تغذیه در طول شیمی درمانی:

تدًتاى ًیزٍی کاشی خْت هثارسُ تا تیوااری را داضاتِ

استفادُ اس پزٍتییي تیطتز  :اًَاع لَتیا  ،ادط  ،سَیا ،

اگز ضوا هثتال تِ سزطاى ّستید ٍ در حال درهااى تاا

تاضد.

ٍ توام پزٍتییٌْای حیَاًی هاًٌد هز تَقلوَى ،اًاَاع

دارٍّای ضیوی درهاًی هی تاضید حتواً تِ تغذیِ خَد

قبل از شیمی درمانی:

غذاّای دریایی ٍ تشن هز

اّویت ٍیضُ ای دّید.

غذاّایی هَرد ًیاس تدى ضواست کِ ًیازٍسا تاضاد ٍ

تواهی هیَُ ّا ٍ سیشخات

تغذیِ سالن ٍ هٌاسة هی تَاًد اثاز تشطای دارٍّاای

تحو ا ضااوا را در ه ات ا دارٍّااای ضاایوی درهاااًی

لثٌیات کن چزب ٍ خایگشیي ّای آًْا  :ضیز  ،پٌیز ،

ضاایوی درهاااًی را اشااشایص دّااد ّوچٌاایي اااَار

اششایص دّد .تِ ّویي هٌاَر هَاد غاذایی سیاز هفیاد

هاست

خاًثی ًاضی اس دارٍّا را کاّص دّد  ،در ًتیدِ ضوا

ّستٌد:

غالت کاه ٍ سثشیدات حاٍی ًطاستِ  :خَ دٍسز،

را در رساایدى تااِ ّاادی ًْااایی ینٌاای درهاااى کاها

اًااَاع گَضاات قزهااش ٍ ساافید ،گَضاات هااز ٍ

کیٌَا  ،خَ  ،تزًح قْاَُ ای  ،ررت  ،ررت تاَ دادُ ،

کوک هی ًواید .رصین غذایی سالن ٍکاها در ایاي

تَقلوَى تِ گَضت قزهش ارخحیت دارد.

سیة سهیٌی ً ،شَد ٍ پاستا

دٍراى تزای ضوا ضزٍرت دارد  .رصین غذایی کاها

غالت کاه ٍخَی دٍ سز

روغنهای مغذی :رٍغي سیتاَى  ،رٍغاي کااًَ ،

 ،تِ رصیوی گفتِ هی ضَد کِ ضاه توام گزٍُ ّاای

سثشیدات ٍ هیَّایی هثا تزٍکلای  ،گا کلان

کزُ تادام سهیٌی  ،آٍاکادٍ ،داًاِ ّاای هغاذی هاًٌاد

هَاد غذایی هث کزتَّیدرات ( ًاى ٍتزًح) پازٍتییي

،اسفٌاج ٍ سیة

گزدٍ ،تادام ،شٌدٍ ٍ غیزُ

( اًَاع گَضت سفید ٍ قزهش ) چزتی ( رٍغي ٍ کازُ

استفادُ اس داًِ ّای رٍغٌی هث تادام ،شٌادٍ ٍ

نوشیدنی های مفیدد :آب  ،چاای  ،قْاَُ تادٍى

) ٍیتاهیي ّا شیثز( هیَُ ٍ سثشیدات) تاضد.

غیزُ

کاشییي  ،ضیز ،آب هیَُ رقیق ضدُ

در طَل درهاى هوکي است ضوا توایلی تاِ هصازی

ًَضیدى  8تاا 01شٌدااى هایناات در طاَل رٍس ،

در ایااي دٍراى اس غااذاّای چاازب ،پزادٍیااِ  ،تٌااد ٍ

غذاّای هتداٍل ًداضتِ تاضید در ایي هَاقع هی تَاًید

اگز هی خَاّید اس آب هیَُ استفادُ ًوایید حتواً

اسیدی هاًٌد غذاّای تزش ٍ تزضیدات تپزّیشید.

اس غذاّای دیگازی کاِ تاِ ًازتااى هٌاساة تاَدُ ٍ

طثینی ٍ شاقد ضکز تاضد.

سنی کٌید در ایي دٍراى اس غذاّایی کاِ تاِ راحتای

حاٍی هَاد هفید ٍ هغذی های تاضاد  ،اساتفادُ کٌیاد

حین شیمی درمانی:

ّضن هی ضًَد استفادُ ًوایید.سیة سهیٌی آب پاش ،

ّویطِ در ًاز داضاتِ تاضاید تغذیاِ هٌاساة ّان خاش

لیست سیز ضاه هَاد غذایی ّستٌد کاِ های تَاًیاد

هز پشتِ ضدُ

رًٍد درهاًی ضواست .حتی در صَرتی کاِ گزساٌِ

در طَل درهاى اس آًْا لذت تثزید:

در دٍراى ضیوی درهاًی هوکي است دچاار کااّص

ًیستید  ،حتواً تِ صَرت هزتاة ٍ در شَاصا سهااًی

اضتْا ضَید ،تزای غلثِ تز ایي هطک هَارد سیاز های

هٌان 5 ،تا  6هزتثِ اس هَاد غاذایی اساتفادُ کٌیاد تاا

تَاًٌد کوک کٌٌدُ تاضٌد:

هَاد غذایی را تا رًا

ٍ چیادهاى سیثاا در تطا اب

سثشیدات  ،هیَُ ّا ٍ غالت کاه  ،حااٍی ه اادیز

قزار دّید.

سیادی آًتی اکسیدى ّستٌد کِ تِ رًٍاد تْثاَد ضاوا

در حیي غاذا خاَردى کتااب تشَاًیاد یاا تلَیشیاَى

کوک خَاٌّد کزد.

تثیٌید.

اس غذاّای تا کالزی تا تیطتز استفادُ ًوایید.

اگز خَدتاى غذا را تْیِ هی کٌیاد در رٍسّاای کاِ

ّویطِ ه داری خَراکی ّوزاُ خَد داضتِ تاضید.

تْتز ّستید ،غذا را تْیِ کزدُ ٍ تزای رٍسّای تندی

در صَرتی کِ هطک تلع دارید اس غذاّای ًزم هث

شزیش ًوایید.

پَرُ ّا استفادُ ًوایید.

اس سَج رقیق ٍ سا د قثا اس غاذا اساتفادُ ًکٌیاد.
سیاازا در ایااي صااَرت گزسااٌگی ضااوا تااِ ساازات
تزطزی هی ضَد ٍ دیگز اهکاى هصزی غذای اصلی
ٍخَد ًشَاّد داضت .در ایي صَرت اًزصی ٍ هاَاد
غذایی سم تِ تدى ضوا ًشَاّد رسید.
اسکاازُ هااایًَش ٍ پٌیااز تاازای هااشُ دار کاازدى غااذاّا
استفادُ ًوایید.
بعد از اتمام شیمی درمانی:
تغذیِ در ایي دٍراى تزای تْثَد ّز چِ سزینتز ضاوا
تسیار اّویت دارد .تغذیِ سالن ٍضنیت سالهتی ضوا
را ارت ا دادُ ٍ تاِ ضاوا کواک های کٌاد تاا سازینتز
سالهتی کاه خَد را تاس یاتید در ایي هزحلِ:
تِ خای استفادُ اس هکولْای غذایی  ،سانی کٌیاد اس
هَاد غذایی هفید ٍ تاسُ استفادُ کٌید.
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