
 هُـوَالشـافي

 یدرمان یمیه و شیتغذ
  

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

 و درمان انواع سرطان دارد . تغذیه نقش مهمی در پيشگيری

در شيمی درمانی بافتهای بدن اسيب می بينند پس رژیم غذایی باید دارای کالری باال و کافی برای حفظ وزن و 

 نند باشد پروتئين کافی برای باز سازی بافتهائی که در اثر شيمی درمانی اسيب می بي

 حاال چه غذاهایی بخوریم ؟

ميوه سبزی جات مواد گوشتی تخم مرغ نان سبوسدار حبوبات منبع سرشاری از پروتئين و مواد مدنی و ویتامينهای 

 گونا گون است .

 چگونه بی اشتهائی را بر طرف کنيم؟

 قبل از غذا خوردن کمی قدم بزنيم .     .1

 م .هر بار مقدار کمی غذا بخوری     .2

به دليل اختالل در پرزهای چشائی در اثر شيمی درمانی اشتها به فراوردهای گوشتی کم می شود ومزه گوشت در      .3

دهان تلخ می شود با زدن چاشنی وسسهای گونا گون به گوشت می توان مزه ان را خوش مزه کرد یا با قاشق یا 

 چنگال غير فلزی غذا خورد.

 چگونه تهوع واستفراغ را برطرف کنيم ؟

 کم بخوریم اما به دفعات بيشتر      .1

 مایعات را یك ساعت قبل از غذا بخوریم نه همراه ان     .2

 غذاهای چرب یا سرخ کرده ممنوع     .3

 غذا را نه خيلی داغ نه خيلی سرد ميل کنيم .     .4

 وارد معده شود. اهسته بخوریم تا هر بار مقدار کمی غذا     .5

 غذا را خوب بجویم تا اسانتر هضم شود.     .6

 بيشتر غذای خشك بخوریم مثل نان برشته جوجه کباب گوشت اب پز     .7

    کم بخوریم اما به دفعات بيشتر     .8



 . کنيم خودداری است دشوار هضمش که سنگين های غذا از تزریق روز.9   

 اب اب سيب و مثل اینها بخوریم . مثل شيرین وکم خنك مایعات.10  

 رسد می مشام به تند ادکلنهای یا سيگار دود یا داغ سير:داغ پياز مثل گوناگون بوهای که محلهای در وامد رفت از.11  

 .نمائيم پرهيز

 ساعت پس از خوردن دراز نکشی. 2.پس از غذا بحالت نشسته روی صندلی استراحت کنيم تا 12

 بخورید..بيسکوئت زنجبيلی 13

 .اگر دندان مصنوئی دارید انها را در اورید چون باعث تحریك وتشدید دل اشوب می شود.14

 .موقع دل اشوب از راه دهان نفس عميق بکشيد .15

 .کنيد جابجا را خوردن غذا  .محل16

 .لباسهای آزاد بپوشيم.17

 خوریم..آب نبات نعنایی یا ترش بمکيم.و اگر زخم دهان داریم آب نبات ترش ن18

    با ناراحتی های دهان و گلو چه می شود کرد؟

 تا ميتوانيم مایعات بخوریم.     .1

 تکه های یخ بمکيم.     .2

 آب نبات های کم شيرین یا آدامس های کم شيرین استفاده کنيم.     .3

 چيز های آب دار مثل ميوه و یا بستنی بخوریم.     .4

 پخته را در مخلوط کن به صورت مایع در اوریم تامصرفش اسانتر شودغذای      .5

اگر مخاط دهان زخم است از مصرف خوراکی های اسيدی مثل گوجه فرنگی وپرتقال وغذاهای ترش پرهيز      .6

 کنيم 

 دهان و لثه ها را تميز بشوئيم .     .7

 مسواک نرم استفاده کنيم .     .8

 خاوط اب ونمك یا جوش شيرین قر قره کنيم .روزی چند بار با م     .9

 با اسهال چه کنيم ؟

 غذا را از صافی بگذرانيم تا به رودها استراحتی داده شود .     .1

 مایعات فراوان بخوریم مثل اب سيب وچای کم رنگ.     .2

 مایعات خيلی داغ خيلی سرد یا نوشابه گاز دار نخوریم .     .3



 متعدد وبه مقدار کم بخوریم .غذا را به دفعات      .4

 .نخوریم شيرینی و جات ادویه – کلم گل –قهوه سوپ کلم                  .5

 . است مفيد گاز بدونه های نوشابه و زمينی سيب – پرتقال –مصرف موز      .6

 با یبوست چه کنيم ؟

 مایعات فراوان ميل کنيم .     .1

 نان گندم کاملوغالت سبزی جات پخته و خام . -م مثل سبوسغذای فيبری بخوری     .2

 ميوه های تازه و خشك شده.     .3

 پياده روی کنيم وزن کم کنيم .     .4

 نکات ضروری واساسی 

 چربی اگر بيش از حد مصرف شود باعث ایجاد غده های روده بزرگ می شود .     .1

 چ مضر است.ساندوی و چيپس –روغن پيراشکی      .2

 روغن زیتون باعث جلوگيری از سرطان سينه می شود .     .3

 هستند از بروز بيماریهای قلبی وسرطان پروستات روده و سينه می شود . 3غذاهای دریایی که هاوی اومگا     .4

 سبزی جات سرطان روده را عالج می کند.     .5

 گوجه فرنگی وکاهو ضد سرطان است.     .6

 کلم وکلم سلولهای سرطانی روده را نابود ميکند .بهتر است سه بار در هفته ميل شود . گل     .7

 سبزی تره تيزک وشاهی زرچوبه از تعداد سلولهای سرطانی می کاهد واز سرطان روده و معده جلوگيری ميکند     .8

 و دارای بيشترین اثر ضد سرطانی است. 
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