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شيمــي درمانــي و
تهوع و استفراغ

بخش تغذيه و شيمي درماني
مركز پزشكي خاص
بنياد امور بيماريهاي خاص

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

تهوع با استفراغ يا بدون استفراغ جزء عوارض شايع شيمي درماني ميباشد .مقصود از تهوع آشوب شدن دل يا همان
دل آشوبه و منظور از استفراغ هم برگرداندن غذا ميباشد.
براي بيماراني كه دچار تهوع ميشوند اين مشكل بعد از پايان درمان برطرف ميشود.
تهوع سبب ميشود كه مواد غذايي الزم را نتوانيد به بدن خود برسانيد.
نكات زير براي شما كمك كننده خواهد بود:

* از پزشك خود درباره داروهاي ضد تهوعي كه ميتوانند موجب كنترل تهوع و استفراغ شما شوند سؤال كنيد.
* غذاهايي را مصرف كنيد كه هضم آسانتري دارند.
مثل:
 غذاهاي برشته ،ماست ،شربت ،سوپ گندم ،برنج و جو. سيبزميني آبپز ،برنج يا ماكاروني مرغ بدون پوست آب پز و يا تهيه شده در فر كه البته سوخته نشده باشد و يا جوجه كباب. مايعات سبك و خنك ،تكههاي يخ ،نوشيدنيهاي كم شيرين مثل آب سيب.* سعی كنيد غذاهاي زیر را مصرف نكنيد:
 غذاهاي چرب ،پرروغن و يا غذاهاي سوخته شده غذاهاي خيلي شيرين مثل شكالت و كيك غذاهاي خيلي داغ و يا خيلي سرد غذاهاي كه چاشني و ادويه بسيار دارند و كالً غذاهاي تند مزههربار كه غذا مي خوريد كم بخوريد زيرا شكم پر ،تحريك پذيرتر است و اصوالً آهسته و به آرامي غذا بخوريد تا هر بار
مقدار كمي غذا وارد معده شود و غذا را خوب بجويد تا آسانتر و بهتر هضم شود.
* قبل از اينكه كامالً گرسنه شويد غذا بخوريد چون گرسنگي شديد ميتواند سبب تشديد تهوع شود.
* مايعات را يك ساااعت قبل از غذا بخوريد نه همراه آن ،چون نوشاايدني مايعات موجب ا ساااو نفخ و پري شااكم
ميشود .مايعات را به آرامي در طول روز و كم كم بنوشيد ميتوانيد براي اين كار از ني كمك بگيريد.
* به هنگام ا ساااو تهوع ،اجباري به خوردن غذاهاي مورد عالقهتان نداشااته باشاايد .اين عمل موجب ا ساااو
ناخوشايندي نسبت به غذاهاي مورد عالقهتان ميشود.

* اگر صبحها دچار تهوع مي شويد غذاهاي خشك ،برشته يا كلوچه قبل از بلندشدن از رختخواب ميل بكنيد.
* در روز تزريق ،از خوردن غذاهاي به ا صطالح ( سنگين) كه ه ضم آن د شوار ا ست خودداري كنيد و در مواردي كه
تهوع هنگام شيمي درماني ايجاد ميشود يك تا دو ساعت قبل از درمان غذا بخوريد.
* از رفت و آمد در اماكني كه بوهاي مختلفي مثل پياز داغ ،ساااير داغ و يا دود سااايگار و عطر تند از آن به مشاااام
ميرسااد پرهيز كنيد .اگر بوي غذا نارا تتان ميكند از رفتن به آشااخزخانه و يا آشااخزي كردن خودداري كنيد و در
اتاقهايي كه هوا در آن جريان ندارد غذا ميل نكنيد.
* ا سترا ت بعد از غذا مي تواند كمك مؤثري با شد البته توجه دا شته با شيد كه ا سترا ت بايد روي صندلي و در
الت نشسته باشد و يك تا دو ساعت بعد از غذا خوردن از دراز كشيدن خودداري كنيد.
* اگر دندان مصاانوعي و يا هرگونه جساام خارجي در دهان داريد آن را در آوريد چون باعر تحريك و تشااديد تهوع
(دل آشوبه) و استفراغ ميشود.
* زمانيكه تهوع داريد سعي كنيد از راه دهان نفس عميقي بكشيد.
* سعي كنيد لباوهاي گشاد بخوشيد.
* ا صوالً توجه كنيد در چه مواقعي و به چه دليل دچار تهوع مي شويد (چه غذايي ،چه مواقعي و در چه محيطي) ،و
در صورت امكان ماده غذايي و يا در شرايط خود را تغيير دهيد و اين اطالعات را در اختيار پزشك خود قرار دهيد.
استفراغ:
ممكن است استفراغ به دنبال تهوع به علت شيمي درماني ،گاز معده يا روده و ركت اتفاق بيفتد.
عدهاي از بيماران دقيقاً بعد از درمان دچار اساااتفراغ ميشاااوند اما عدهاي ديگر تا چند روز بعد از درمان هم به اين
الت دچار نمي شوند .چنانچه ا ستفراغ شديد با شد و يا بيش از  2روز طول بك شد با پز شك خود تماو بگيريد تا با

داروهاي ضاااد تهوع الزم به شاااما كمك كند .البته خيلي از اوقات اگر شاااما تهوع را كنترل كنيد از اساااتفراغ هم
پيشگيري نمودهايد.
ورزشهايي مثل يوگا و مدي تيشن ميتوانند به شما كمك كنند اين ورزشها موجب تنفس عميق ريتميك و تمركز
در شما ميشوند.
در صورت بروز استفراغ توصيههاي زير را در نظر داشته باشيد.
 -1تا هنگامي كه استفراغ كنترل نشده هيچ غذايي نخوريد و هيچ مايعي ننوشيد.
 -2به هنگام كنترل استفراغ ،مايعات سبك مانند آب يا آب گوشت آن هم به مقدار كم بنوشيد.
 -3هنگامي كه قادر به تحمل مايعات سبك بوديد از غذاهاي مايع پرانرژي رژيم غذايي نرم ا ستفاده كنيد البته
اين غذاها را هم به مقدار كم و در دفعات بيشتر بخوريد تا امكان هضم غذا باشد.
هنگاميكه وضعيت شما مناسب شد به رژيم غذايي معمولي باز گرديد.
در صورتيكه ه ضم شير براي شما م شكل ا ست از رژيم غذايي نرم ا ستفاده كنيد .و اجباري به م صرف شير ندا شته
باشيد.
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