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بخش تغذيه و شيمي درماني
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توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.

با عوارض جانبي شيمي درماني چه كنم؟
فقدان اشتها:
فقدان ا شتها يا كم ا شتهايي يكي از شايعترين م شكالت در حين ابتال به سرطان و درمان آن ميبا شد .هنوز علت
واقعي فقدان ا شتها م شخص ن شده ا ست .ممكن ا ست به علت نوع درمان و يا خود بيماري ايجاد شود .البته روحيات
فرد مانند ترس و يا افسردگي ميتواند باعث از بين رفتن اشتهاي بيمار شود.
در بعضي افراد فقدان اشتها فقط در روز اول يا دوم اتفاق ميافتد و در بعضي افراد ديگر به طور مداوم .توصيههاي زير
ميتوانند كمك كننده باشند:

 دفعات غذا خوردنتان را زياد كنيد اما هربار مقدار كمي غذا بخوريد و از غذاهايي كه دوستتت داريد استتتفاده كنيد.مواد غذايي مثل كيك ،كلوچه ،ميوه ،نان و پنير ،بستني را به هنگام خروج از خانه با خود داشته باشيد.
 زماني كه دو ست نداريد غذاهاي جامد بخوريد در طي روز از مواد غذايي مايع و موادغذايي نرم ا ستفاده كنيد .مثلآب ميوه ،سوپ ،مايعات شيري مثل شيرموز ،گاهي اوقات تغيير شكل يك غذا اشتهاآور مي شود و به شما در خوردن
كمك مي كند مثالً اگر خوردن ميوه تازه براي شما مشكل است ميوه را با شير مخلوط كنيد مثل شيرموز ،غذاي سرد
و نرم مانند ماست و شير را هم ميتوانيد با ميوه خردشده مصرف كنيد.
 هنگامي كه ا شتهاي بهتري داريد خوب ا ست كه وعده ا صلي غذايي خود را در آن زمان ميل كنيد مثالً ب سياري ازبيماران در اوائل صبح اشتهاي بهتري دارند خصوصاً اگر شب قبل خوب استراحت كرده باشند.
(بهتر استتت بخشتتي از غذاي خود را قبل از خواب ميل كنيد بدين ترتيب برروي اشتتتهاي خود در وعده غذايي بعد
تأثيري نخواهيد گذاشت).
 به هنگام غذاخوردن ستتعي كنيد مايعات را مزه مزه كنيد و زياد ننوشتتيد چرا كه معده شتتما را پر ميكند و باعثميشتتتود كه كمتر غذا بخوريد و اگر ميل به نوشتتتيدن مايعات داريد بهتر استتتت  30تا  60دقيقه قبل يا بعد از غذا
مايعات بنوشيد.
 به هنگام غذا خوردن سعي كنيد تا حد امكان آرام باشيد تا از غذا خوردن لذت كافي بگيريد. خيلي از بيماران اشتهاي به گوشت و فراوردههاي گوشتي را از دست ميدهند علت اين امر اختاللي است كه در اثرشيمي درماني در پرزهاي چشايي پيدا مي شود در اين صورت مزه گوشت در دهان تلخ مي شود .با زدن چاشنيها و
سسهاي گوناگون و مناسب به گوشت ميتوان آن را خوشمزه كرد.
نكته جالب اينكه بع ضي از بيماران ميگويند وقتي با قا شق و چنگال غيرفلزي غذا ميخورند مزه گو شت به دهان شان
كمتر تلخ ميآيد.

 -قدم زدن قبل از غذاخوردن خيلي براي رفع بياشتهايي شما موثر است.
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