچک مانند قاشق مربا خوري           ب

  و یا قاشق کودکان استفاده کنيد.

 

 
 
 
 
 

  هاي گوناگون مانند ليمو و آبغوره براي تحریک          از چاشنی

 اشتها و ترشح بزاق استفاده کنيد.

 . سعی کنيد در بين غذا آب و مایعات مصرف نکنيد 

  مقداري آرد، پودر جوان  گند ، بلغور گند  ب  غذاهاي مایع

  مانند سوپ و آش اضاف  کنيد.

 مانيک  حالتان بهتر است از فرصت استفاده کرده و غذاي ز

 بيشتري ميل کنيد.

 .ب  هنگا  صرف غذا تا حدامکان راحت باشيد 

 .ورزش منظم ب  افزایش اشتهاي شما کمک  ميکند 

 تهوع و استفراغ 

 .درمواقعی ک  احساس تهوع دارید،  نفس عميق بکشيد 

  هاي یخ دردهان قرار دهيد.  تک 

 .لقم  هاي غذایی کوچک و زود هضم صرف کنيد 

     پرادوی  و  داراي بو و مهزه         از غذاهاي پرچرب، سرخ شده ،

 هيزکنيد. تند پر

   غذا خوردن در فضاهاي بست ، بسيار گر  یا مملو از بوي       از

 غذاهایی ک  باب ميل شما نيستند پرهيز کنيد.

                غذاها و نوشيدنی ها را در درج  حرارت اتاق و یا سهردتهر

 ميل کنيد.

 مقدمه:

است و استفاده از      سرطانبرنامۀ غذایی بخش مهمی از درما ن        
کند  غذاهاي مناسب، قبل، بعد و در طی درمان ب  شما کمک می  

  تر بمانيد. تا احساس بهتري داشت  باشيد و قوي
هاي آن، غذاخهوردن را بهراي           و درمان  سرطانعوارض جانبی   

کند. از جمل  عوارضی ک  در غهذا            بسياري از بيماران دشوار می    
 کنند، عبارتند ازر خوردن ایجاد اختالل می

   اشتهایی بی 
  حالت تهوع، استفراغ 
   اسهال 
  یبوست 
  زخم دهان 
   مشکل در بلع 
   درد 

گهيهرنهد بهههتهر                            بيمارانی ک  تغذی  مناسب در پهيهش مهی            

کنندو شانس بيشتري در بازیابی       هاي معمول را تحمل می      درمان

 سالمت خود دارند.

  اشتهایی بی 

               غذاها را در وعده هاي غذائی بيشتر ولی با حهجهم کهمهتهر
 استفاده کنيد.

           زمانيک  در خوردن غذا مشکل دارید از غذاهاي مایع استفاده
 کنيد.

 .سعی کنيد غذاهاي دلخواهتان  رامصرف کنيد 
 .شکل غذا را اشتها آور کنيد 
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