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در مورد انواع    ی را اطالعاتکه    هایی استبُروشوربخشی از مجموعه    رنگ،  این راهنمای آبی

آنها و عالقه   یبه افراد مبتال به سرطان، خانواده ها  ی،ماریب  یمختلف سرطان و موضوعات کل

   دهد. یمندان ارائه م

مقابله    ی برارا    حمایت های فراوانی  وپاسخ می دهد    سؤاالت پزشکیه  ب،  رنگ  آبی    یراهنما

زندگی با سرطان و بعد  و دیدگاه های  چشم انداز همچنین  و دارائه می دهسرطان  یماریبا ب

 . دهدمی از آن را نشان 
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 شگفتار یپ
 

 ،  خواننده محترم

را  بُروشوراین    داریددر    شما  کهی  قدست  بیماران ،  تغذیه  مورد  در  دارد  صد 

عالقه انتخاب . شاید این راهنمای آبی رنگ را از روی ی دهدآگاهشما  به سرطانی

شور  و کرده اید و یا شاید شما از سرطان رنج می برید ولی در هر دو صورت این بر

. به عنوان می دهد  به آنها  و اطالعات ارزنده ای را  به خوانندگان خود کمک می کند

صورت داشتن مشکالت   دررا مطالعه می کنید،    بُروشور، اگر از روی عالقه این  مثال

می تواند به شما کمک کند و یا  بُروشورگوارشی مانند اسهال، برخی نکات در این 

از   ایاگر  دارید  به کمک خاصی  نیاز  و  برید  می  رنج  اطالعات   بُروشور  نسرطان 

عوارض   یا  سرطان  بیماری  از  ناشی  است  ممکن  که  مشکالتی  مورد  در  دقیقی 

خانواده،   بستگان یا اعضاء به عنوان یکی از    هد.ما می د شبه    را  درمانی آن باشد

است   مبتال به سرطان  شما  ممکن است نگران این باشید که یکی از اعضای خانواده

بهبودی   ،نمی تواندد  خواهیمی ما شخورد و به همان سرعتی که  غذای کمی می   و

این    سالمتی اش را دوباره کسبو   روزمره و کارهایی   ینکاتحاوی    بُروشورکند. 

دهیدشما  که  است   انجام  او  برای  توانید  می  .می  توضیح  در همچنین  که  دهیم 

چه   برای  و  نیاز چگونه  از  می   مواردی،صورت  پشتیبانیها    حمایتتوانید  های و 

 کمک بگیرید. یسرطانبیماران آلمان برای کشور 

 

  500000تقریبا    ،برلینخ  برت کُوموسسه ر  بر اساس برآوردهای انجام شده توسط

توصیه   بسیاری از آنها به  مُبتال شده اند که  سرطان  در آلمان به بیماری،  ا  نفر جدید

ارزش   بُروشورهستند. به همین دلیل است که ما برای این  های غذایی، نیازمند  

  تامی دهد    ارائهاطالعات، نکات و کمک های عملی را    زیرا خاصی قائل شده ایم  

و به شما کمک می کند تا به خود استفاده کنید    توانید در زندگی روزمره  بشما  

خوبی   احساس  دوباره  زنزودی  از  و  باشید  داشته  زندگی  ببرید.   گیداز   لذت 
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، زیرا دارندسرطان دستگاه گوارش  یمارانی که  بتوجه ویژه ای داریم به    ما  همچنین

 درمان آنها می تواند داشته باشد.تأثیر قابل توجهی در مناسب، تغذیه 

 

کنیم که در مراحل عالوه بر این، به شما به عنوان یک بیمار سرطانی توصیه می

،  تا در مورد تغذیهمراجعه کنید    ،ای واجد شرایطمشاوره تغذیهه  بسرطان  اولیه  

و برای مدت طوالنی این ارتباط بین متخصص تغذیه و بیمار  هنمایی کندرا را شما

 همچنین باید یک برنامه ورزشی نیز داشته باشید.  باید ادامه داشته باشد و

 

نمی تواند و نباید جایگزین، بحث و مشاوره شما با پزشک شود. ما در   بُروشوراین 

را در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید  )اولیه(اطالعات  تمایل داریم تا، بُروشوراین 

پزشک از  خود  درمان  و  بیماری  مورد  در  با   معالج خود   سواالت خاصی  بپرسید. 

و روان   روح بلکه  ،  می شود   بیمار  و جسم   سرطان زندگی تغییر می کند. نه تنها بدن

خارج    انسان تعادل  از  بیمارمی  نیز  و  درماندگی،می    شود  ترس،  سپس   شود. 

اعتماد به نفس    ، آرامش واحساس ناتوانی گسترش می یابد و امنیت  افسردگی و

. اما ترس و اضطراب شما زمانی کاهش می یابد که بدانید چه کاهش می دهدرا  

به خود کمک کنید و با بیماری سرطان و چه خواهد شد.    اتفاقی برای شما می افتد

 کنید! هبارزخود مُ

 

و   بتوانیم به شما کمک کنیم تا با بیماری خود کنار بیایید بُروشور امیدواریم با این 

 بیماری خود را بپذیرید و قبول کنید و سپس مبارزه فعال برعلیه بیماری سرطان

این، کارمندان   .را آغاز کنید ما برای شما بهترین ها را آرزو می کنیم. عالوه بر 

ک  سازمانِ خواهند شد  آلمان خوشحال  به سرطان  به شما کمک  کمک  ه شخصا  

 کنند.
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این   در  بتوانیم  کنیم.  بُروشورامیدواریم  کمک  شما  این طفا   ل  به  مطالعه  از  پس 

. شما م که به شما کمک کنیمای  هواقعا  موفق شدما  به ما اطالع دهید که آیا  بُروشور

به ما است،    بُروشوردر انتهای    ای که  پرسشنامه  از طریقمی توانید نظر خود را  

و سالمتی به بهبود  د واستفاده کنیه نیزاز مشاورد، بگویید. از این طریق می توانی

  !میمتشکر دیخود ادامه ده

رد و زن خودداری مَواژه  از استفاده  ما  هایمان،  بُروشورخواندن    دربرای سهولت  

 است.  خانم و آقا دو جنس هر ،از بیمار و منظورمان می کنیم
 

دانستن  یبُروشور برا  نیا ارتقاء  ب  هیتغد  یها  یمطالعه و    یبرا  یسرطان  مارانیدر 

ترجمه شده   یو در  یبه زبان فارس  یزبان ها، از زبان آلمان  و دری  یجامعه فارس

همه   یساده ترجمه شده است تا برا  اریبروشور، به زبان بس   نیا  نیاست. همچن

 . قابل درک باشد

سپاس   تیکردند نها  یبروشور ما را همراه  نیا  نیتدوو   هیکه در ته  یزانیز تمام عزا

  Freiburg  ی و سرطان شناس  یبخصوص دانشگاه تومور شناس  م، یو امتنان را دار

توز ترجمه،  اجازه  که  مف  ع یآلمان  و  ارزنده  اطالعات  پخش  ما   دیو  به  را   خود 

 . داده اند

 

 یی قلعه نو وایشدکتر
E-Mail: Shiwa.nawi@outlook.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقطه 

 ینظرفرد

نـخـُـس  

مـرجـمت  
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   مقدمه
، مطالبی که در روزنامه ها، مجالت یا رسانه های الکترونیکی  یستتقریبا  روزی ن

یا نشن  و  هادر مورد غذا ارتباط بین رژیم غذایی و و همیشه    ویدتغذیه نخوانید 

 .می شود قرار گرفته  و بررسی سرطان مورد بحث

 

بیشتر مقاالت به این سوال می پردازند که آیا می توان از طریق یک رژیم غذایی 

از سرطان پیشگیری کرد  یا   بخورند و  افراد بیمار چه چیزی می توانند  ؟متعادل 

افراد بیمار چهباید بخورندن اوقات    بخورند؟  باید  غذامقدار  ؟  گزارش هایی برخی 

قابل درمان  ،دریافت خواهید کرد که نشان می دهد سرطان با رژیم غذایی خاصی

 است.

 

اند.دانشمندان سالهاست که در مورد   مطالعات گسترده که    تغذیه تحقیق کرده 

با توجه به نقش تغذیه در سرطان برخی از آنها صدها هزار نفر را شامل می شود،  

افرادی که میوه و سبزیجات زیاد می  آیا  مثال:  سواالتی مطرح می شود به عنوان  

سینه مبتال می شوند؟ آیا گوشت سرطان  کمتر به سرطان روده بزرگ یا    ،خورند

الکلخو ابتال به سرطان روده بزرگ هستند؟ آیا   )شراب(  اران بیشتر در معرض 

پیشنهادهایی را  باعث افزایش سرطان می شود؟ سپس متخصصان سعی می کنند  

 تا افراد کمتری به سرطان مبتال شوند.دهند  ارائه تغذیهدر مورد نقش 

 

، موضوعات دیگری اندشده    بتال مُ  سرطان  به  از سوی دیگر، برای افرادی که قبال 

ال: مث به عنوان مهم است که عمدتا  به عواقب یا عوارض جانبی درمان می پردازد. 

  ،آیا می توانم دوباره چاق شوم؟ آیا می توانم با وجود اینکه وزن زیادی کم کرده ام

 ورزش کنم؟
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معده یا  چه باید کرد؟ بعد از جراحی ه باشداشتهای خود را از دست داد ،بیمار اگر

بخور چه  غذایی د روده  رژیم  آیا  می شود:  مطرح  بارها  و  بارها  این سوال  البته  ؟ 

 ؟ د دوباره سرطان نگیر تا کمک کند بیماروجود دارد که به 

نوید   وگیرند  قرار می  خبرها  انگیزی در سرفصلهای هیجانگزارش  برخی اوقات

سرطان د بیماری  نتوانسرطان« می   و خاص  ذایی ویژه»رژیم غکه با این  دهند  می

 د.نرا درمان کن

 

رژیم غذایی سرطانی که بتواند به یک  :  باید گفت  برای روشن کردن این موضوع

 حتی سرطان را درمان کند، وجود ندارد. و  همه بیماران سرطانی کمک کند

 

بیماری متفاوت است و بر این اساس، درمان ها باید متناسب با هر  فرد، هردرزیرا 

 بیمار باشد. 

 

 درمان پزشکییا کامل کننده  کمل  فقط می تواند مُ  هم   حتی بهترین رژیم غذای 

 اشد، اما هرگز جایگزین آن نمی شود.ب

 

برای زندگی روزمره به شما  را می خواهیم نکات کاربردی و کمکی بُروشوردر این 

  تعجب عالمت های کاربردی را خواهید دید که با توصیه  این نکات و ه دهیم.ارائ

بیمار را   یک ممکن است حال غذایی مادهیک   از سوی دیگر،اند. شدهنشان داده 

 تغییر  همچنین  .کند  حال بیماردیگر را بدترمی تواند  غذایی  ماده    بهترکند و همین

 .درمان سرطان کمک کند ناشی از  عادات غذایی می تواند به عوارض جانبی در
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چه باید   ص یتشخ از  در مرحله بعد  - تشخیص سرطان  

   کرد؟
در طول زندگی تقریبا هفتاد و پنج درصد از مردم ممکن است که  از نظر آماری،  

توان درمان کرد،  را می ها  سرطان . حدود نیمی از همه مبتال به سرطان شوندخود 

 اگرچه تفاوت های قابل توجهی بین انواع مختلف سرطان وجود دارد.

 

در   اولیه   های  هنگامی که یک فرد مبتال به سرطان تشخیص داده می شود، نگرانی

تضمین کرده است   ی علمو    های پزشکیبسیار زیاد است. اگرچه پیشرفت  بیمار،

زندگی طوالنی و می توانند    درمان،  پس از  ،که بسیاری از افراد مبتال به سرطان

تشخیص می دهد که بیمار سرطان   ای که پزشکلحظه  یول  خوبی داشته باشند

بیمار دچار اضطراب زیادی می شود گوید: »تو سرطان داری«،  به بیمار می   دارد و

چیزهایی را که تا به امروز، در مورد سرطان  شنیده است را به خود نسبت و تمام 

تجربه کرده ، دیده و  می دهد، مثال در میان دوستان، خانواده و آشنایان شنیده

طلع شده است است و یا از رسانه های گروهی مانند تلویزیون در مورد سرطان مُ

 دهد. می  ارتباطعیت خود را به وض

 

 برخی از آمار

باید در طول زندگی خود انتظار ابتال به  ،در آلمان مردم درصدهفتاد و پنج  بایتقر •

 .سرطان را داشته باشند

 درمان است.  ها قابل سرطان نیمی ازتقریبا   •

 .در میزان بهبودی بین انواع مختلف سرطان وجود دارد  ،تفاوت های واضحی •

 اشعه درمانیتحت  ،درصد از بیماران سرطانی در طول دوره بیماری خود  60تا  50 •

 .قرار می گیرند

درصد از بیماران سرطانی در طول دوره بیماری خود شیمی درمانی می    60تا    50 •

 .شوند
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است:خفف  مُ  "سرطان"کلمه   متفاوت  بسیار  بدخیم  تعداد   بیماری های  اما فقط 

انواع از  کنندهو    خطرناکبسیار  ،  ها  سرطان  کمی  مردم   .هستند  مرگ  تهدید 

از کلمه سرطانسرطان را  بیماری   دارند  این و    خوب نمی شناسند و فقط ترس 

صورتِ  به  را  ترسناک  ه جعبیک    بیماری  و  ناشناخته   Schublade“  سربسته، 

Krebs”  وقتی سرطان می شوند، بیشتر مردم این احساس را دارند که    و  دانند  می

 .شوندامیدی می  ترس، وحشت و نادچار  دنیا بر سرشان فرو می ریزد و 

 

د. احتماال   نکه با شرایط جدید کنار بیای سرطانی باید قبول کنندبیماران  همچنین

 های بارها و بارها این سؤال را از خود خواهید پرسید: »چرا من؟« شاید به رویداد 

و شاید این   فکر کنید که فشار زیادی بر شما وارد کرده است خود  گذشته  سخت  

دنبال   شما  . شایدسبب بیماری سرطان شما شده است  ،مشکالت در گذشته به 

در سبک نحوه  علت  باعث شدههستید  خود  زندگی    یا  که است    که چه چیزی 

بگیر اینکه چرا  شما  ولی    د؟یسرطان  برای  آدم،   همهاین  به    نسبت  منپاسخی 

 د کرد. یپیدا نخواه را ه ام شد سرطان

 

ب  چیه مقصر  ن  یماریکس  شما  ن  یحت  ست،یسرطان  ن  زیخودتان   د، یستیمُقصر 

خود را آغاز  یماری. مبارزه با بدی ریو سرنوشت بپذ ریخود را به عنوان تقد یماریب

 گر،یتا با همد  دیکن  دا یخود پ   قیو تشو  تیحما  یبرا  یو مُتحدان و دوستان  دیکن

 .دیسرطان خود تالش کن یماریسرطان و قبول کردن ب یماریدر راه مبارزه با ب

 

 

 

 

 

 

 

 

ها سرطان 

د ـنـانـم

دیگر ـهم

 دـنستین
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و    آرام،  ساکت  یماریب  یو در ط  صیبه سرطان، پس از تشخبسیاری از مبتالیان  

از بیماری و    آنها این حقیقت را پنهان می کنند که بیمارهستند،  شوند   یمافسرده  

در   . دارند  دیگرانو نظرات    واکنش  از  ترسهمچنین    دارند و  رمشَ  خود   سرطان

  و مهم  این می تواند مفید  زیرا  کنید  بیماری خود با خانواده و دوستان صحبتمورد  

مشکالتی   ، در مورد صحبت کردن با شمادر ابتدا نیز  خانواده و دوستان شما    باشد.

