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شيمــي درمانــي و
زخم دهان و دهان خشك

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.

با ناراحتیهاي گلو و دهان و زخمهاي آن چه كنيم؟
بع ضي داروهاي ضد سرطان باعث خ شك و يا زخم شدن دهان مي شوند و يا ممكن ا ست در وقت فرو دادن غذا يا
جويدن اشكاالتي توليد كنند.
* سعي كنيد غذاهاي نرمي كه به راحتي جويده و بلع ميشوند مصرف كنيد مثل:
 -شير ،شربت و بستني.

 موز ،پوره سيب و ميوههاي نرم ديگر نكتارهاي هلو ،گالبي ،زردآلو هندوانه ماست ،پنير نرم فرني ،پودينگ و ژالتين املت تخممرغ سوپ جو و ديگر غالت پوره سبزي جات مثل هويج و نخودفرنگي پوره گوشت (اصوالً غذا را تا زماني كه نرم و رقيق است بپزيد و نگذاريد آب غذا از بين برود)* تا ميتوانيد مايعات بخوريد به خصوص آب
* تكههاي يخ بمكيد
* آب نباتهاي كم شيرين بمكيد و يا آدامسهاي كم شيرين بجويد.
* از م صرف غذاها يا نو شيدنيهايي كه سبب سوزش و التهاب دهان شما مي شوند پرهيز كنيد مثل :پرتقال ،گريپ
فروت ،ليموترش و يا ساير مركبات
 سس يا آب گوجه فرنگي غذاهاي تند و شور (كالً به غذايتان زياد ادويه و نمك نزنيد) سبزيجات خام ،نان برشته شده ،كلوچه و ديگر غذاهاي سفت و خشك* غذاها را با كره ،مارگارين ،آب گوشت مخلوط كنيد تا بلع آنها راحتتر شود.
* سعي كنيد از قاشقهاي كوچك مثل قاشق بچهها براي غذاخوردن استفاده كنيد.

* سعععي كنيد غذاها را خنك يا هم دما با درجه حرارت اتام ميل كنيد .غذاهاي داغ ميتوانند موجب حسععاسععيت و
سوزش دهان و گلوي شما شوند.
* لقمههاي كوچك برداريد.
* اغلب دهان خود را با آب بشوئيد تا غذاهاي مانده و يا باكتريها از بين روند و بهبود سريعتر صورت گيرد.
* از پز شك خود درباره م صرف قرصها و ا سپريهاي بيحس كننده بپر سيد چرا كه اين مواد ميتوانند با بيحس
كردن دهان و حلق شما سبب راحتي در غذا خوردن شوند.
با دهان خشك چه كنم؟
 شيمي درماني و پرتودرماني در ناحيه سر يا گردن به دليل كاهش بزام موجب خشكي دهان ميشود.چنانچه اين اتفام بيفتد بلع و جويدن غذا مشععكل تر خواهد شععد ،عالوه براين دهان خشععك موجب تزيير مزه غذاها
ميشود.
 هرچند دقيقه مقدار كمي آب بنوشيد تا بلع و صحبت كردن راحتتر باشد .براي اين كار هميشه با خود يك بطريآب همراه داشته باشيد.
 غذاها و نوشيدنيهاي خيلي شيرين و يا خيلي ترش مثل شربت ليموترش بخوريد.اين غذاها موجب افزايش بزام دهان شععما ميشععوند .البته از اين غذاها در صععورتي كه زخم دهان يا زخم گلو داريد
ميل نكنيد چون غذاهاي ترش مزه يا شيرين موجب بدترشدن ضايعات دهاني ميشوند.
 آب نبات ،تكههاي يخ يا آدامس بمكيد چرا كه موجب افزايش بزام ميشوند. غذاهاي نرم و به صورت پوره ميل كنيد تا بلع راحتتري داشته باشيد. لبهاي خود را با لوسيونهاي مخصوص مرطوب نگاه داريد. -غذاها را با سس يا آب گوش تركيب كرده تا بلع راحتتري داشته باشيد.

 اگر خ شكي دهان شما شديد ا ست با پز شك يا دندان پز شك خود درباره مح صوالت محافظت كننده دهان و گلومشورت كنيد .گاهي نياز به بزام مصنوعي است.
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