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 422داخلي  22403561-70تلفن: 

شيمي درماني مي  سوب مي     در بيماراني كه  شي از روش درمان آنان مح شيمي    شوند تغذيه بخ شود. بيماران تحت 

 ي روزانه دارند. درماني عالوه بر اينكه مانند ساير افراد احتياج به انرژي و مقررات الزم براي انجام كارها

شيمي درماني نيز توجه            شي از  ضي نا ضعف و عوار ستم ايمني بدن براي مقابله با عفونت بيماري  سي بايد به تقويت 

 اي داشته باشند.  ويژه

تامين            ند وي مان ناسبببو مواد مغذي و ممم  غذاي م يك رژيم  عدني پروتئين  با  عدني پروتئين  ها مواد م ها   ها مواد م

رسبببند و كالري و انرژي الزم در اختيار او قرار     قندي( و چربيما به اندازه كافي به بدن فرد مي         كربوهيدراتما )مواد  

 گيرد.  مي

 كند. شيمی درمانی چه تاثيري بر تغذیه بيمار دارد و چه مشكالتی را ایجاد می



شتر از آنما، عوارض جانبي دارند كه        شايد كمي بي ساير داروها و  شيمي درماني مانند  در نتيجه آن توانايي   داروهاي 

 فرد در غذا خوردن دچار اختالالتي ميگردد مممترين آنما عبارتند از:

اشتمايي، ناتواني در خوردن حجم كافي غذا، تغيير در احساس طعم و مزه غذا و اشكال در    تموع، استفراغ، اسمال، بي  

 كنند.  جذب غذا البته اين عوارض موقتي هستند و تنما در مدت بروز مي

 توان براي دوباره بدست آوردن اشتها تالش كرد.  ا رعایت نكات زیر میب

 غذا را در حجم كمتر و با دفعات بيشتر مصرف كنيد.   -1* 

 منتظر نمانيد تا هر وقت گرسنه شديد غذا بخوريد.   -2* 

 هاي غذا را حذف نكنيد.  هرگز يكي از وعده -3* 

 زياد مانند پنير، بستني و كره استفاده كنيد.   از غذاهاي غني از پروتئين داراي كالري -4* 

در صببورتي كه خوردن غذاهاي جامد برايتان دشببوار اسببت با نظر پزشببك از مايعات متناسببو كه داراي همان  -5* 

 شوند.  ميزان كالري هستند استفاده كنيد زيرا مايعات معموالً راحت تر تحمل مي

ار اضطراب شويد و نتوانيم راحت تصميم بگيريد. بمتر است ليستي      گاهي اوقات ممكن است براي تميه غذا دچ  -6* 

از غذاهاي مفيد و قابل مصببرف براي خودتان را تميه كنيد و به در يخچال بچسبببانيد. اين حالت به شببما اطمينان   

 دهد كه چقدر آزادي عمل داريد.  مي

شي   توانيد غذاي مورد عالقهمي شته با د كه رعايت تنوع را هم بكنيد چون هيچ غذايي  تان را انتخاب كنيد اما توجه دا

 به تنمايي كامل نيست.

هاي ديگر اسببت هاي غذا )مثالً ناهار( برايتان راحت تر از وعدهكنيد خوردن يكي از وعدهچنانچه احسبباس مي -7* 

 تر را بگنجانيد.  سعي كنيد در عين وعده غذاهاي پركالري

 تغيير در احساس طعم و بو  



شببويد ممكن اسببت احسبباس كنيد غذاها طعم سبباب  خود را ندارد و يا در دهانتان   مدتي كه شببيمي درماني ميدر 

صيه       صورت انجام تو ساس كنيد. در اين  ساس يك مزه تلخ يا فلزي كنيد يا بوي غذاها را طور ديگري اح هاي زير اح

 تواند كمك موثري به شما كند.  مي

شت دهان خود توجه كنيد   -1 سيدگي دندان   به بمدا سواك بزنيد تا از پو شد باكتري و مرتو م هايي كه موجو ها و ر

 شوند جلوگيري كنيد. بد طعم شدن دهان مي

برد. اسببتفاده از آب نبات و آب  مصببرف قطره نعناع پيا از هر وعده غذايي طعم تلخ و فلزي دهان ار از بين مي  -2

 تواند موثر باشد.  ميوه تازه هم مي

 ز ظروف پالستيكي براي غذا خوردن استفاده كنيد. بمتر است ا -3

 هاي ترش استفاده كنيد.  در صورتي كه دهانتان زخم نشده از آب مركبات و آب ميوه -4

 قبل از هر وعده غذا دهانتان را با آب بشوييد.  -5

تواند مفيد هم مي تواند تا حدودي از بد مزگي غذا بكاهد. مصببرف چاينوشببيدن آب و مايعات همراه غذا نيز مي -6

 باشد.  

 رساند.  شوند به حداقل مياستفاده از غذاهاي سرد تأثير بوهاي كه موجو بد مزه شدن غذا مي -7

 هاي ويتاميني با دكتر خود مشورت كنيد. در باره مصرف مكمل -8

* * * * * * * * * * * 

 منبع مورد استفاده: بروشور آموزشی بنياد امور بيماریهاي خاص
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