آیا باید در مورد خانواده و دوستان از خود می پرسند که    به عنوان مثال:  دارند

ند و از بیماری که چیزی نمی دان  ندوانمود کن؟ آیا باید  ندصحبت کن  شمابیماری با  

ناراحت را    در مورد بیماری، شما  از شما  پرسیدنسئوال  ؟ آیا با  شما با خبر نشده اند

  گفتگو  ابتدادر طبق تجربه بسیاری از افراد مبتال به بیماری سرطان،  بر ؟ندکنمی 

 آسان نخواهد بود.  دیگرانبا 

این وجود،   که  با  داریم  تمایل  را   و  شماما  که شما  را  همه کسانی  و  بستگانتان 

صادقانه با یکدیگر صحبت   ، واضح وصریح  تا  : همراهی می کنند را تشویق کنیم

 غلبه کنید. علیه سرطان های خود بر ترس دیگرکنید تا بتوانید با هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خود   یماریب

هان  ــرا پن

 دــیکنـن
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  –  بیماران سرطانی  »کمک به خویشاوندان  بُروشورتوانید اطالعات بیشتر را در  می

رایگان سفارش دهید   ،« از سازمان کمک به سرطان آلمان42رنگ    راهنمای آبی  

 (119)فرم سفارش صفحه  دیمطالعه کنو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یاـمـراهن

  ی کمک برا

  یاــضـاع 

 وادهـانــخ
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   مبارزه با سرطان: سه ستون درمان سرطان
م. این دهیمی توضیح  سه روش مهم درمان سرطان را به اختصار بحث، در ادامه 

اِ بدن  از  درقسمتی  توانند فقط  می  ها  در   (عیموضِ)شود    انجام  و  عمالدرمان  یا 

 .انجام شود )سیستمیک( سراسر بدن 

 

   مهم ترین درمان های سرطان
 عمل جراحی •

 آنتی بادی درمانی( هورمون درمانی،  درمان با داروها )به ویژه شیمی درمانی، •

 اشعه درمانی )رادیوتراپی، پرتودرمانی(  •

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
•  
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   مل جراحیع
درمان است. در راه    تنها  ،گاهی اوقات  وبرای بسیاری از سرطان ها، جراحی اولین  

 .برداشته می شود  ،دارد  نیز  بافت سالمآن که صورت امکان، تومور و ناحیه اطراف 

 

درمان    یماریب  یمنیا  هیبه طور کامل و با حاش  توموراگر    می باشدسرطان قابل 

جراح  مناسب، عمل  و  برداشت  ی توسط  شود  لنفاوه  فاقد   بدون  ،نیز  یغدد    و 

باشند و همچنین اگر سلولهای سرطانی گسترش پیدا نکنند   یسرطان  یهاسلول

 گرید  یبافت به بافت ها  کیاز    یسرطان  یسلولهاو متاستاز نداشته باشند یعنی  

 می شود.سرطان درمان  یماریب مهاجرت نداشته باشند در این صورت

بتالیان پس از عمل بسیاری از مُاطمینان بیشتر،    و  با این حال، برای ایمن بودن

پرتودرمانی   : برای مثال  -  گیرندقرار می   1تحت درمان اضافی )ادجوانت(جراحی،  

های توموری است سلول  پیشرفت  درمانی. هدف از این کار، جلوگیری از یا شیمی

 مانند. که در بدن باقی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اقزایش می دهد. را  یا عوامل بیماریزایی ها آنتی ژن بر علیه : یک ماده کمکی است که پاسخ سیستم ایمنی بدن ادجوانت 1
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  شیمی درمانی
به این     -گاهی اوقات جراحی نمی تواند تمام سلول های سرطانی را از بین ببرد 

لنفاوی خون از طریق جریان  از آنها قبال   در سراسر بدن پخش    ،دلیل که برخی 

قبال  در اندام یا گسترش سلولهای سرطانی،  شده اند یا به این دلیل که متاستازها 

. سپس پزشک شما شیمی درمانی را توصیه می کند. ستایجاد شده ا ترهای دور 

از حذف تمام شیمی درمانی همچنین می تواند به   ایمنی پس  اقدام  عنوان یک 

  انجام شود. ،قابل مشاهده هایکانون های تومور 
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درمانی درمانی،    شیمی  اشعه  دوهو  آمیز    ر  درمانی،   هستند.موفقیت  در شیمی 

به سلول های سرطانی   شدید  طور بسیارب  2ستاتیک(تجویز شده )سیتواِ  داروهای

موم سلولی هستند که در فرآیند تقسیم سلولی به روشی  حمله می کنند. اینها سُ

  یم  ی ریجلوگو از رشد و تکثیر سلولهای سرطانی    بسیار خاص دخالت می کنند

سلول های سرطانی : یا رشد سلول ها را متوقف می کنند یا از تکثیر بیشتر کنند

جلوگیری می کنند. از آنجایی که سلول های تومور به طور مداوم در حال تکثیر 

این ی تومورهستند، در درجه اول این سلول ها هستند که آسیب می بینند. به 

هنوز( در بدن وجود دارند   ترتیب می توان از رشد سلول های بدخیمی که )احتماال  

 جلوگیری کرد. 

درمانی به    ،داروهای شیمی  و هدفمند   مهارفقط  پردازند  می  سلولهای سرطانی 

ولی   بافتهستند  به سلول های  داروها  این  حال،  این  که    های  با  دارای  سالمی 

و سلول های ریشه   3خاطی مُ، مانند غشای  باالیی هستندتقسیم    سرعت تکثیر و

به عوارض جانبی می شود که در ادامه برای شما  مُنجرمو نیز حمله می کنند. این 

 شرح خواهیم داد.

ستاتیک ها را می توان به صورت جداگانه )تک درمانی( یا ترکیبی سیتواِداروهای 

سَ)ُپ بسیار  استفاده  مورد  داروهای  کرد.  درمانی( تجویز  و    می هستندلی شیمی 

بنابراین، آنها را فقط می توان با نهایت دقت   زیادی هستند، یعوارض جانبدارای 

 .مورد استفاده قرار داد و فقط پزشکان با تجربه باید شیمی درمانی را انجام دهند
 

 

 

 

 

 
 

 : داروهایی هستند که از رشد ، تکثیرو تقسیم سلولی، سلولهای سرطانی جلوگیری می کنند.کی تواِستاتیس یداروها 2

فسی و  ی: یک الیه پوست بسیار نازک است که روی آن توسط الیه ای از مایع یا مُخاط پوشانده شده است، مانند: دهان، رحم، مقعد، گوش، مجاری تنمُخاط  ی غشا 3

 گوارشی و تناسلی. 

 هـب اــداروه

  یاـلول هــس

 سرطانی تومور

  بــیـــآس

 انندـرس یم
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 ()رادیوتراپیاشعه درمانی  –پرتودرمانی 
بین می روند   ز ا  سلولهای تومور  اگر تومور با پرتو درمانی )رادیوتراپی( درمان شود،

 می بخشند. ، بهبودی به سرطان فرد مبتال به و

کنند و   یاست، حمله م  "یمرکز فرمانده"به هسته سلول که    زان،یونی  یپرتوها

 دیاس  کیبونوکلئیر  یوراثت سلولها )دئوکس   یبرا  یدیو کل  یعملکرد ماده اصل

DNAُمیو تقس   ریتواند رشد و تکث  ینم  گرید  یکنند و سلول سرطان  یختل م( را م 

سلول    یاد یتا حد زو    کند  میمرا تر  یاز پرتودرمان  یناش  بیتوانند آس  یکند و نم

از    یناش   بیو سالم، آس  یعیطب  یسلول ها.  روند  یم  نیز بر سرطانی اتومو  یها

 دهند. یکنند و به رشد خود ادامه م  یم میرا ترم یپرتودرمان

اشعه درمانی که برای از بین بردن سلولهای سرطانی استفاده می شود، بسیار قوی 

اق بافت به اعمبسیار عمیق است و  تر از اشعه ایکس است و انرژی زیادی دارد و  

های سرطانی نفوذ می کند و از رشد سلولهای سرطانی جلوگیری می کند. انسان  

دردی هم  و  بنابراین آسیب  کند،  احساس  یا  ببیند  را  این تشعشعات  تواند  نمی 

انکولوژیست   پرتودرمانگر  لقب  با  باتجربه  پزشک  یک  رادیوتراپی ندارند.  یا 

همراه سایر متخصصان در این مدت باشد. او به   ، مسئول پرتودرمانی میانکولوژی

کرد. خواهد  همراهی  را  که    شما  است  مفید  وقتی  درمانی  اشعه  یا  پرتودرمانی 

باید آنقدر زیاد باشد که سلول های   اشعه،   تابش  طول متعادل باشد: از یک طرف،  

در که سالم های بافت نباید به  سرطانی را از بین می برد. از طرفی میزان تشعشع

باید عوارض جانبی به همچنین  هستند آسیب بزند و  ی سرطانی  کنار سلول ها

 حداقل برسد. در نتیجه استفاده از پرتوها باید بسیار دقیق برنامه ریزی شود. 
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به قسمت هایی از  تضمین می کند که پرتوها با دقت  ،  اشعه درمانیبرنامه ریزی   

که   بیمار  تعیین شدهبدن  رادیولوژیست  برنامه با  ارسال شوند.    اند،  قبال توسط 

تابش مورد نیاز یا مقداردقیقا  ناحیه مورد تابش و دوز    توانکامپیوتری، می  ریزی

)برنامه    های دقیق توسط  گیریاندازه   -   رد را محاسبه ک   یصورت م  (Gyدرگری 

از دستگاه های تشعشعی ویژه )شتاب    -رد یگ دهنده های خطی( برای تشعشع 

پرتو درمانی ،  درنبا توجه به این تکنیک ها و دستگاه های مُ  می شود.  استفاده

ناشی از پرتو درمانی نیز به   آسیب  و  خطر   اکنون به راحتی قابل محاسبه است و

 حداقل رسیده است.

متخصصان مختلف    ، بایدبرای اینکه شما بتوانید بر بیماری سرطان خود غلبه کنید 

 دیمبارزه کن خود  سرطان یماریبا ب تا شما ،کار کنند   ،و با هم   دست در دست هم

متخصصان   توسطباید    شما :  سرطان  در مرحله اول درمانو موفق و سالم شوید.  

پس کارکنان پرستاری، سو درمان قرار گیرید و  تحت مراقبت،  مختلف و پزشکان

کنند و می  شما را کمک و همراهی    روانشناسان، مددکاران اجتماعی و کشیشان

خانواده و دوستان شما برای کمک و حمایت از شما نفش    در آخر و بسیار مهم،

 را ایفا می کنند.مهمی 

 

کنید که بیشترین اعتماد را  بهترین کار این است که یکی از پزشکانی را انتخاب  

به او دارید و بتوانید با او در مورد هر چیزی که شما را ناراحت می کند صحبت 

  ، مراحل مختلف درمان  یبرا  و بتوانید از پزشک خود مشاوره بگیرید و با او  کنید

دارند، سعی در درمان با شما همکاری    ی کهسپس تمام پزشکان  تصمیم گیری کنید.

این   کنند.  انتخابدرمانی را برای شما    ا راهی  اسب ترین استراتژیتا من  می کنند

 باید در آرامش و بدون فشار زمانی انجام شود.  هاگفتگو

 

 

 

 

 

  قیدق یزیبرنامه ر

 یانـه درمـعـاش

 متخصصان

 با هم کار

 کنند یم
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یا گُزینه    کیاوقات، پزشک شما    یگاه  م،یده  حیبه شما توض  قا یدق  دیبگذار     

 ی شما ممکن است دنبال راه ها  یول،  داندیتر ممناسب   برای شما  را  یدرمانروش  

د  ا  د،ینگران و مضطرب هست  ن یو همچن  دیباش  یگریدرمان  با  ن یدر  از    دیحالت 

وجود   یگرید   یراه ها  ای  یگرید   یدرمان  یها  نهیگز  ایکه آ   دیپزشک خود بپرس

 ر؟ یخ ایدارد 

 

«  41 رنگ  راهنمای آبی  - های سرطان آلمان »فرهنگ لغت سرطان  کمک  بُروشور

کند که در آن اصطالحات پزشکی به زبان ساده توضیح داده شده را منتشر می 

 (.119است )فرم سفارش صفحه 

 

اوقاتمتاسفانه   زمان و وقت   ،مطب معالجهدر بیمارستان یا    ، پزشک شماگاهی 

 کافی ندارد که با شما صحبت کند. 

برای شما نمی گذارد، بپرسید چه زمانی می    و مناسب  اگر پزشکتان وقت کافی

اغلب این امکان وجود دارد   داشته باشید.  او  و طوالنی تری با  توانید بحث عمیق تر

 . ینداریددر زمان دیگری برا که قرار مالقات 

 

درقرار مالقات با پزشک،   ،خانواده و یا یک دوست  یعضاهمراه بُردن یک نفراز اَه  ب

بنابراین   ،شنود   یم  شتریب  نسبت به دوتا گوش  ،بسیار مفید است زیرا چهارتا گوش

همچنین    .و در ذهن خود ذخیره کنید  الزم نیست همه چیز را به خاطر بسپارید

 . یدبنویس و  می توانید پاسخ های اصلی دکتر را برای خود یادداشت کنید

توان در   یو پزشک را م  مار یب  نیرابطه قابل اعتماد ب  کی  یبرا  ینکات ارزشمند

 دیکن  دایپ   "  Cancer Aidدر    کیو پزشکان به عنوان شر  مارانیب  یآلمان  بُروشور

 .افتی( 119)فرم سفارش در صفحه  "رنگ  43 یآب یراهنما -

 

 

 دنیبه سوال پرس

  از پزشک خود

تا  د یادامه ده

  زیکه همه چ یزمان

 د یرا بفهم

فرهنگ   یراهنما

 لغت سرطان    

نزد پزشک   ی وقت 

نفر    کی د،یرو یم

را به همراه خود  

 دیببر

 دیبا  مارانی ب

پزشکان را به  

و   کیعنوان شر

 پارتنر خود بدانند 
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با   تواند  یم  بهتر ،دنی و اطالعات داشته باشآگاه  از حق و حقوق خود،  که  انیبیمار

د و از حق  نروبرو شوو داروخانه ها پزشکان، شرکت بیمه درمانی مشکالت خود با 

 خود دفاع کند. 

بهداشتی پزشکی و    جایگاه بیماران را در سیستم مراقبت های  ،قانون حقوق بیمار 

پزشک و بیمار قرارداد درمانی منعقد می کند. تمام حقوق و   و بین تقویت می کند

مَ )تعهدات مرتبط در قانون  و توصیه می شود تا   موجود است (  BGBدنی آلمان 

 مطالعه کنند.   بیماران سرطانی این مطالب را

  

، کامل بیمارستان باید اطالعات واضحدر    طب خصوصی و پزشکانمَدارای  پزشکان  

معاینات، تشخیص و درمان به بیماران خود ارائه دهند.   همهجامعی را در مورد    و

 یک جلسه حضوری باید در زمان مناسب برگزار شود.

