
 هُـوَالشـافي

  

  

 هاي غذاييتوصيه

  

 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.   ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا
 

  

 يبوست  

 شود.  نوبت در هفته اطالق مي 3يبوست به كاهش تعداد دفع 

       گرم در روز برسانيد.   25-35نوبت يا  1موادغذايي حاوي فيبر مثل ساالد و سبزيجات را به حداقل مصرف 

     صرف مايعات خود را به شربت   ليوان در روز افزايش دهيد مثالً : آب، آب گرم، 8-10م چاي بدون كافئين، 

 آب ليمو، آب آلبالو، ورزش و پياده روي بسيار مهم است. 

 شود: توصيه ميواد غذايي زير م 

   ،اي، جو، جوانه گندم، پياز، گوجه فرنگي، هويج،  ذرت، كلم، فلفل دلمه عدس، نخود سببببز، باقال، لوبيا سببببز

 بروكلي، اسفناج، سيب با پوست، موز، پرتقال، هلو.  

 اههایی جهت افزایش پروتئين و كالري موادغذایی:  ر 

يابد. براي افزايش پروتئين موارد زير را به موادغذايي روزانه     فزايش ميدر حين درمانها نياز بدن به پروتئين و كالري ا      

 خود اضافه كنيد:  

       شير 

       پنير 

       ماست 

      تخم مرغ 

      خشكبار 

       كره بادام زميني 

 جهت افزايش كالري، موارد زير را به مواد غذايي روزانه خود اضافه كنيد: 

      /مارگارين  كره 

       شكر، عسل، ژله، مربا 

      اي پنير خامه 

      هاي خشك شده ميوه 

       سس 

        مايونز و سس ساالد 

 جهت افزايش مايعات روزانه: 

 شود:ليوان روزانه مايعات مصرف كنيد، عالوه برآب موارد زير توصيه مي 8-10حداقل 

 آب ميوه 

 پودينگ/ ژله 



 ا  هنوشابه

 بستني

 كافه گالسه 

 سوپ 

 شير 

 قهوه/ چاي با شكر يا شير 

 شربت 

 فنجان روزانه بايد محدود شود.  1-2الزم به ذكر است چاي و قهوه فقط به 

        .غذاها را در درجه حرارت اتاق يا خنك تهيه و سرو كنيد 

       .غذاهاي داغ و گرم ممكن است باعث تحريك دهان و گلو شود 

        .جهت كمك به بلع خود، ابتدا سرتان را كمي به عقب و سپس به جلو خم كنيد 

        .در صورت سوزش سردل و ترش كردن تا حدود يك ساعت بعد از غذا نخوابيد و در موقعيت نشسته باشيد 

             سر شو دهيد تا زخمهاي دهانتان  ست ش شيرين يا آب، نمك، دهان خود را  يعتر بهبود مرتبًا با آب و جوش 

 يابد.  

          ستار مي شك يا پر صورت لزوم پز سيون و براي بي    در  سپان سو هاي يخ حس كردن دهان خود از تكهتوانند 

 توانيد استفاده كنيد.  مي

      ها، آب گوشت زياد كنيد.  آب غذاها را با استفاده از سس 

   :تغيير در حس چشایی یا بویایی 

ساس       گاهاً حين بيماري  شايي مثل اح شايي يا تغيير در مزه چ ست دچار كاهش حس چ يا به دنبال درمانها، ممكن ا

 شود.  فلز در دهان كنيد بويژه هنگام مصرف گوشت يا موادغذايي پرپروتئين اين حالت ايجاد مي

        .غذاهايي كه باب ميلتان است، تهيه و ميل كنيد 

        آيد، از گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنيات، ماهي استفاده كنيد و سعي     مي در صورتي كه از گوشت قرمز بدتان

 كنيد غذاهايتان بوي تند نداشته باشد.  

       تواند مفيد هاي شيرين يا سس هاس ترش و شيرين، ساالد به همراه گوشت يا مرغ مي     استفاده از آب ميوه

 واقع شود. 

       ،رزماري، پونه استفاده كنيد.  از مقادير كمي سبزيجات معطر مثل ريحان 

       ،ليموناد استفاده كنيد.  از كيك ميوه مثل پرتقال 

        .موادغذايي را در درجه حرارت اتاق سرو كنيد 

        .پياز و سبزيجات را به غذاهاي خود اضافه كنيد 

      بهتر است همراه غذا از مواد شيرين مثل: ژله و آب سيب استفاده كنيد . 

        .از شربت آب ليمو، آدامس يا قرص نعناع براي بهتر شدن مزة دهانتان استفاده كنيد 

       .دهانشويه را فراموش نكنيد 

      كنيد از قاشق و بشقاب چيني يا پالستيكي استفاده كنيد.  در صورتيكه مزه فلزي در دهانتان احساس مي 

 خشكی دهان: 

      تواند باعث كاهش جريان بزاق و خشكي دهان گردند.  اشعه درماني مي درمان با دارو يا 

         هاي مثل شربت آلبالو استفاده كنيد تا بزاق بيشتري ترشح     سعي كنيد از غذاهاي شيرين يا تارت و نوشابه

 شود. 

       .از آدامسها و يا آب نباتهاي بدون شكر استفاده كنيد تا جريان بزاق بيشتر شود 

        .از غذاها بصورت پوره و نرم استفاده كنيد 



       .لبهاي خود را مرطوب و چرب نگه داريد 

        .از سس و كرم و ساالد جت بلع بهتر استفاده كنيد 

       .جهت بلع بهتر و كمك به صحبت كردن، هرچند دقيقه يك مقدار آب بخوريد 

       توانيد استفاده  دقيقه قبل از غذا جهت بلع بهتر غذاها مي 5قاشق كره مارگارين يا شكالت صبحانه،     4/1از

 كنيد.  

