کودکان سرطانی در طول روز نیازمند نوعی رژیم غذائی هستند
که درآن پروتئین و کالری باالئی وجود داشته باشد.

به موه

زیر توجه ونی.:

 سعی کنید در طول روز به او مایعا ت بدهید نه هنگام
صرف غذا

مصرف مایعات هنگام صرف غذا باعث احسا س سیری می شود

توصیه های الزم:
 اگر وزن فرزند تان با ال یا پائین می رود به تیم درما ن
بیمارستا ن گزارش دهید.
 از تیم درما نی درمورد راهکا رهای موثر در کودکا ن
دیگر جهت کا هش مشکالت غذائی سۏال کنید.
در تیم درما ن بیمارستان یک متخصص تغذیه

هست شما می توانید از راهنما ئی های او استفاده
کنید.
 اگر وزن فرزندتان باال یا پا ئین می رود به او گزارش
کنید.

ب هئ کوکانک وکو وکا
ئی

کو

مکا
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 از او درباره مواد غذائی پر کا لری و پر پروتئین سوال
کنید.

اگر غذا خوردن او به یک
برای دادن آسان ترما یعات می توانید ازنی استفاده کنید.

مشکل جدی تبدیل شد به

 ازدادن غذاهائی که فقط کالری دارند خودداری کنید.

پزشک اطالع دهید.

 خوردن مقدار کمی غذا یا آب میوه طبیعی در طول روز به
جذب پروتئین وکالری کمک می کند.
 ازتهیه خورا کی ها ئی که موجب تحریک مخا ط دها ن
میشود،خودداری کنید.
 اگر جویدن غذا دردنا ک است،غذاهای نرم به کودک بدهید.

واحدآموزش همگانی
تاریخ آخرین بازنگری1041041041 :

منابع:


برونر.سودارث،بیماری سرطان



مارلو  ،بیماریهای اطفال

1

والدین گرامی:
بسیییییییاری

ازعیییوار

داروهیییای

توجه:
اجبار درخوردن غذا و ع را خرابتر می کند.

یییدسیییرطیییان

میتواند غذا خوردن فرزند شما را با مشکل مواجه کینید .عیوار
روانی ناشی از این داروها نیز می تواند روی عادت غذائی او تاثییر
بگذارد.
ازآنجا که شما درطیول درمیان نیگیران فیرزنید عیزییز خیود
هستید،ممکنست بی اشتهائی نگرانی شما را بیشتر کند.

پیشگیری از بروزبی اشتهائی کودک
 قبل از غذاخوردن ،فرزندتا ن را تشو یق کنید که دها نشیوییه
انجام دهد.
 قبل ازغذا خوردن او را تشویق کنید تحرک داشته با شد.

ظاهرغذه ه هئ وا آو تزنین ونی:
برنامه های خوشا یند ایجاد کنید:
غذا ها ئی که معموال دوست دارد برای او تهیه کنید.
برای تشویق کودک به غذا خوردن ازاو درانتخاب نوع غذا

کودک بدهید.
وبه دفعات
برایرا با حجم
خوراک
کودک:
کاهشبه وزن
کم از
جلوگیری
از هر اظهار گرسنگی کودک استفاده کنید ویک پرس کوچک

زمانی که کودک غذا میخورد آرامش خود را حفظ کنید.

مواد غذائی به اوبدهید.

و آما ده کردن آ ن کمک بگیرید.

اگر فرزند شما خوب غذایش را میخورد او را تشویق کنید.
سعی کنید زمان و جا ی صرف غذا را تغییر دهید.

مثال:
یک لیوان شیر ویکی دو بیسکویت
یک لقمه وپنیرو....
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