 

در حال حاضر بسیار رایج است که بیماران سرطانی در صورت داشتن هر گونه 

اطمینان) دودلی(    تردید پزشک دوم یا و    پزشک خود را عوض کنند  ،و یا عدم 

بیمار است که حتی سوم درخواست کنند. قانون حقوق بیمار شامل این حق برای 

.  و با دالیل خاص اما فقط در شرایط خاصدیگر انتخاب کند  پزشک می تواند یک

می تواند خودش تصمیم بگیرد که آیا هزینه ها را    ،شرکت بیمه سالمت  همچنین

خود بپرسید که آیا آنها برای  درمانی    بیمهاز شرکت    یا خیر. بنابراین،  بدهدپوشش  

پرونده پزشکی خود را      ؟یا خیر  داد این خدمات هزینه خواهند   دارد  بیمار حق 

ی که پرونده های در صورت  اسناد باید به طور کامل و با دقت نگهداری شوند.  ببیند.

دچار بیمار  گیرد،  تعارض  پزشکی  قرار  درازدستی  و    درمان  و  بود  نخواهد  مفید 

 کارآیی نخواهد داشت. 

درمانی   اشتباهات  و  اگر  پزشک  فاحشیواضح  طرف  وجود   ،از  بیمار  درمان  در 

بوده است. با این نداشته باشد، پزشک باید توضیح دهد که چرا درمان او درست  

، شخص  هستند  فاحشکه واضح نیستند و غیرحال، در مورد اشتباهات درمانی  

ت کند که چنین خطایی رخ داده است. پزشکان موظفند در صورت مربوطه باید ثاب

پرونده بیمار را   به خطای درمانی،   بررسیلزوم  کنند. در صورت مشکوک شدن 

قانون حق و حقوق  

 ی سرطان مارانی ب

 مقررات  
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خود   شدگان  بیمه  از  موظفند  سالمت  بیمه  های  نظر   کنند  تیحماشرکت  از  و 

 کارشناسان استفاده کنند. 

بیمار بدهد،    بهباید ظرف سه هفته در مورد خدماتی که باید  شرکت بیمه سالمت  

این مدت به پنج هفته افزایش  باشد،    به گزارش پزشکیاگر نیاز    و  تصمیم بگیرد 

کند و هیچ    تصمیم گیری  نتواند در این مدت    سالمت  مهیشرکت ب  و اگر   می یابد

 است و جواب مثبت است.درخواست تایید شده  یعنی ،دهدنجوابی به بیمار 

 

 حقوق شما به عنوان یک بیمار    

شما حق  

 د یدار

 یبرا

 

 آموزش و مشاوره  •

 تحت شرایط خاص، پزشک خود را عوض کنید و پزشک دوم انتخاب کنید. •

 خود مختاری و حق و اختیار داشتن   •

 محرمانه بودن  •

 انتخاب رایگان پزشکان  •

 دسترسی به پرونده بیماری   •

اشتباهات  • برای  خسارت  جبران  درخواست  و  کردن  درست  سند  و  مستندات 

 درمانی و قصور پزشکی 

 

 

 پیدا کنید. می توانید اطالعات بیشتری در مورد حقوق بیمار وب سایت ها  در این

▪ www.bmg.bund.de/themen/praevention/ 
▪ Patientenrechte/patientenrechte.html 
▪ www.patienten-rechtegesetz.de /www.kbv.de/html/patientenrechte.php . 

 

هستند و اثر خود را    و خطرناک  میبسیار تهاجُ،  ها  سرطاندرمان    انواع برخی از  

در طی یک عمل جراحی، یک عضو یا بافت به به عنوان مثال،  به جا می گذارند:  

داروها  پرتوها و  به سلول های نه تنها    ،طور کامل یا تا حدی برداشته می شود. 

 
آدرس های  

 اینترنتی  

file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.bmg.bund.de/themen/praevention/
file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.bmg.bund.de/themen/praevention/
file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.bmg.bund.de/themen/praevention/
file:///C:/Users/E%200/Desktop/Patientenrechte/patientenrechte.html
http://www.patienten-rechtegesetz.de/%20www.kbv.de/html/patientenrechte.php.
http://www.patienten-rechtegesetz.de/%20www.kbv.de/html/patientenrechte.php.
http://www.patienten-rechtegesetz.de/%20www.kbv.de/html/patientenrechte.php.
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 می توانند به سلول های سالم نیز حمله کنندو حتی    آسیب می رسانندسرطانی  

 و به آنها نیز آسیب برسانند. 

 

به نظر برسد     تیاهم  یشما ب  یموضوع  برا  نیاگر ممکن است در حال حاضر ا  یحت

فرزند   ایکه آ  د یبا خود فکر کن  – بهتر است که قبل از شروع درمان سرطان    یول

 .ریخ  ایشما از قبل کامل شده است  یخانواده گ یزیبرنامه ر ایآ -نه  ای دیخواهیم

 

  یم  ریشما تأث یباردار ای یبر حاملگ ،درمان سرطان ایکه آ دیاز پزشک خود بپرس

آ  ایآ  ر؟یخ  ایگذارد   شو  دیتوان  ی م  ندهیدر  دار  نم  د؟یبچه  پزشک  تواند   ی اگر 

  یم  را  ییچه کارهاکه:    دیمتخصص بپرس  کیبه شما بدهد، از    ی اطالعات مطمئن

 .دیداشته باش را    زاد و ولد  ییخانواده و توانا  لیتشک  ندهیتا در آ دیانجام ده  دیتوان

  

دارشدن در بیماران نقطه نظرات متخصصان در مورد تمایل به فرزند  آدرس ها و   

  : در وب سایتسرطانی 

▪  https://www.fertiprotekt.com/ 

 

موجود کودکان و سرطان  "کمک به سرطان آلمان    بُروشوردر    فراوانیاطالعات   

 ( موجود است. 119)فرم سفارش در صفحه   "49 رنگ آبی راهنمای -می باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به بچه دار   لیتما

 شدن 

  ی آدرس ها

   ینترنتیا

بچه   یراهنما

در  دار شدن

      یسرطان بیماران

https://www.fertiprotekt.com/
https://www.fertiprotekt.com/
https://www.fertiprotekt.com/
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 تغذیه و سرطان
نسبت به افراد سالم   ،آیا افرادی که سرطان دارند نیاز به خوردن غذاهای متفاوت

کند که افراد ( توصیه میWCRFدارند؟ گزارش صندوق جهانی تحقیقات سرطان )

خواهند همه افراد سالمی که می   مانندِ  و  شابهمبتال به سرطان باید از رژیم غذایی مُ

 کنند.  استفادهپیشگیری کنند، سرطان از بیماری 

 

و تامین انرژی  هر چیزی که می خورید و می نوشید برای بدن شما نیز مفید است

کند   می  بدن  خود  زیرا  برای  فعالیت های  برای  دارد.  نیازبدن  انرژی  خوردن   به 

می تواند سالمت شما را   ،خوردن خیلی زیاد همچنین  و  غذاها  ازبرخی  خیلی کم  

با رژیم است  مرتبط    ی کهاز تعادل خارج کند و شما را بیمار کند. چنین بیماری های

 .استقابل درمان یا بهبود  دیگری اغلب با رژیم غذایی ،غذایی

برای همه بیماران  و رژیم های غذایی، با این حال، ممکن است توصیه های غذایی

ناشی  عوارض جانبی ودرمان زیرا نوع و قابل اجرا نباشد   عقالنی ، سرطانی منطقی

، به عنوان مثال اگر بخشی از معده یا پانکراس در بیماران متفاوت استدرمان  از  

باید از رژیم های غذایی خاصی استفاده شود که شاید مورد پسند  ،برداشته شود 

 نباشد.بیمار  عالقهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوردن و 

  یانرژ دنیآشام

  نیبدن تام یرابرا

 کند یم
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 تغذیه درمانی در بیماران سرطانی

و    بخشی جدایی ناپذیر از درمان سرطان هستند  غذایی،  تغذیه درمانی و مشاوره

تغذیه خوب می تواند تأثیر مفیدی   :همچنین این موضوع به اثبات رسیده است که

 . بر درمان سرطان داشته باشد

 

 اهداف تغذیه درمانی 
 عمومیبهبود رفاه  •

 بهبود کیفیت زندگی  •

 کمبود مواد غذاییاز سوءتغذیه یا جلوگیری  •

 از تامین مواد مغذی اطمینان  •

 شدید کاهش وزن جلوگیری از  •

 احتماال افزایش وزن و تثبیت وزن بدن •

 بدن سیستم ایمنی حفظ یا بهبود  •

 تنظیم رژیم غذایی با تغییرات بدن ناشی از درمان •

 سرطان کاهش عوارض جانبی ناشی از درمان •

 غذا خوردن ازحفظ یا بازگرداندن لذت  •

 در مورد تغذیه در سرطان  اطالعات مفیدیارائه دادن  •

 

تا آنها   کند ی فراهم م یسرطان مارانیب یرا برا یو اهداف آن، فرصت خوب یدرمان هیغذت

خواهند به   یم  یسرطان مارانیاز ب یاریبس  رژیم غذایی مناسبی داشته باشند و همچنین

 . ابدیآنها بهبود  ی سالمت تیداشته باشند تا وضع ییغذا میرژ ،یشگیطور فعال و هم
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 حرکت در سرطانو   ورزش
تأثیر مثبتی بر روند بیماری دارد  تحرک،از نظر علمی ثابت شده است که ورزش و  

در کنترل  را    نقش مهمی  ،به همراه ورزش  و مناسب  و یک رژیم غذایی متعادل

آیا بدن   این سوال برای بیماران پیش می آید که اما  ایفا می کند.بیماری سرطان  

 را تحمل کند؟ کردن ناشی از ورزشمن می تواند فشار

 

 متاستازتحریک    باعثورزش  آیا ورزش باعث بدتر شدن بیماری من نمی شود؟ آیا  

شود؟ سواالتی که برخی از افراد مبتال ممکن نمی    یا گسترش سلولهای سرطانی

از خود بپرسند.  برای شما خوب است: احساس بهتری   تحرکاما ورزش و    است 

عفونت ها و  ،ا در برابرمی شود. همچنین شما رو فعالتربدن شما کارآمدتر دارید و

سترس های جسمی و روحی مقاوم تر می کند. از طرف دیگر استراحت بیش از  اِ

ل سیستم اسکلتی به عنوان مثال، کُ  -به بیماری های ثانویه می شود    مُنجر  ،حد

بدون تحرک بودن و همیشه در نتیجه    - عضالنی و قلبی عروقی را ضعیف می کند  

 دارد.  آنضرر بیشتری نسبت به فایده در حال استراحت بودن، 

 

و  کنیدبیشتر استراحت می و دهیدبه بدن می رازیادی وقتی مواد مغذی و انرژی 

ایجاد  در بدن شود و ذخایر چربی چربی جمع میحرکت و تکاپو ندارید، همچنین 

  یاست و باعث م  دیشما مف  یبرا  یگرسنگ  ایحالت، روزه گرفتن    نیدر ا  .شود می

 . دیدار یتحرک کمتر نکهی، با ادیشود شما فعالتر و کارآمدترشو 

 

شما بتواند به گونه ای عمل کند که  قدرت عضالنی ،  برای اینکه یک رژیم غذایی

 مناسبرتقا یابد و شما احساس بهتری داشته باشید، بسیار مهم است که به اندازه  اِ

 برنامه ریزی  ،ورزش بدنی داشته باشید و همچنین برای تمرینات شدید ماهیچه ای

ا باعث می  کنید. حتی اگر وزن بدن شما تغییر نکند، تمرین منظم ماهیچه ه  منظم

شود که برخی از ذخایر چربی خود را به سلول و توده عضالنی تبدیل کنید و بدن 

طبق توصیه های فعلی، شما باید هر روز حداقل   خود را سالم تر و قوی تر کنید.
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به جای وقتی ورزش می کنید،  به عنوان مثال،    دقیقه فعالیت بدنی انجام دهید.  30

  و ماهیچه ای   انرژی برای ساخت سلول و توده عضالنی،  ها  تبدیل انرژی به چربی

. فعالیت بدنی اشتها را بهبود می بخشد اما به انرژی مفید است  ومی شود  استفاده  

دارد. همیشه ترکیب مناسب ورزش و رژیم غذایی را با پزشک خود در   نیز نیاز 

 میان بگذارید. 

 

سرطان ی در درمان  کردن نقش مثبتاگرچه به خوبی شناخته شده است که ورزش  

دارد، اما ورزش درمانی هنوز در مرحله درمان و در توانبخشی بیماران سرطانی 

نادیده گرفته می شود، تا حدی به این دلیل که کارکنان در کلینیک ها و پزشکان 

مراقبت   بهتر  ،از خود بتوانند  شده اند که بیماران باید  ناغلب هنوز متقاعد    ،معالج

حرکت درمانی باید متناسب با هر فرد باشد   و حرکت درمانی داشته باشند.  کنند

 ماریب نکهیصرف نظر ازا ،شروع شود  باید حرکت درمانی سرطان و در طول درمان

ب  یبستر در  است  است  ییسرپا   ای   مارستانیشده  شده  در   ن یهمچن  .درمان 

انجام   زیو انواع ورزش ها ن  یحرکت درمان  ،  Rehabilitation  یتوانبخش   کینیکل

  یم  د،ییآ   یو به  خانه م  دیشو  یرخص ممُ  یتوانبخش   کینیاز کل  یوقت.  شود   یم

 ی . گروه هادیورزش ها را به طور منظم در برنامه روزانه خود بگنجان  نیا  دینتوا

 ،یسرطان مارانیو کمک به ب یحرکت درمان یبرا ،یورزش  یدر باشگاه ها یا ژهیو

م البته  دارند.  انفراد   دیتوان  یحضور  ن  یآموزش  کن  زیرا  تنها  دیانتخاب  به   یی و 

 .دیورزش کن

 

یه توصهمیشه بهترین    "خیلی کمک می کند"این توصیه نیز مفید است و    مهم:

نیز   ، استراحت های منظم  بلکه  نیست  و تغذیه  خوردن  غذاها و پیشنهادات برای  

ممکن است   ،درمان بیماریدر طی  .  به سرطان  انیمُبتال  یبرا  ژهیبه و  الزم است

پس نیازی نیست که در مورد آن   ،شوید  مجبور به توقف ورزش برای مدتی  ،شما

به عنوان مثال، به پیاده   شروع کنید:ک ورزشی  حرکات سبُ  باشید. ابتدا از  ناراحت

بروید، کنید. و    ببرید  روی  پیادهبه  را  خود  سگ    روی  دوچرخه سواری  یا کمی 

توانید  همچنین بستگان     ،می  و  دوستان  بهبا  فعال  خود  و  ی بدن  یها  تیورزش 
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برای شما  کاتاگر متوجه شدید که این حر. بود  دلذت بخش ترخواه زیرابپردازید 

 خوب است، به تدریج می توانید فعالیت خود را افزایش دهید.