        .در صورت شديد بودن مشكل، به پزشك يا پرستار خودتان مراجعه كنيد 

        .به جاي آب ميوه از نكتار يا عصاره استفاده كنيد 

       موادغذايي و نوشيدني خيلي شيرين يا ترش ممكن است ترشح بزاق را تحريك كند.  مصرف 

        .موقع نوشيدني از ني استفاده كنيد 

       ساعت بشوييد و غرغره كنيد.   4دهان خود را هر 

      هاي حاوي الكل اجتناب كنيد. از دهان شويه 

 تهوع 

 باشد.  يكي از عوامل شايع بيماري و درمانها مي

  :از غذاهاي زیر استفاده كنيد 

       بيسكويت و كراكر 

       آب گوشت و شربت 

      هاي يخ تكه 

        مايعات خنك و به مقادير كم 

       چوب شور 

      ها و سبزيجات نرم يا پوره شده مثل هلو  ميوه 

      هاي كم شيرين كيك 

  د: از مواد غذایی زیر اجتناب كني 

      ،سرخ شده.  غذاهاي چرب 

      .غذاهاي با بوي تند 

        .سعي كنيد در محل تهيه غذا مثل آشپزخانه غذا نخوريد 

        .به جز هنگام غذا خوردن، از مايعات در طول روز استفاده كنيد 

        .از نوشيدنيهاي خنك و يا چاي يخ زن استفاده كنيد 

       شوند. خنك بهتر تحمل ميغذاهاي 

      شود.  در صورت تهوع شديد بهتر است موقتاً غذا نخوريد زيرا باعث تنفر از غذا مي 

      استراحت كنيد ولي بهتر است حداقل نيم ساعت در وضعيت نشسته باشيد.    بعد از خوردن 

      رختخواب از بيسببكويت يا كراكر  در صببورتيكه تهوع شببما در صبببحها شببديدتر اسببت قبل از بلندشببدن از

 استفاده كنيد.  

       .از لباسهاي راحت استفاده كنيد 

      1  بهتر است غذا نخوريد.  ساعت بعد از درمان، 2تا 

        .در صورت وقوع دفعات زياد استفراغ به پزشكان اطالع داده تا داروي مناسب را تجويز نمايند 

    ستفراغ تا   در قاشق    1دقيقه هيچ چيز نخوريد و به تدريج با مايعات شروع به تغذيه كنيد )مثالً   10صورت ا

 دقيقه(   30قاشق هر  2دقيقه و سپس  20هر 

        .از مكيدن آب نبات ترش يا چند قطره آب ليمو ترش براي بهتر شدن مزه دهانتان استفاده كنيد 



 اسهال:  

 دهد:  ت و مسموميتهاي غذايي يا مشكالت روحي رخ ميبه دنبال درمانها، عفون

        .مايعات به حد كفايت بياشاميد 

       نوبت در روز بيشتر كنيد.  3تعداد دفعات غذا خوردن را از 

             سيب زميني ستفاده كنيد مثالً: موز، هلو و زردآلو،  سيم ا سب از موادغذايي حاوي نمك و پتا به ميزان منا

 پخته. 

  :از مواد غذایی بدون فيبر مثل موارد زیر استفاده كنيد 

 پنير.  -موز رسيده -آب انگور -مرغ پوست كنده يا ماهي -تخم مرغ -برنج -نان سفيد -فرني -آب گوشت

  :از موادغذایی زیر استفاده نكنيد 

       .غذاهاي چرب و سرخ كرده 

      ،لوبيا و نخود سبز.  سبزيجات با فبر باال مثل كلم، ذرت، گل كلم 

        .از غذاهاي با ادويه باال مثل كاري و فلفل قرمز 

       .غذاهاي خيلي داغ يا خيلي سرد 

        .مصرف شير و محصوالت همراه با آن را محدود كنيد 

       .آدامس بخوريد 

       .محدودكردن مصرف چاي پررنگ، قهوه، سودا، شكالت 

       شوند. در درجه حرارت اتاق بهتر تحمل ميغذاها 

       ليوان مايعات پس از هر اجابت مزاج استفاده كنيد.   1حداقل 

 در برخي موارد، اسهال ناشي از عدم تحمل الكتوز است. 

 یبوست: 

      توانند باعث يبوست شوند. برخي از درمانها و داروها ضددرد مي 

       ليوان در روز( مصرف كنيد.   8ميزان مناسب از مايعات )حداقل به 

      ،نيم ساعت قبل از زمان معمول اجابت مزاج ميل كنيد.  يك ليوان آب گرم 

          ها و  دار، لوبيا سببببز و نخودفرنگي، برنج اسبببتفاده كنيد. پوسبببت ميوه    غذاهاي پرفيبر مثل نان سببببوس

 زميني نيز مناسب است. سيب

       .برخي فعاليتهاي ورزشي از قبيل قدم زدن روزانه مفيد است 

       .آب آلو، گالبي، انجير خيس خورده و اسفرزه نيز مفيد هستند 

  

* * * * * * * * * * * 

 منبع مورد استفاده: بروشور آموزشی بنياد امور بيماریهاي خاص

www.oncoinfo.ir 

Email: info@oncoinfo.ir 

  

http://www.oncoinfo.ir/
mailto:info@oncoinfo.ir