 

و درمی یابید که توانایی   خواهید شناختبهتردوباره بدن خود را  ،با گذشت زمان 

 انجام دهد.  تواند یم، بهتربدن شما، راورزش هایی بدن شما چقدر است و چه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تغذیه در سرطان 

 

29 

 تأثیر می گذارد؟ درمان سرطان چگونه بر بدن 
بدون  ن یشوند و همچن یآرام و ساکت م  اریسرطان بس  صیاکثر افراد پس از تشخ

کند؟   یبه ورزش فکر م  یطیشرا  نیدر چن  یشوند. چه کس   یم  زیو افسرده ن  زهیانگ

ا  ی که درمان سرطان شروع شد، عوارض جانب  یهنگام اغلب به   یمعن  ن یدرمان 

فعال   یکیزیاز نظر ف  نکهیدهند ساکت بمانند تا ا  ی م  حیاست که افراد مُبتال ترج

 باشند و ورزش کنند. 

 

از  یعوارض جانب عبارتند  درد،  درمان سرطان   :( ها  زخم  تغییرات (اسکارجای   ،

، و کم  محدود   و فعالیت  ک، تحرُ)ریزش مو و ابرو و...(  زیباییتغییردر  فیزیکی و  

خود بیماری   .می باشند  ها  عملکرد اندامدر  بدن و اختالل    دفاعیسیستم  ضعف  

اکسیژن کافی   ، سلول های ماهیچه ای  ،کهباعث می شوند  درمان سرطان  سرطان و  

امر  وکنند  دریافت ن این  ، تغییرات و درد عضالنی، مییا آنِ  کم خونی  :پیامدهای 

است. حتی فعالیت های  )شُش ها( ها عروق خونی و کاهش عملکرد ریهمشکالت 

 ساده و روزمره نیز می تواند بسیار خسته کننده باشد. 

طول می  هفته ها یا حتی ماه ها    اغلب   ،این عوارض و بستری شدن در بیمارستان

و در   کشد و شخص مُبتال به سرطان هیچ حرکتی ندارد و نمی تواند ورزش کند

بدان این  رود.  می  بین  از  او  فیبرهای عضالنی  کمتر    نتیجه  که هر چه  معناست 

بدون ۀ  سودر اصطالح به این ُپر، که  کاهش می یابد  حرکت کنید، قدرت شما بیشتر 

 ! گویند « هودهیدور باطل و ب کی »ورزش و تحرک 
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 است!  هودهیباطل و ب یک دور –عدم ورزش 

 

و  ورزش در مورد  توصیه هایی برای بیماران سرطانی

 حرکت 
 .می گذارد بر سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی  فراوانی  تأثیرات مثبت  ورزش  

تایید می کند که فعال و حرکتیمطالعات جدید  فیزیکی  بیماران سرطانی در   یت 

شاید  بنابراین  .  است  و عاقالنه  منطقی  و شدید درمان سرطان،  مرحله حاد   حتی در

غلط است   این فکر  خطرناک است ولی  در مراحل اولیه سرطان  که ورزشفکر کنیم  

 می شود. زین توصیه ورزش حتی، و برعکس
 

 وجود ندارد و  "یممنوعه ا"ورزش    چیهنگام انتخاب در انواع ورزش و حرکت، ه

  د یکمتر. ورزش ها با  یشود و برخ  ی م  ه یتوص  شتریاز انواع ورزش ها ب  یفقط برخ

 ،یماریبعد از بهبود ب  دیتوان  یمشما    شما باشد و سپس   طیبا شرا  متناسب و سازگار

 .  را دوباره شروع کنید می داده ایدانجام  را که قبال ییورزش ها
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ابتدا اینکه  در  از  و حرکتی را    فعالیت های ورزشی  یک نکته اساسی دیگر: قبل 

 خود را هم  در این مورد بپرسید. شروع کنید، نظر و دیدگاه  دکتر

انجام دهید که در آن  نیز و آزمایش توصیه می کنیم که یک معاینه عالوه بر این، 

 بدنی  فعالیتو    کردن  برای ورزش   ،شما  واناییت  می توان اظهارات دقیقی در مورد 

این معاینات را می توان توسط پزشکان ورزشی، متخصصان قلب وعروق    .پیدا کرد 

 .انجام داد   Rehabilitationazentrenیا  یا مراکز توانبخشی

می تواند ترکیبی از تمرینات تقویتی و    های ورزشی و حرکتی به طور کلی، تمرین

و کارآیی   عملکرد   سبب می شود که  تمرینات  اینبه عنوان مثال،  ی باشد  شش کِ

بستگی به اهداف  فعالیت های ورزشی و حرکتی    د. با این حال، یابشما افزایش    بدن

 شما دارد!و تمایالت شخصی 
 

 ما  و پیشنهادات  ها  توصیه
  ی. البته شما مد یانجام ده  قهیرا، سه بار درهفته، به مدت شصت دق  یدر مجموع حرکات ورزش •

 ی حرکت  یها   تیاز فعال  ی. برخد یانجام ده  زین  در هفته  شش بار  ایرا، پنج    یحرکات ورزش   نیا  د یتوان

باشد. اگر   یعصا م ایبا چوب   4کینورد ی رو ادهیو آرام، پ میمُال یشنا ،یرو ادهیپ متناسب مانند:

برا  ورزش   نیا م  "خسته کننده  یکم"شما    ی ها  آرام است،  فعال  د یتوان  ی و  و   یحرکت  ی ها  ت یاز 

  ی ها  نیو ماش   لیبه کمک وسا  یورزش  نات یها و تمر  ت ی)به عنوان مثال فعال  یتر  د یشد   یورزش

، حداقل سه بار در د یکن نیتمر یورزش لیبا وسا یاما در مدت زمان کمتر د ی( استفاده کن یورزش

 . د یکن ن یتمر قهیدق 30هر بار به مدت  تههف

 .در زندگی روزمره فعال هستید مناسب عالوه بر این، مطمئن شوید که به اندازه  •

 

ب  دیتوان  می برا  شتریاطالعات  مناسب  مورد ورزش  در   یسرطان  مارانیب  یدر  را 

 .پیدا کنید    یسرطان  مارانیب  یورزش و حرکت برا"کمک به سرطان آلمان    بُروشور

 . (119)فرم سفارش در صفحه  "48 رنگ یآب یراهنما

 اثرات سرطان

 
 

توان   ی هم م یخاص  یعصاها  ایاز چوب  یرو ادهیپ نی که درا است، دینوع ورزش موثر و مف کی  ، یرو ادهینوع پ  نی : اNordic Walking ک ی نورد یرو دهایپ 4

 .   یفنالد   یرو ادهیپ  ای یناویاسکاند یرو اده یدارد مانند  پ  زین   یمختلف  یاستفاده کرد، نام ها

 مشاوره با دکتر   

  تیفعال ی راهنما <

و  یورزش یها

 مارانیدر ب یحرکت

   یسرطان
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ل بدن را  نه تنها اندام مورد نظر، بلکه کُ معموالو  است  مهمیسرطان یک بیماری 

 . تحت تاثیر قرار می دهد

 

 رایخورند، ز  ی غذا م  "ناقص"  ایدهند    یاز دست م  یاد یوزن ز  مارانیاز ب  یاریبس 

د  آنها،  هرغذا  ینم  گریبدن  ب  ییتواند  )سَندرم  کنند  تحمُل    -ییاشتها  یرا 

الغرهیاول  یکاشکس  معموال  تشخ  ی(.  از  قبل  وزن،  کاهش  قابل   صیو  سرطان 

دال است  ممکن  است.  است   یلفمخت  لیمشاهده  ممکن  سرطان  باشد:  داشته 

انرژ افزا  ماریب  ی مصرف  ها  ،دهد  شیرا  پانکراس   هیر  یدراغلب سرطان  )شُش(، 

 یول  ،ابدی  یم  شیافزا  ماریب  ی، مصرف انرژزنان  )لوزالمعده( ، کَبد )جگر( و تُخمدان

و مصرف    ستین  نگونهیسر و گردن ا   هیدر دستگاه گوارش و ناح  یسرطان  یتومورها

که حدود  نددار  یکمتر  یانرژ است  داده  نشان  ب  کی. مطالعات  از   مارانیچهارم 

 دارند. ییباال یمصرف انرژ یسرطان

 یا سوخت و ساز بدنِ  با این حال، سرطان می تواند به طور مستقیم بر متابولیسم

  صحیح به طوری که بدن از مواد مغذی و ضروری نتواند به طور  تأثیر بگذارد  ربیما

  ، برخیحس چشایی تغییر می کند و بنابراین بیمار دیگرحتی  استفاده کند و یا  

گوشت   ری ازاتنفر و بیز  به عنوان مثال)  پیدا می کند رو تنفُ غذاها را دوست ندارد 

 قرمز(. 

اندازه تومور در کاهش وزن بدن بیمار نقش داشته نیزمی تواند    سرطانیمحل و 

مانع   ،شته باشدقرار دا  تومور،  ورودی معدهقسمت  به عنوان مثال، اگر در    باشد،

و شود  می  خوردن  تغذیه    غذا  در  زیادی  مشکالت  شود.  مسبب  سرطان ی 

 شود آنقدر بزرگ   ،می تواندشود  پیشرفته  یا سرطان روده بزرگ، وقتی  کولورکتال  

به   مُنجر  فراوانی را به همراه دارد و  درد و    کند )انسداد روده(  که روده را مسدود 

و همچنین ترس از سرطان و   غذا نخورد   مناسب  به اندازه  ،شود که بیمارمی  این  

درمان بیماری نقش زیادی   ، کاهش وزن وبیماری سرطان   در شدت  نیز  افسردگی

 دارد. 

بسیاری از  

افراد بیمار  

 وزن کم

 می کنند  
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 اثرات درمان 
به بتال فرد مُوزن ، می شود  شروع هنگامی که سرطان تشخیص داده شد و درمان

یا کمبود   سوءتغذیهسپس آنچه به عنوان    -  ابدی  یکاهش م  درمانطی  در    سرطان،

-  شناخته می شود می تواند ایجاد شود )سندرم بی اشتهایی ثانویهمواد غذایی  

 کاشکسیا(. 

نوع به  پرتودرمانی  جانبی  اشعه  عوارض  تابش  میزان  دارد   ،و  چه   و  بستگی  هر 

بیشترمی شود و   سرطان پیشرفته تر باشد، مدت زمان درمان و اشعه تراپی نیز

 بیماری نیز بیشترمی شود. م ئهمچنین مشکالت وعال

  

 :انجام می شود   و اشعه درمانی  شیمی درمانیدر  راقبت هایی که  با وجود تمام مُ

نمی توان از عوارض جانبی نامطلوب، جلوگیری کرد و عوارض جانبی   باز هم  ولی

دارد و همچنین در افراد مختلف، مدت  درمان سرطان به مقاومت بیمار بستگی 

 زمانِ درمان سرطان نیز متفاوت است.

 

عوارض جانبی استفاده یکی از  مخصوصا .  استفراغ همراه استبیشتربا  حالت تهوع   

باشد.   می  استفراغ  و  تهوع  پالتین،  داروی سیس  که  ستاتیک  سیتواِداروهای  از 

وارد مستقیما   برای سرکوب کردن و نابودی سلولهای سرطانی استفاده می شود،  

روحی   عالوه بر این، عللو باعث استفراغ می شوند.  می شوندمغز یمرکزقسمت 

. می کندو تهوع را بیشتر  عالئم را بدتر می کند از سرطان نیز ترس روانی مانندو 

که به طور موثر وجود دارد  (  و استفراغ  با این حال داروهای بسیار خوب )ضد تهوع

کن می  سرکوب  را  تهوع  سرطانیبه  همچنین    و  دنحالت  بیماران  از   ،بسیاری 

، ی درمانیشیمطی  در    داروهای ضد تهوع تزریق می شود که نقش احتیاطی دارد.

 داروهای ضد تهوع  ازدوباره  ، می توان  تهوع و استفراغ  در صورت بروزعالئم شدید

 کرد.   استفاده  )گولی(  ریدی( یا به صورت قرص)داخل وَ  ی یا تزریقیورید  به صورت

 

روزها، ازش  این  ازیبس ،  یدرمان  یمیبعد  و   حالت  گونه  چیه  انیمبتال  اری  تهوع 

   ندارند. استفراغ

 یعوارض جانب

و  یدرمان یمیش

   یوتراپیراد

تهوع و  

 استفراغ
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مانند طعم بد دهان یا حس   شاییچِ مُشکالتبتال اغلب از کاهش اشتها یا فراد مُا

 در طول شیمی درمانی رنج می برند. نکردن مزه غذاها

 

که   یی،از دست دادن اشتها و اختالل چشا  در موردچند نکته کاربردی  

 : به شما کمک کند ی تواندم
 

 آنها دارید.نوشیدن  به  عالقهمیل و  غذاها و نوشیدنی هایی را انتخاب کنید که •

 

 . تزیین کنید تا از غذا خوردن لذت ببرید  ییزیبا به  را خود غذا یا میز فرهسُ •

 

از غذاهایی همچنین    وخاط معده را تحریک می کنند  ازغذاهایی که مُاب و خودداری کنید  ناجت •

ند،  تُو  )مانند غذاهای اسیدی و چرب، غذاهای سرخ شده    می کنند   فشار زیادی به معده واردکه  

 قهوه، برخی از نوشیدنی های الکلی(.

 

  بخورند، می توانند  ی خوش طعمهاغذا ، تمایل دارند کهمی گویند   با این حال، برخی از بیماران نیز •

 است برای آنها یا نه.  مناسبو  ند تا بفهمند که آیا سازگارامتحان کن

 

 ید. غذاهای سرد بخور بهتر است که  شما را آزار می دهد، خته شده،و پُ گرم هایاگر بوی غذا •

 

. لذا  د یده  یو امالح بدن از دست م  عاتیما  یادیمقدار ز  د،یاسهال دار  اینکته مهم: اگر استفراغ   •

 .د ی( بخورشوربایا   آبگوشتو  جاتی)مثال  سوپ سبز ییوغذاها د یبنوش ادیآب ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

از دست دادن  

و اختالل   اشتها 

 چشایی  
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ید و شدت اسهال آ در طی اشعه درمانی بوجود می )قبض بودن( اسهال و یبوست

بدنبستبضیت  ق  و از  قسمت  کدام  اینکه،  به  دارد  یا تحت     گی  درمانی  اشعه 

گی  رادیوتراپی می  مانند    ،رد قرار  داخلی  های  اندام  اگر  مثال  عنوان  مثانه به 

  به آنفوالنزای روده ای  مُنجر می تواند  این یا روده، اشعه درمانی شوند، )پیشآبراه(

افزایش مدفوع  باعث  و در نتیجه  شود  اوقات ممکن شود  می      اسهال و  و گاهی 

این   سایر قسمت های بدن، ممکن است  برایهمراه باشد.    زین  است با معده درد 

 .بیماری باعث یبوست شود 

 

در  داروهای   درمانی  که  گیرند،  شیمی  می  قرار  استفاده  غشاهای مورد  بر  گاهی 

زخم  و    تأثیر می گذارد. سپس مبتالیان از خشکی دهان  )بُزاق دهان(  دهان  یمُخاط

توجه   خود،  دهان رنج می برند. بنابراین در این دوران به بهداشت دهان و دندان  در

 .ویژه ای داشته باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسهال و  

  ای بوستی

 (تیبضق)

اِلتهاب غشاهای 

اطی و مخُ

مشکالت در  

 بلعیدن غذا 
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   :نکات کاربردی برای خشکی دهان 
 د. آسیب نرسان شمانرم بخرید تا هنگام مسواک زدن به لثه های  ،(بورس دندان ) مسواک یک ِ •

 

های • دندان  خمیر  دندان(  از  کنید   )کِرِم  استفاده  فلوراید  از  ها   غنی  دندان  پوسیدگی  از  چون 

 جلوگیری می کند.

 

 . نباید حاوی نمک یا الکل زیاد باشد دهان شویه ، استفاده کنید نیزمایع  دهان شویه زا می توانید  •

 

چون باعث تسکین غشاهای   و از داروخانه بخرید،  استفاده کنید و مخصوص  از دهانشویه های خاص   •

همچنین با دندانپزشک خود مشورت کنید که کدام نوع دهان شویه    خاطی دهان شما می شودمُ

 است.   مناسببرای شما 

 

 .استفاده کنید مرطوب نگه داشتن لب ها  رایرم لب بکِاز •

 

و کم   ، بهتر است فقط غذاهای کم چاشنیشما آسیب دیده اند خاطی دهان و گلو  اگر غشاهای مُ •

 مصرف نکنید.این غذاها  زا یا اصال   و مصرف کنید  دویهاَ

 

ختل شده است آنها مُ  یا طعم دهان  نیز شکایت دارند که ذائقه  بیمارانبسیاری از

 بیشتریاگر قسمت های  و    "ندارد برای آنها    یا مزه ای    طعم   غذاها، هیچهمه  "و  

بُ غدد  تابشاز  نیز تحت  درمانی،  زاقی  است    اشعه  ممکن  باشند،  گرفته  که قرار 

 خشکی دهان رنج ببرید. ازخیلی 

می تواند به شما در برابر این عوارض جانبی نامطلوب کمک کند، ها، داروبرخی از  

نیز مناسب  غذایی  رژیم  یک  می  خیلی   اما  همچنین  است.  بُ  مفید  زاق  توانید 

 و بخرید.  داروخانه تهیه کنیداز مصنوعی را 
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   برداشتن اندام ها 

هادر    سرطان  از  معدهبرخی  مانند  هایی  اندام  )لوزالمعده(    ،؛  به پانکراس  نیاز 

می    در غذا خوردن باعث ایجاد مشکالتی این، ه شوندبرداشتجراحی دارند و باید 

 . شود و ضروری است که رژیم غذایی خود را تغییر دهید

 
 

قرار داده شود، حتی بدن شما  در    ، مصنوعی  اگر معده شما برداشته شود و معده 

از خوردن مقادیر کم غذا   که پس ضروری است  .  می شویدسیر    زود خیلی  ،  پس 

و رژیم غذایی مناسب باشید و به پزشک مُتخصص تغذیه   تغذیه اینکات  دنبالِ  

از حد  رجوع کنید    وچکی. به دلیل کشود جلوگیری    ،شماتا از کاهش وزن بیش 

، معده، این خطر نیز وجود دارد که غذای خورده شده خیلی سریع از طریق معده

شکم،  دیسپس دچار درد شد(. معده )سندرم دامپینگ، تخلیه تصادفی دفع شود 

آنجادیشو  یم  5ی سمیپوگلیهو  اسهال، مشکالت گردش خون   از  عضله   یی.  که 

 یبرداشته شده است و در قسمت ورود   ی معده توسط جراح  چهیدر  ایاِسفنکتر  

هضم شده، به   ی وجود ندارد، غذادیگر دریچه ای    (  یدهانه ورود   ای  ایمعده )کارد 

ها،   ی شود. هضم چرب یم یمُلتهب و عفون یبرگردد و مِر یتواند به مِر یم یراحت

الکتوز    توانند    ینم  گر،یاز افراد مبتال د   یاریبس   نیشود و همچن  یم  مشکل  زین

 یاستفاده کنند ول الکتوز بدون اتیلبن ای  ریاز ش دیرا تحمل کنند و با  )قند شیر(

  حیکه در باال توض  یاز معده برداشته شود، مشکالت  یقسمت  کی  ای   یاگر فقط بخش 

   دارد.  یمشکالت کمتر ماریشود و ب  یمکمتر ، داده شده است

 

 

 
 

 

 
 

 است.  یو اورژانس ارخطرناکیبودن قند خون که بس نیی پا یماری قند خون، ب دی : اُفت شدیسمیپوگلیه 5

برداشتن 

 معده 
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لوزالمعده  اگر  خود را برداشته اید، باید رژیم غذایی خود را تغییر دهید.   6حتی 

لوزالمعده در در روده کوچک ترشح می شود   تولیدزیرا   آنزیم های گوارشی که 

 است  هورمونیانسولین  انسولین می سازد،    لوزالمعده،    نقش مهمی دارد. همچنین

این برداشتن پانکراس، به  و عوارض جانبی  که قند خون را کاهش می دهد. اثرات

. استشده    پانکراس در طی عمل جراحی حذف بستگی دارد که کدام قسمت از  

 مواد غذایی دچار مشکلاز بین رفته باشد، هضم طبیعی  قسمت باالی پانکراس  اگر  

ادامه می یابد چون تولید انسولین در انتهای  می شود، اما تولید انسولین همچنان

قسمت پایین پانکراس از بین رفته باشد، در کار گوارش و  ولی اگر  ،اس استپانکر

هضم غذا، هیچ مشکلی پیش نمیاید و فقط در تولید انسولین که کاهش دهنده 

قند خون است، مشکالتی پیش میاید و باعث اسهال، کاهش وزن و افزایش سطح  

 قند خون می شود.

 
 

اگر بعد از جراحی قسمتی از روده کوچک    کوچک نیز در هضم غذا نقش دارد.روده  

ید و باید از برخی  و وزن کم می کن  یداز اسهال رنج می برشما برداشته شده باشد،  

مفید  ای  تغذیه  کنید.  ،نکات  و   استفاده  مدفوع  غلیظ کردن  بزرگ  روده  وظیفه 

)تمایل شما به مدفوع   اجابت مزاجدفوع است، روده بزرگ تا زمان  خارج کردن مَ

کولون شما را،   ای ه بزرگ  د رو   یانتها  اگر، ولی  مدفوع را نگهداری می کندکردن(  

 دفع مدفوع به جای مقعد ازمی گویند،  کولوستومی که در اصطالح قطع کرده اند

می شود و مدفوع شُل و نرم می شود و بیمار باید خیلی انجام    کولوستومی  قسمت  

 مقدار کمی مدفوع و تعداد دفعات توالت رفتن زیاد.  دفعبه توالت برود فقط  با 

 

را هنگام بلعیدن   و مشکالتی  اگر حنجره خود را برداشته اید، ممکن است عالئم 

بُغذا   ری ممکن مِ  می شود وکمتر    نیز  شما)آب دهان(    زاقداشته باشید. مقدار 

و   ی های داغهمچنین خوردن  است تنگ شود و حس چشایی شما نیز تغییر کند.

   و خطرناک است.وارد می کند  بیآس ریمِبه  ،بیش از حد گرم ی هاینوشیدن

 
 

 د. کن یم دیتول نیآن، انسول ن ییو قسمت پاکند  یم دیتول  را یگوارش یها  میآنرپانکراس،  یغده مسطح و دراز است که  قسمت باال  کی پانکراس  ایزالمعده لو  6

برداشتن  

پانکراس یا  

 لوزالمعده

برداشتن 

قسمتی از  

 روده 

برداشتن 

 حَنجَره
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 د شویری، ممکن است نسبت به برخی غذاها بیش از حد حساس  پس از برداشتن مِ

باشد. در  سخت    برای شما   غذاها  و ممکن است بلعیدن  و نتوانید آنها را بخورید

 .به ترس از خفگی شود  مُنجربرخی از مبتالیان این می تواند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

برداشتن 

 مِری
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 در کلینیک راقبتی مُ هایدرمان بستری شدن و 

یا اگر در خطر کاهش   غذا بخورید / یشکل است که به طور معمولشما مُاگر برای 

ستری که برای مدتی در بیمارستان ب  است بهتر  وزن بیش از حد هستید، برای شما  

قدرت  شوید بتوانید  را    توان و    تا  کنیدخود  پیدا  در    و   دوباره  شدن  بستری 

پرستاری،  پرسنل  مانند  مختلف  متخصصان  که  دارد  را  مزیت  این  بیمارستان 

ها  ارگوتراپیست  و  ها  فیزیوتراپیست  روانشناسان،  همچنین   7پزشکان،  و 

کنند می  همکاری  هم  با  همه  تغذیه  توانید کارشناسان  می  لزوم،  صورت  در   .

 و انواع  تهوع و استفراغهمچنین داروهای درمان  ،  آرام بخش  سکن وداروهای مُ

 برای مشکالت گوارشی دریافت کنید.  را داروهای مختلفی 
 

با پزشکانی که شما را درمان می کنند   خود   است که در مورد مشکالتیاین  مهم  

صحبت کنید. تنها در این صورت است که می توانید راه حل هایی را با هم پیدا 

 کنید.

دارد که به  راهکار    ای  نهیگُزوقتی صحبت از تغذیه به میان می آید، چهار   وجود 

و با هم   نیدبا هم ترکیب کمورد را    چهار  این. شما می توانید  شما کمک می کند

 . انجام دهید
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 درمان ها  : روانها  ستیارگوتراپ 7
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 چهار گزینه برای تغذیه درمانی حمایتی

 
که  ینوشیدنغذاهای  یا    اینترالغذای  یک غذای مخصوص که می توانید آن را بنوشید )استفاده از   •

 . (گویند  "8ی غذای فضانورد" در اصطالح 

 

یا کامل   کمل های غذاییعنوان مُمواد مغذی )مانند ویتامین ها، مواد معدنی( به استفاده کردن از  •

 که به صورت قرص )گولی( هستند.  غذاییهای کننده 

 

 .یا سوند مصنوعی  یک لوله گوارشیاستفاده   •

 

 .یدستگاه گوارش از طریق غذا کردنتزریق  •

 

که غذایی را که دوست دارید بخورید ولی به  ا این حال، در اصل توصیه می کنیم ب

 و نرمال بخورید. غذای معمولییک   امکاندر صورت و  مقدار مناسب

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ها و مواد    نی تامیو  ،یمواد مغذ یقابل جذب است و حاو  یشود که به راحت  ی استفاده م  ییها  ی دنیو نوش  یی از موادغذا  ییغذا  می رژ  نی : در ایفضانورد  ییغذا  میرژ  8

 شود.   یمعمول  ییغذا  یوعده ها نی گزیتواند جا  یم یباشد و حت  یروزانه م یازهاین  یبرا  و بدن است یمهم برا یمعدن
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توصیه می   یسرطانبیماران  برای    که  غذایی  های  رژیم

  دنشو
 

حالت و  هیچ گونه ناراحتی    و  غذا بخورید  ی و نرمال اگر می توانید به طور معمول

،  پس ما به شما پیشنهاد می کنیم که: مانند افراد سالم  تهوع و استفراغ ندارید

 داشته باشید. یبُخورید و تغذیه ای متنوع و مفیدغذا 

  

 یکمک ها ،رایگان بُروشور اطالعات دقیق در مورد این موضوع را می توان در

 "دیکن گیزند سالم  –غذاهای متنوع بخورید  –»اشتهای سالم!  سرطان آلمان

 . (121)فرم سفارش صفحه  .رد ک دایپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   راهنمای<

  یاشتها

 سالم!
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تحقیقات سرطان پیشنهاداتی    توصیه  ،صندوق جهانی   میرژبرای    را  و 

 : می دهد یی بیماران سرطانی ارایه غذا یها

 
 خود را حفظ کنید.  وزن طبیعی بدنو  تا حد امکان الغر بمانید  •

 ورزش داشته باشید.  و فعالیت بدنیهر روز  •

 مصرف کنید.غذاهای کم انرژی  •

 .ی جاتشیرینشیرین و نوشیدنی های مصرف  خودداری کنید از •

 بیشتر از غذاهای گیاهی استفاده کنید.  •

 گوشت قرمز نخورید. اصال کمی بخورید. در صورت امکان  را به مقدارگوشت قرمز  •

 (.و کالباس فرآوری شده )سوسیس های مصرف گوشت خودداری کنید از •

 مصرف کنید. ،کما به مقدار بسیار یننوشید و شراب الکل  •

 کم بخورید.را به مقدارنمک  •

 خودداری کنید.( پوپونک زده) زدهکپک  از خوردن غذاهای •

رص ها و مانند قُ ییغذا یمُکمل ها قی)نه از طر دیکن نیخود را تام یازهایغذا خوردن ن قیاز طر •

 (. نیتامیو

 

 

شما    توصیه هایی و پیشنهادهایی را گردآوری کرده ایم  ،رانجمن تغذیه آلمان برای تغذیهد 

 به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید.می توانید 
www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertigeernaehrung/ernae

hrungskreis 
 

http://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertigeernaehrung/ernaehrungskreis
http://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertigeernaehrung/ernaehrungskreis
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DGE: Deutsche Gesellschaft für Ernährung 

 2003انجمن تغذیه آلمان، بُن  ©تغذیه  حلقه

 

منطقی و  غذا بخورید و بنوشید،  ی این حال، اگر دیگر نمی توانید به طور معمولبا  

عاقالنه است که توصیه ها و پبشنهادات انجمن تغذیه آلمان برای بیماران سرطانی 

 را دنبال کنید.

 

 دایپ   ،را  د خو  یبراو ممکن  مناسب    ییغذا  میرژ  انجمن به شما کمک می کند تااین  

  .دیکن
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 : به شما می دهد از تغذیه  لییک نمای کُ  زیرجدول 

 رژیم غذایی در بیماران سرطانی 

 وظایف و کارهایی که شما می توانید انجام دهید  وضعیت شما 
 

 اگر شما در

) درمانی  تیوضع

  یمیدر حال ش

  ،یدرمان

( یوتراپیراد

 هستید: 

 

 هرچی دوست دارید بخورید.  •

 به اندازه کافی مایعات بنوشید.  •

 تا حد امکان، از موادی که ارزش غذایی باالیی دارند، استفاده کنید.  •

 در حال حاضر به تغذیه ای که دارید، توجه کنید. •

غذایی • مُکمل های  و  )گولی ها(  مانند قرص ها  مصرف  را در نظر   نیتامیو 

 بگیرید )این موضوع را با دکتر خود در میان بگذارید(. 

 در صورت لزوم، باید به طور مصنوعی )موقت( تغذیه بشوید. •
 

اگر ضعف سیستم  

 :  دارید  بدن دفاعی

)سرکوب سیستم 

 ایمنی( 

 

 به یک رژیم غذایی سالم و کم میکروب توجه کنید.  •

موضوع را با دکتر خود در  نی)امصرف مُکمل های غذایی را در نظر بگیرید  •

 . (دیبگذار انیم

 در صورت لزوم، باید به طور مصنوعی )موقت( تغذیه بشوید. •

 

  بیماری یاگر برا

 یدرمان چ یشما ه

  چ یه و وجود ندارد

بر  تا کنون  یدرمان

  ریتاثبیماری شما 

 :نداشته است
 

 در حال حاضر دارید توجه کنید.به مسائل تغذیه ای که  •

این موضوع را با دکتر خود در   مصرف مُکمل های غذایی را در نظر بگیرید ) •

 میان بگذارید.( 

 در صورت لزوم، باید به طور مصنوعی )موقت( تغذیه بشوید. •

 

اگر درمان  بیماری  

سرطان شما به  

پایان رسیده است  

و شما در وضعیت  

 خوبی هستید: 

 

همانطور که برای افراد سالم توصیه می شود که یک رژیم غذایی سالم و  •

شما نیز می توانید رژیم غذایی سالم و کاملی را داشته   ،کامل داشته باشند 

 باشید. 

مراقب و متوجه، عواقب و عوارض جانبی درمان باشید )مثال  بعد از جراحی   •

 معده(. 
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ا  ییغذا  م یرژ  کی به  مغذ  یمعن  نیسالم  مواد  تمام  که  مورد   یو ضرور  ی است 

  ادی)نه ز  دیالزم را بده  یبه بدن خود انرژ  د،یخود را به اندازه مناسب بخور  ازبدنِین

حال، مهم است   نی. درعدیبنوش  عاتیو ما  یدنینوش  به اندازه مناسب  و   و نه کم(

و عضالت خود   دیداشته باش  یورزش  یزیو برنامه ر  دیکه به طور مُنظم ورزش کن

 ه یتغذ  نیو حرکت باشد، بهتر  تیاگر بدن سُست و بدون فعال  رای. زدیکن  یرا قو

 یمنظم، اثرات مواد مغذ یبدن تیداشته باشد. فعال یدیتواند عملکرد مف یهم نم

  یم  تیبدن حما  یاز توسعه و حفظ همه مواد ضرورو  دهد    یرا ارتقا م  یافتیدر

 کند.
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   وجود دارد؟ یسرطانبرای بیماران آیا رژیم غذایی 

که بتواند به طور کامل و صد در  ییغذا میفراوان، رژ یعلم یها شرفتیبا وجود پ 

 سرطان را درمان کُند، وجود ندارد.  ،صد

 یی شنهادهای مکررا  پ   ،یسرطان  ییغذا  یها  میوجود، ارائه دهندگان رژ   نیبا ا  یول

شود   ی. از جمله، ادعا مدینیب یم ریدهند. که چند نمونه را درجدول ز یرا ارائه م

با گرسنگ تومورها،  م  دنیکش   یکه  گرفتن خوب  روزه  و    ی و  چغندر   ایشود  آب 

 کُشد. ی را م یسرطان یسلول ها

وجود ندارد که به  یمطالعه و نظرعلم چیه شنهادات،یها و پ  هیتوص نیهمه ا یبرا

 کند. دییرا تا یسرطان ییغذا یها میرژ دیطور واضح و شفاف، اثرات مف

به همراه    یضرر  ،یسرطان  ییغذا  یها  میرژ  نیا  ایثابت نشده است که آ  نیهمچن

الغر شده است  اریو بس  رد یگیروز، روزه م 42که  یسرطان مارینه؟ مثال  ب  ایدارند 

 ییغذا  میرژ  نیا  یرا در ط  ییو ضررها  یچه عوارض جانبو وزن کم کرده است،  

 متحمل شده است؟ 
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 نمونه هایی از رژیم های غذایی بیماران سرطانی

  تشخیص   نام محقق
 

 ویژگی خاص
 

  پروس
درمان کامل 

 سرطان

 
 

شود، ی نوشیده می یروز فقط آب سبزیجات و چا 42

 خوردن غذای دیگر مجاز نیست.
 

  بودویک
رژیم غذایی  

 پروتئینی 

 
 

و روغن دانه کتان، به یا ماست چکیده ) شیراز( کوارک 

 ویژه در موسلی، آب سبزیجات و میوه های تازه. 
 

 گِرسون تراپی  گِرسون
 

 

رژیم گیاهخواری بدون نمک، آب میوه های تازه گرفته  

 9شده و تنقیه قهوه  
 

  کول

رژیم غذایی  

ایزوپاتیک 

محافظ در برابر  

 سرطان

 
رژیم غذایی گیاهخواری با مقدار زیادی مواد غذایی 

حاوی اسید الکتیک، از مصرف مواد غذایی کنسرو شده 

 خودداری کنید. 

  مورمِن
رژیم غذایی  

 مورمِن

 
 

رژیم غذایی گیاهخواری وهشت ماده محافظ ضروری  

، یُد، گوگرد، آهن، اسید A ،B ،C ،E)ویتامین های 

 سیتریک(.
 

  رِکِوِگ
نظریه 

 هموتوکسین 

 
 

خودداری کنید از خوردن گوشت خوک، الکل و غذاهای  

. آرام غذا بخورید، تعداد وعده های شده لیو گر دودی

 افزایش دهید. غذایی کوچک را 
 

 -  سیگِر

 
 

  2-1: روزانه و در صورت امکان مادام العمر، بو()لَ چُغندر

-300یا   وکیلوگرم قطعات خُرد شده چُغندر را بخورید 

 میلی لیتر آب چُغندر را بنوشید. 600
 

 
 

 . ردیگ ی اندام صورت م نی ا یکنند و پاکساز یمقعد، وارد روده برزگ م  قی دار دم کرده و و آب را از طر نیی از قهوه کاف یقهوه: اِماله کردن،  مخلوط  هیتنق  9
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 توصیه هایی برای کاهش وزن ناخواسته

ابتدا علت کاهش وزن خود را    که ممکن  ییتا جا   چونپیدا کنید  مهم است که 

 .حل کرد  شهیمشکل را از ر بتواناست، 

 

 یم  ریکه احتماال باعث کاهش وزن شما شده است، شامل موارد ز  یلیدال

 شود:

 ی م  ریغذا در بدن تأث  ریو مس  سم یبر متابول  باعث الغری شما شده است و تومور  یتومورسرطان •

 .کند  یآن را مختل م ای و گذارد

 از عوارض جانبی ناخواسته شیمی درمانی و/ یا رادیوتراپی رنج می برید. •

 کرده است. و افسرده و بی اشتها  پریشانو شما را است    "خراب شده"شما  و روانی حالت روحی •

 شما درد دارید. •

 اده اید و حذف شده است. عضوی را که برای هضم غذا مهم است از دست د •

 همه این مواردی که در باال ذکر شد، باعث الغری و کاهش وزن در بیماران سرطانی می شود. •
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 سرطانی کاهش وزن به دلیل تومور رفعتوصیه هایی برای 

 کاشکسی اولیه( -بی اشتهایی  )سندرم
  

متابولیسم شما تأثیر بگذارد که وزن کم کنید، معموال  با یک اگر تومور آنقدر بر  

 کی را یز  به تنهایی قادر به افزایش وزن مجدد نخواهید بود   ، رژیم غذایی معمولی

در بهترین حالت، می تواند از کاهش وزن جلوگیری کند یا معمولی،    ییغذا  میرژ

 به تاخیر بیاندازد. 

 

از آنجایی که بیماران سرطانی اغلب نمی توانند مقادیر زیادی غذا بخورند، رژیم  

غذایی باید تا حد امکان با چربی زیاد همراه شود )مانند روغن های گیاهی، کره 

انرژی را   سکه(، خامه، مارگارین، گوشت خوک، بیکن(. زیرا چربی ها، بیشترین)مَ

و این بدان معناست که: چربی حتی به مقدار نسبتا کم،  برای بدن فراهم می کنند

 رژی زیادی را فراهم می کند. نری یا اکالُ

 

 درصد انرژی خود را، از  30  تا  حداقل  که  در حالی که به افراد سالم توصیه می شود 

به نظر می رسد این توصیه برای بیماران مبتال    ها تامین کنند، ولی چربی  خوردن  

و این افراد می توانند چربی بیشتری   منطقی نباشدبه سرطان که سوءتغذیه دارند  

باید از کاهش وزن   ،)شُش(  . افراد مبتال به سرطان لوزالمعده و ریهرا استفاده کنند

 خود جلوگیری کنند و الغر نشوند.

 کم است.  یِبهتر از مصرف انرژ یاز حد انرژ ش یمصرف ب یعنی 

)ایکوزاپنتانوئیک اسید(   3حتی با مصرف اسیدهای چرب امگا  از بیماران،  برخی  

اند، مقداری   این حال، لطفا  همیشه چنین  ننداضافه کخود را    وزن  توانسته  با   .

 .اقداماتی را با پزشک خود در میان بگذارید

 

 

 

  ی ها هیتوص

 یعموم

کاهش  اگر از 

رنج می  وزن 

برید: غذا را با 

چربی زیاد 

 مصرف کنید 



 تغذیه در سرطان 

 

52 

ازای هر    به  نیگرم پروتئ  2تا    1.2  مصرف پروتئین به مقدار زیاد توصیه می شود.

تا   72کیلوگرم وزن دارد،    60کیلوگرم وزن بدن انسان الزم است )برای فردی که  

پروتئین    120 اما به عنوان یک الزم استگرم  پروتئین نیست،  از  (. شیر سرشار 

پروتئین باشد،   از  اگر شیرخصوصمنوشیدنی همچنان می تواند منبع مهمی  با   ا 

پروتئین   مخپودر  یک  تواند  می  شود،  اصلی  مصرف  مُ باشد  نیپروتئ  زن  خمر . 

است.   10خشک مناسب  کار  این  برای  کربوهبه    نیز  مثال   مانند   11ها   دراتیعنوان 

 مالتودکسترین، تامین کنندبرای بدن را فراوانی می توانند انرژی  ،نیمالتودکستر 

مزه   پودر  یک که  اسای    بی  مناسب  ت  وعده  میان  عنوان  شود به  می  . استفاده 

دارد.است    ینوشیدنکه    "غذای فضانوردان"همچنین   زیادی  کربوهیدرات  )به و 

 . مراجعه کنید( 60صفحه 

 

 غذاهای سرشار از پروتئین 

 

 غذاهای حیوانی

  

 غذاهای گیاهی 

                                 گوشتانواع  •

ماهی، صدف و حیوانات سخت   •

 پوست

 تخم مرغ •

 پنیر  •

 

 حبوبات  • 

 آجیل •

 غالت •

 

 
 

 

 
 

 : خمیر مایع مُخمر خشک 10

ها شامل:   درات یکنند. انواع کربوه ی بدن فراهم م یرا برا یو ضرور یدر کنار هم مواد مغذ ن یو پروتئ یچرب  درات،یهستند و کربوه یها: منبع انرژ درات یکربوه 11

 باشد.   یم بر یقند، نشاسته و ف

اگر از کاهش  

 یوزن  رنج م

: پروتئین د یبر

  مصرفزیادی 

 کنید
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    توصیه هایی برای کاهش وزن ناخواسته 

 . پنج تا شش وعده غذایی کوچک بخورید. هر غذایی را که دوست دارید، بخورید  •

 ها.  غذای پرانرژی بخورید، به خصوص چربی و احتماال  کربوهیدرات •

 در صورت لزوم پروتئین را به شکل کُنسانتره پروتئین، مصرف کنید.  •

 ( استفاده کنید. "12فضانوردان غذای "در صورت لزوم از ) •

 نیز استفاده کنید.  3از مُکمل اسیدهای چرب امگا  •

 ایجاد کنید. را هنگام غذا خوردن فضای دلپذیری •

 غذا بخورید و لذت ببرید.  خود با دوستان •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ها و مواد   ن یتامیو ،یمواد مغذ  یقابل جذب است و حاو  یشود که به راحت یاستفاده م ییها ی دنیو نوش یی از موادغذا ییغذا  میرژ  نی : در ای فضانورد ییغذا میرژ 12

 شود.   یمعمول  ییغذا  یوعده ها نی گزیتواند جا  یم یباشد و حت  یروزانه م یازهاین  یبرا  و بدن است یمهم برا یمعدن
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 متناسب با تومور  یا هیتغذ یشنهادهایپو  صیه هاوت
 (و سوخت و ساز بدن )تغذیه سازگار با متابولیسم

  

نسبت   ،های تومور اغلب به مواد مغذی و مواد ضروری متفاوتیاز آنجایی که سلول

های سرطانی های طبیعی بدن نیاز دارند، تالش برای محروم کردن سلولبه سلول 

 دارد.  زیادی تغذیه سازگار با متابولیک ارزشبا روش از مواد مغذی 

 

تحقیقات علمی بررسی می کند که آیا این رژیم غذایی، سازگار با متابولیسم، به 

می تواند منطقی باشد که زمانی   این حال،  باکمک می کند؟    شما  کاهش وزندرمانِ  

حفظ کنید، حتما  و عادات غذایی خود، نرمالکه نمی توانید وزن خود را با تغذیه 

 را امتحان کنید. ییغذا این رژیم

سرطانی بیمار  یک  است  ممکن  مثال،  ها   ،برای  کربوهیدرات  از  خوبی  به  نتواند 

فراوان نیاز دارد. مطالعات   )قند(  استفاده کند، در حالی که تومورسرطانی، به گلوکز

پروتئین  ،کماما کربوهیدرات    ،نشان می دهد که یک رژیم غذایی پر از چربی و 

مناسب تر از یک رژیم غذایی معمولی باشد. در این حالت بیماران می    ممکن است

 توانند مقداری وزن بدن و توده عضالنی را حفظ کنند.

در روز   ،وزن  لوگرم یهر ک  ی به ازاگرم پروتئین    2تا    1.2همانطور که قبال ذکر شد،  

ا  .توصیه می شود  ن  ن،یعالوه بر  پروتئ  یاز انرژ  یمیحداقل  از    ینم  نیتام  نیکه 

 شود. نیتام یاز چرب دیشود با

شود، که مخصوصا  رژیم غذایی توصیه و پیشنهاد میها در این  : خوردن چربیتوجه

غذاهای  در  کلی  طور  به  که  است،  شده  طراحی  سرطانی  تومور  با  مبارزه  برای 

شود و این نوع غذای چرب مخصوص بیماران می   یخوددار  یچرب  »سالم« از مصرف

 سرطانی است.

 

 

 

ارزش امتحان  

 کردن را دارد
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اس  یچرب از  اشباع شده    یدهایها  اند.  لی تشک  راشباعیغ  ایچرب  غذاها،    شده 

متفاوت  یدهایاس ح  یچرب  محصوالت  سوس  یوانیدارند.  و  گوشت    سی مانند 

چرب اشباع شده   یدهایاس  یو گوشت خوک، حاو  )مسکه(  کره  نیپرچرب و همچن

 دیو مف  راشباعیچرب غ  یدهایاس  یحاو  یاهیگ  یهاروغن  گریهستند. از طرف د 

روغن گردو)جوز(   تون،یدرمان تومور هستند که شامل روغن کُلزا و روغن ز  یابر

چرب   دیاس  یمحتوا  لیروغن بذر کتان به دل  نیهمچن  و  و روغن تخم کدو تنبل

 ارزشمند است.  اریبس  3امگا 

 

 ،غیراشباع با زنجیره متوسطو  مطالعات نشان می دهد که اسیدهای چرب اشباع

بیماران سرطانی مطلوب تر از اسیدهای چرب غیراشباع هستند. در رژیم غذایی  

در حال حاضر به عنوان نامشخص طبقه بندی می   ،اسیدهای چرب تک غیراشباع

 شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

چربی های 

 مختلف    
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 غذاهای چرب سرشار از اسیدهای چربِ مختلف 

چربی ها و انواع 

رزان و  اَ یروغن ها

 مناسب

 

 

 

 

چرب اشباع   یها دیاس

 شده
 

 گوشت )قرمز( •

 چربی نارگیل  •

روغن نارگیل، چربی  •

 پالم 

 محصوالت لبنی  •

 پیه گاو  •

 گوشت خوک •

 

  

 اسید های چرب غیر اشباع 

 

 روغن ماهی  •

 روغن بذر کتان •

 ماهی دریایی )چربی( •

یی که انواع روغن ها

هنوز نقش آنها  

مشخص نیست  و در 

 حال بررسی است: 

  

اشباع  اسید های چرب غیر 

 تک زنجیره

 آووکادو  •

 روغن بادام زمینی •

 طیور و پرندگان  •

  

 روغن فندق •

 روغن بادام •

 آجیل •

 روغن زیتون •

 روغن کُلزا •

 

انواع روغن های   

 رزان اَبسیار 

  

اسید های چرب غیر اشباع  

 دو زنجیره 

  Distelöl روغن گلرنگ •

 )روغن جواری(  روغن ذرت •

 روغن سویا •

  

 روغن آفتابگردان  •

 دانه انگور روغن  •

 )روغن جوز(  روغن گردو •
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در مارگارین ، اسیدهای چرب با زنجیره متوسط می باشند که MCTچربی های 

 MCTهای مخصوص یافت می شوند همچنین روغن نارگیل حاوی چربی های 

است. این چربی ها را از فروشگاه های مواد غذایی سالم و داروخانه ها دریافت 

 کنید. 

 

است. برای درمان سرطان نیز   سخترژیم غذایی کتوژنیک، طاقت فرسا و 

یا سوخت  تغذیه سازگار با متابولیسم. این رژیم غذایی تاکید برمی شود  پیشنهاد 

و وزن بیماران  باید به مقدار کمی استفاده شود  ها کربوهیدراتبدن دارد، و ساز 

در این رژیم غذایی اغلب، کاهش می یابد. هنوز فواید این رژیم غذایی، از نظر 

علمی ثابت نشده است و به همین دلیل است که برخی از کارشناسان توصیه می  

یم غذایی استفاده نکنید. اگر همچنان می د و از این رژیکنند از آن اجتناب کن

خواهید رژیم کتوژنیک را امتحان کنید، این کار را فقط تحت نظارت پزشک 

 انجام دهید و با پزشک خود مشورت کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

چربی های 

MCT     

رژیم غذایی  

 کتوژنیک 
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کاهش وزن  و پیشنهادات برای درمان الغری و توصیه ها
 کاشکسیا(  - )سندرم بی اشتهایی ثانویه

دارد دالیل مختلفی   اینکه چرا شما بی اشتها یا کم اشتها هستید و   وجود  برای 

و سخت می باشد. برای اینکه بتوانید   دشوار  همچنین چرا غذا خوردن برای شما

ما   ،خود را پیدا کنید   و کاهش وزن  یالغربه بهترین شکل ممکن، علل و دالیل  

موارد   و  صفحه مراجعه کنید(  یک پرسشنامه برای شما آماده کرده ایم )به پایین

 شما پیدا شود.  و کاهش وزن  یالغردالیل  تارا عالمت بزنید ه به خود مربوط

 

: چرا مشکالت  دهد که ینشان م یبه خوب یجمالاِ ی های سریع وبررس نیا

توسط   یسرطان مارانیاساس، مراقبت از ب نیبر ای در تغذیه دارید. مختلف

است تا بتوان مشکالت   تیحائز اهمی و تخصصی امختلف حرفه یهاگروه

 کاهش داد.  احل کرد یشده را تا حد امکان  ییشناسا
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 کاهش اشتها و حالت تهوع رفع یبرا ییها هیتوص
و   یبرا  یمختلف  لیدال تهوع  حالت  مثال:  عنوان  به  دارد  وجود  اشتها  کاهش 

موارد متفاوت است:  ن یدر ا مارانیشود. واکنش ب ی م ییاشتها یاستفراغ، سبب ب

 دیمف  گر،یماردیبه ب  تواند یم،  باشد  دینفر مناسب و مف  کی  یآنچه ممکن است برا

و   دی را امتحان کن  رینکات جدول ز  نیو مناسب نباشد و نتواند کمک کند. بنابرا

م  ینکات فکر  که  م   یبرا  دیکن  یرا  آرام  را   شما  و  است  مناسب  را    یشما  کند 

و هوش و    دیهم نگاه کن  ونیزی. مثال اگر درهنگام غذا خوردن، تلودیکن  ادداشتی

  شی باعث افزا دی شا د،یاز غذا خوردن مشغول کن ریغ ،یی زهایحواس خود را به چ

 طیو مح  دیغذا تمرکز کن  یرو  دیده  حیممکن است شما ترج  ایشما شود و    یاشتها

 .  دیغذا بخور اد،یز یبا اشتها دیآرام باشد تا بتوان
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 ( Strasserو   Omlinاشتها ندارم )طبق گفته  لیدال من به این

 

 اشتهایی دالیل بی 
 

 ی  رالتهاب در دهان / مِ
1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 

  دهانی خشک

1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 

 حالت تهوع 

1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 

 و مزه   شکل با طعممُ

1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 

 یدنبلع ل دراختالو مُشکل 

1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 

 درد در معده 

1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 

 بودن  ریاحساس س

1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 

 نفخ یا باد معده 
1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 

 بودن  قبضیا  بوستی
1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 

 

 اسهال
1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 

، باید به توالت بالفاصله پس از غذا خوردن

 دارید. اجابت مزاج ،از حد شیببروید. 

1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 

 د یدرد شد

1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 

 دینفس شد یتنگ

1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 

 دیشد یخستگ
1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 

 احساس ضعف
1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 

 ترس ایغم 
1 ⃝    2 ⃝    3 ⃝    4  ⃝ 
 
 

اگر دالیل دیگری دارید در این قسمت 

 بنویسید: 

 

 

 

 

 دشدی=  4   = متوسط  3 ف ی= خف 2     = نه 1
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نکنید چون چشم شما با دیدن   ی خود را خیلی ُپرکه بشقاب غذا  :مهم است  اریبس 

با نگاه کردن به غذا احساس   در نتیجه  و  می شود   ُپر و بزرگ سیر  یبشقاب غذا

مقدارغذا  چندین بار غذا بخورید با مقدار کم.    باید  در شما ایجاد می شود.  یریس

 !و زیاد نباشد باشدشده قابل کنترل  دیبا

 

 دور باشید.  ،از بوی غذاها  د،یبر  یرنج م  ییاشتهابی    از  ای  دارید  اگر حالت تهوع

باقباید    غذاها  وی  ب آپارتمان پخش    تمام فضای  در  نباید  و  دنبما  یدر آشپزخانه 

غذا   وقتی که   فقط  بایدد.  نباز باشها  آشپزخانه بسته و پنجره    بهتر است درِ.  شوند

به  ییپس از صرف غذا، تمام مواد غذا، بوی غذا را احساس کنید و  باشد زیم یرو

 کنار گذاشته شود.جمع شود و به سرعت 

 

. اغلب شما احتماال   دیکن  نیخورد تحس   یکه م  غذاییرا به خاطر مقدار  ماریفرد ب

فقط همیشه به بیمار تاکید   اگرولی    بخورد غذا    شتری او ب  ،کاش  یکه ا  دیکن  یآرزو م

تاکید کنید  مار یبه ب و هرچه بیشتر دیآور یبه او فشار م، د کنید که زیاد غذا بخور

 . ابدیمی  شیغذا خوردن در او افزاحس بیزاری و تنفر از   ،که غذا بخورد 

 

اما مراقب   آماده کنیدرا  او  مورد عالقه    یبتال، غذاهافرد مُ  ی اشتها  کیتحر  یبرا

  ، نسبت غذاها یتواند به طور خاص یبرد، م یازحالت تهوع رنج م بیمار: اگر دیباش

و    یسوخار نان    خشک مانند  یاوقات غذاها  ی. گاهپیدا کند  یدائم  و تنفر  یزاریب

 . است ز مفیدنیست نان تُ

 

 

 

 

 

 

پیشنهاداتی  

برای بستگان و  

خانواده بیماران  

 سرطانی 
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مطلوب   ک یمعموال   موارد    نیا مناسب  اثر  بی    ، یو  رفع  و   ییاشتهابرای 

 : دندار ،حالت تهوع
 و کم. کوچک ییغذا یوعده ها با چندین دفعه غذا خوردن •

 کنید.مشغول ، هوش و حواس خود را هنگام غذا خوردن •

 آرام باشید.هنگام غذا خوردن  د،یخوب بجو د،یبخورآهسته غذا  •

 . (با نی)احتماال  د یبنوش کنواختی کوچک و به طور  یرعه هاها را در جُ یدنینوش •

  ی م  ی ریباعث احساس س  را یز  د یغذا بنوشبا  همراه    ، فقط به مقدار کم  ،ها را  یدنینوش •

 .شود

 می باشد.اشتها آور ، بایشده ز دهیچغذای  زیم •

 .کنند  کیتوانند اشتها را تحر یمو چاشنی ها ها  هیادو •

 .گرم قابل هضم هستند  یاز غذاها  شتریسرد اغلب ب یها یدن یغذاها و نوش •

 کند. تر و بهتر میمالرا  آنها تواند طعم یها م یدنیبه نوش مویآب ل یافزودن کم •

غذا13"فضانوردان  یغذا")    یدنینوش  یهاغذا •  مانند   قرار دارند   شهیدر ش  هایی که(، 

 .اشتها آور هستند  (کودک ی)غذا

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

مهم   یها و مواد معدن نیتامیو  ،یمواد مغذ یقابل جذب است و حاو  یشود که به راحت یاستفاده م ییها یدنیو نوش ییاز موادغذا ییغذا میرژ نی: در ایفضانورد ییغذا میرژ 13

 شود.  یمعمول ییغذا  یوعده ها نیگزیتواند جا یم یباشد و حت یروزانه م یازهاین یبدن است و برا یبرا
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تهوع  ییاشتها   یب  باعث  معموال   موارد   نیا حالت  شو  و  ونمی  نا اثر    د 

 دارند: یمطلوب

 .و پُر از غذا بزرگ شقاب غذایباجتناب و دوری کنید از  •

 . هاغذا د یبوها شد از  د یکن یاجتناب و دور •

رفع برا • تهوع  ی  استفراغ    حالت  خوردن  :  و    ن یریش  اریبس  ی غذاها  اد،یز  یچاشن  اد،یز  یچرباز 

 خوداری کنید.

 . سرد دارند  ایرم لَوِ ینسبت به غذاها یتری قو یگرم، چون بو  یغذاهااجتناب کنید از خوردن  •

 ( کیکربن  د یاس  حبوبات،  شوند )مانند کلم،  یم  و باد  که باعث نفخ   ییغذاهااز  د یکن   یاجتناب و دور •

 .ییغذا یهمراه با وعده هانوشیدن  و پرهیز کنید از 

، دو ساعت تا  کی )حداقل یپرتودرمان /یدرمان یمیقبل از ش، غذا خوردناز د یکن یاجتناب و دور •

 . (رمانی غذا بخورید دقبل از شیمی 

 .وعده کیسرد و گرم در  یمخلوط کردن غذاهاپرهیز کنید از •

 نپوشید.  لباس تنگ دور شکم )کمربند!( •

 (.بهتر است با یتقر، درجه 45 زاویه  بیش ) د یکشناز خوردن غذا صاف دراز  بعد  •
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   :حالت تهوعرفع اشتها و  افزایش  یبرا ییها  هیوصت 

Aperitif  یدنینوش یدهد از  مقدار یاگر دکتر شما اجازه م •
 دیرا  قبل از غذا خوردن استفاده کن 14

 شود.  یاشتها م کیباعث تحر رایز

 

  و   ی خود اضافه کنید ها  ییچارا در    تلخ   مویل  ای  15تونیکفروت، آب    پیآب گر  مانند:  مواد تلخ  •

 .کمک کند  اشتها و رفع حالت تهوع شی افزابه تواند  یم زین لیزنجب یچا

 

با  غذای خود را    د یتوان  یصورت لزوم، م  درو    )شوربا(  آبگوشت  با  د یکن  ک یخود را تحر  یاشتها •

 کنید.مخلوط  زین یا غذای فضانوردی یروده ا یدن ینوش یهاغذا

 

ناگهان تا هر زمان که  .  د ی کن  رهیذخدر فریزر    منجمد را  یغذاها  ایآماده    یالت، غذاهاانواع تنقُ •

 ید. غذا را آماده کن بدون زحمتداشتید، بتوانید سریع و  اشتها

 

هایی  زیچه چ  د یتواند به شما کمک کند تا بفهم  زیرا می  د یداشته باش  ییغذایادداشت  دفتر    کی •

)به  غذاهایی را نمی توانید تحمل کنید.را می توانید بخورید و بدن شما می تواند تحمل کند و چه 

 . (د یمراجعه کن و ضمیمه وستیپ
 

 کند. کی تواند اشتها را تحر یورزش م •

 

ی سبب حالت تهوع شما می شود، از خوردن غذاهایی که خیلی دوست دارید و درمان  یمشی  اگر •

 .شما از آن غذا می شود یشگیمه ی و تنفرزاریبمورد عالقه شما است، اجتناب کنید زیرا سبب 

 

پزشک معالج    ازو    د یاستفاده کن  زیاز آنها ن  د یتوان  یوجود دارد که م  ی ضد تهوع موثر  یداروها •

 خود سوال کنید. 

 

 
 

 کند.  ی شود و اشتها را باز م ی دمنوش است که معموال الکل دارد و قبل از غذا خوردن مصرف م: یک نوع   Aperitif    یدنینوش 14

 گازدار تلخ مزه است و دارای کینین یا جوهر گنه گنه می باشد. : یک آب کی آب تون 15
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  د، یغذا بخور   یاندازه کافبه    کرد و شما نمی توانیدبه شما کمک ننیز  نکات    نیاگر ا

 ی استفاده کنید.مصنوع هیتغذدر صورت امکان از 

 

 . مجبور به خوردن غذا شود  دینبا یطیشرا چیتحت ه مارینکته مهم: ب

 

. دیده  یاز دست م  یو مواد معدن  عاتیما  یاد یمقدار ز  د،یاگر مرتب استفراغ کن

 دی. از پزشک خود بپرسدیبنوش  عاتیما  مناسبمهم است که به اندازه    اریسپس بس 

  همچنین   . دیرا با دارو جبران کن  یاز دست دادن مواد معدنکه    الزم است   ایکه آ

ن  راه حلک  ی دارد،    زیساده  با مقداری شکر و    اهیس  ی چا  وجود  بسیار کم رنگ 

 .عاتیما دنینوش شتریکند به ب یتنقالت خوش طعم، کمک م ریسا ایچوب شور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اندازه 

مایعات  مناسب

 بنوشید
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 ییمشکالت چشا یبرا ییها هیتوص
 )بد مزه شدن دهان و بدون مزه شدن غذاها( 

کند.   رییتغ  یپرتودرمان  ای  یدرمان  ی میش  جهیشما ممکن است در نت  ییحس چشا

درمان و تا   یرود. در ط  ی م  نیدرمان از ب  انیمعموال پس از پا  ،یعوارض جانب  نیا

به    ایآ  د ینیتا بب  دیکن  ت یرعارا    ریرسد، نکات ز  ی که درمان شما، به اتمام م  یزمان

 . ریخ ایکند  یشما کمک م 

 

 )طعم و مزه غذاها(  ییرفع مشکالت چشا یبرا ییها  هیتوص 
 . د یبنوش مایعات یمزه بد دهان، مقدار کم مشکالت خالص شدن از یبرا •

 

و چاقو  چنگال    قاشق،ات را در دهان خود احساس می کنید؛ بهتر است که از فلز  و مزه،   اگر طعم •

 خوردن استفاده کنید.  غذای برای کیپالست

 

 . د ینکن ست،یمناسب شما ن آنها  طعم و مزه که ییخودتان را مجبور به خوردن غذاها •

 

 کنید. )گوشت گاو، بره و گوسفند، خوک(  قرمز گوشتسفید )پرندگان( را جایگزین  گوشت •

  و   اتیتازه، لبن  یماه  عوض  در  ،تنفُر پیدا کردید و نمی توانید بخورید  سیاگر از گوشت و سوس •

 بخورید. 16توفو  و تخم مرغ(، ر یپن ،یبستن نگ،یپود ،یفرن ک،یش لکی)م یلبن محصوالت

 

پختن:  ها  گوشت   • از  قبل  مانند  را  مالیم  های  سُس  در  توانید  ساالدمی  سوسُ،  سُس  ،  ایس 

 قرار دهید و سپس پخته کنید. شرابا وهه ویدر آب م، نیریشکمی  17ینادهایمار

 

 .ستند ین نیریش یلیکه خ د یاستفاده کن ی از مواد •

 

 .د ییقبل از غذا دهان خود را بشو •

 
 

 ای غلیظ شده تهیه می شود. یتوفو: یک ماده غذایی است که با شیر سو 16

 باشد.  ی : طعم دهنده و مزه دار کننده غذاها و گوشت ها منادهایمار17
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  نیریش  اهیس  ی تلخ، چا  مویل  ،18تونیک آب    تلخ )خود از نوشیدنی های    بد دهانو مزه  در برابر طعم   •

  اازآبنبات یا بُن بُن ی    نیو همچن  مویبا طعم ل  ییها  یدنینوش  از استفاده کنید و همچنین    نشده(

 ی شوندم  دهان بزاق  ک یتحر که شکر دارند استفاده کنید چون اینها باعث )ساجِق( ییآدامس ها

 .هستند نیز موثر  و اسهال ، بادنفخ  و در رفع  کنند  یم به رفع مزه بد دهان و کمک

 

کمک  به رفع مزه بد دهان تواند  ی م یزماررُ ا ی حانیر ،یمانند پونه کوه م یالمُ ی ها هیادو نیهمچن •

 کند. 

 

و بوی خوش این غذا سبب رفع مزه بد  عطرپخته کنید،  ازیپ ای جاتیبا سبزرا ژامبون  گوشت اگر •

 دهان شما می شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 باشد   یجوهر گنه گنه م  ای نینیک یآب گازدار تلخ مزه است و دارا  کی : کی آب تون 18



 تغذیه در سرطان 

 

68 

  غذا عیدنو بل  دنیجوبیمارانی که در  یبرا ییها هیوصت

 ل دارند مشک
 شود. یدن و جویدندر بلع تمشکال باعث ،تواند یدهان و گلو م هیسرطان در ناح

  یرا برا  دنیجو  غذا و  خوردن  ،ی وتراپ یراد   ای  یدرمان  یمیش  یعوارض جانب  نیهمچن

 هگرسن ای داشته باشند و اگر آنها اشتها یکند، حت یدشوار م انیبتالاز مُ یاریبس 

انجام   هئاراپیشنهاداتی در زیر برای شما    باشند. شده است و می توانید آنها را 

 . و مشکلی ندارند رتب هستندمُ تانیهاکه دندان دی. مهم: مطمئن شودهید
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 و بلع  دنیمشکالت جو یبرا ییها  هیوصت 

شما، فقط بر حواس ، تمرکز بر روی غذا داشته باشید و هوش و دنی خوردن و آشام هنگام غذا رد •

 باشد.متمرکز روی غذا خوردن 

 

 .د یسرد ننوش یلیخ ا یگرم  یلیخمایعات را  •

 

 . د یریرا در نظر بگ ین قیاز طر دنینوش •

 

خوددار  یها  یدنینوش  از • و  آب،  د یکن  ی گازدار  گاز  بدون  آب  عوض  در  و  ننوشید  دار    ی چا  گاز 

میل کنید و همچنین    مویطعم لبنوشید، نوع چایی هم بسته به سلیقه شما می باشد و می توانید با 

 به همراه داشته باشید. ،با خود همیشه ها را یدنیشنو نیا د یتوان یم

 

را نخورخُ  ایخشک، شکننده    یغذاها • عنوان مثال چوب شور، تکه ها  د یرد شده  خشک،    ی )به 

 (.یست، کراکر، سوخار تُ نان خام، جاتیسبز

 

: مانند د یدست( استفاده کن  کیپوره شده، نرم، چسبناک و هموژن )  یکه از غذاها  د یده  ح یترج •

  نیصاف شده و همچن  جاتیو سبز  وهیم  ،یماکارون  ا یآب پز، تخم مرغ با سُس، نودل    یماه  ا یگوشت  

پوره    نیدارد و همچن   یو نمک کم  د یاس  نها ی( که ا"شهیخوراک در ش"کودک آماده شده )  یغذا

 . ستند ین ییقطعه غذا چ یه یو حاو د شده ان

 

چون قورت   د،یروغن اضافه کن  ای  ونزیخود کره )مسکه(، خامه، انواع کِرِم ها، سُس ما  غذاهای  به •

 شود.  یدادن آنها آسان تر م

 

 .د یکن یخوددار "چسبند  یبه کام م"که  ییاز غذاها •

 

ی دارند برای قوام  طعم خنث، که غذا ننده های صنعتیک ظیغل از د،یرمشکل دا یدن غذااگر در بلع •

 ی ها استفاده کنید زیرا به بلعیدن غذا کمک می کند. دنیو نوش ی مایعغذاهادادن وغلیظ کردن 

باعث   رای ز  د ی اجتناب کن،  تازه  ریش  نوشیدن  ، ازشما وجود دارد    یاگر عفونت در گلو و شُش ها •

  ی دنیو نوش  ریرش، کفتُ  ریرش، محصوالت شتُ  ریشو به جای شیر تازه از    شود  یخاط ممُ  لیتشک

 استفاده کنید.   ایسو یها
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 دهان  یخشک یبرا ییها هیوصت
 ( آب دهان) دهان زاق که بُاین سبب می شود  د،یدار یپرتودرمان ،سر ه یاگر در ناح

عارضه  نیممکن است به شما کمک کند تا بهتر با ا ری. نکات زشود کم  یلیشما خ

 . دییایکنار ب

 

 :دهان یخشکرفع   یبرا ییها  هیوصت 
 نگه دارید  مرطوبدهان خود را    همیشه  و  د یبنوشمایعات    یخاط دهان، مقدار کممحافظت از مُ  یبرا •

 پارچه(. ای یاسفنج کننده مرطوب ک ی)مثال  با  د یمرطوب نگه دارنیز خود را  ی لب ها و همچنین

 

  یها  وهی. ممویبا ل  طعم دار  یغذاهاو  پرتقال  ای  مویبا: نوشابه ل  د یکن  کیترشح بزاق خود را تحر •

  یاگر مزه ترش  ا ی  د ی: اگر عفونت در مُخاط دهان داراطیتواند کمک کننده باشد. احت  یم  ز یترش ن

 .د یموارد را استفاده نکن نیا د،یکن یرا در دهان احساس م

 

را نخور  ایخشک، شکننده    یغذاها • عنوان مثال چوب شور، تکه ها  د یخُرد شده  خشک،    ی )به 

 (.یخام، نان تُست، کراکر، سوخار  جاتیسبز

 

  ترشح بزاقزیرا سبب    بجویید   یو طوالنو خوب    داشته باشید کوچک    ییغذا  یوعده هاچندین   •

 .د یبنوش مایعات یمقدار کممی شود و به رفع خشکی دهان کمک می کند همچنین 

 

از نوشعفونت وجود دارد  شما   یشُش ها   واگر در گلو   • اجتناب کن  ر یش  دنی،  باعث    رایز  د یتازه، 

  ی دنیو نوش  ریرش، کفتُ  ریتُرش، محصوالت ش  ریتازه از ش  ریش  ی شود و به جا  یمُخاط م  لیتشک

 . د یاستفاده کن  ایسو یها

 

 از  یانواع  .د یکن کیرا تحردهان خود ترشح بزاق  ،)ساجِق(  آدامس دنی با جو د یتوان یم نیهمچن •

هایی که بدون قند هستند   آدامسزیرا    باشند.شکر    یکه حاو  د یرا انتخاب کن  )ساجق(  آدامس

 . می شوند  به نفخ و اسهال مُنجر

 

تهیه   مرطوب کردن دهانرا برای    ,künstlichen Speichel  یزاق مصنوع بُ  د یتوان  یمها  داروخانه    از •

 کنید. 

 



 تغذیه در سرطان 

 

71 

   دهان هیدر ناح و عفونت  التهابرفع   یبرا ییها هیتوص

غشاها ش  یناش،  دهان  یخاطمُ  یالتهاب  و    یپرتودرمان  و   یدرمان  یمیاز  است 

 هیدر ناح التهاب وعفونت کند.  یم و سخت غذا خوردن را دشوار و استدردناک 

ب  مُنجر  آسانی  به  ،دهان نکات را   نیشود. ما ا  یدر دهان م  یقارچ  یها  یماریبه 

برا  یبرا التهاب  یشما  با  ناحو    مبارزه  در  آور  دهان  هیعفونت   یجمع 

 .میکرده ا
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   :دهان هی رفع التهاب و عفونت در ناح یبرا ییها  هیتوص 
 . د یکوچک بخور ییغذا یوعده ها یادیبزرگ، مقدارز ییچند وعده غذا یبه جا •

 

 . غذاها خودداری کنید  زیاد و از جویدن د یکن یرد خوددارفت و تُسِ یاز غذاها •

 

 . د یکن یا آبکی دراتهیه غذا را و د یهمراه غذا بنوشآب را کوچک  یرعه هاجُ •

 

 تواند خوب باشد.  یم زین میمال( هی)ادو یکودک با چاشن ی. غذاد یده ح یرا ترج ع یما اینرم  یغذا •

 

 .د یکن یگرم خوددار یها یدنیاز غذاها و نوش •

 

 یغذا")  از است، به طور موقت    دید و زیادش  اریشما بسدر دهان  عفونت التهاب و عفونت  اگر عالئم   •

 . د ینوشب 19("فضانوردان

 

  مانند  د:کنن  یم  کیرا تحر  دهان  یخاطمُ  یکه غشاها  ییاز خوردن غذاهای کنید  خودداراجتناب و   •

  یحاو  که  ر یز  یغذاها  کنید از  اجتنابو همچنین    ادیبا نمک ز  یغذاها  ایجات تند و    هیرکبات، ادومُ

ز نارنگ  د یاس  یادیمقدار  پرتقال،  آناناس،  مو  پیگر  مو،یل  ،ی هستند:  سیاه(  زیفروت،   ، )کشمش 

 . (رومی  )بادمجان یگوجه فرنگ ،)لواش( واس یر آلبالو، تمشک،

  یک نوعدر    نیهمچن  و  یی استفاده کنید که دارای اسید کمی باشند ها  وه یم  یو چا   وهیم  آب  از •

می تواند  بهترمفید است و بدن  وجود دارد که د یاسمقدار کمی  ه همراهب بیکودک، آب س یغذا

 .د تحمل کن آن

 

کن  ریش  دنیاز نوششما وجود دارد    یگلو و شُش ها  در  عفونتاگر   • اجتناب  باعث   رای ز  د ی تازه، 

  ی دنیو نوش  ریترش، کف  ریتُرش، محصوالت ش  ریتازه از ش  ریش  ی شود و به جا  یمُخاط م  لیتشک

 . د یاستفاده کن  ایسو یها

 

 
 

مهم   یها و مواد معدن نیتامیو  ،یمواد مغذ یقابل جذب است و حاو  یشود که به راحت یاستفاده م ییها یدنیو نوش ییاز موادغذا ییغذا میرژ نی: در ایفضانورد ییغذا میرژ 19

 شود.  یمعمول ییغذا  یوعده ها نیگزیتواند جا یم یباشد و حت یروزانه م یازهاین یبدن است و برا یبرا
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عفونت در و  کوچک آب سرد، از التهاب ی رعه هادهان با جُ ی با شستشو ا ی خ ی ی تکه ها دنیکبا مَ •

ش  ،دهان  هیناح از  اطی)احت  .د یکن  یریجلوگ  یدرمان  یمیدر طول  ها:  لبه ها  خ ی  ی تکه    زیت  یبا 

 !(. استفاده نکنید 

 

 . کند  یم ه یتوصبرای شما را  هیکه کدام دهانشو د یاز پزشک خود بپرس •

 

 

 )تُرش کردن(  سوزش سر دل یبرا ییها هیوصت
برگردد    یرمعده به مِ  اتیدهد که محتو  یرخ م  یزمانتُرش کردن    ایر دل  سوزش سَ

را ملتهب  یرتواند مِ یرخ دهد، م یاتفاق در مدت زمان طوالن نی)رفالکس(. اگر ا

آن قرار  انیپزشک خود را در جر د،یبر یرنج مر کرکند. اگر از دل درد مُو عفونی 

 دیکن  یسع. همچنین  مشخص شود علت سوزش سر دل    دیابتدا با  در  . سپسدیده

به شما در درمان سوزش سر دل  ریز یها هیتوص ایآ :کهبه این سوال جواب دهید 

 ؟ریخ ایکند  ی کمک م

 

 )تُرش کردن( سوزش سر دلرفع  یبرا ییها  هیتوص 
 (. با در روز )حدود پنج تا هفت د یکوچک بخور ییوعده غذا نیدر طول روز چند  •

 

 و   غذا خوردن، وقت بگذارید برای  بر روی جویدن بگذارید خود را    ، تمرکزغذا خوردندر موقع   •

 . د یخوب بجو

 

  و الکل   کی کربن  د یاس  یادیز  مقدار  شکالت،  اه،یس  ی چا  ،قهوه  یدانه ها  کنید از خوردن،اجتناب   •

 . می شود سوزش سر دل  اعثاغلب ب ،غذاها نیا چون

 

 .ادیچرب و با شکر ز اریبس یها یدنیغذاها و نوشخودداری کنید از خوردن  نیهمچن •

 

  را  یمشکالت توانند  یم ، زیرا زیتتند  ا ی ید یاس اریبس ی غذاهاو اجتناب کنید از خوردن  یخوددار •

 ند. نک جادیا
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 . را کاهش دهند  دل سوزش سرِ توانند  یم زیرا آجیل ها، د یخوب بجوو  د یبخور لیآج ایبادام  •

 

  یزیکه چه چیک دفترچه یادداشت بردارید و هر چه را که می خورید بنویسید و یادداشت کنید  •

م اجتناب کن  نی ا  ازسپس    شود، و  یباعث سوزش سر دل شما  دفتر    کی نگه داشتن    .د یغذاها 

  ی زیکه چه چ  د یده  صیتشختا    کند    ی( به شما کمک مد یمراجعه کن  مه ی)به ضم  ییخاطرات غذا

 . د یکن یرا خوب تحمل نم ی زیو چه چ د یکن یرا تحمل م

 ه یتنه شما در زاو  مینبهتر است که    و  کشید دراز ن  صاف،  د یبعد از غذا استراحت کن  د یخواه  یاگر م •

 و شما تُرش نمی کنید.  رود یمعده به سرعت باال نم د یاس  گیرد چون در این حالتدرجه قرار  45

 

 .را داشته باشد   مواد   ه یتخل  ی برا  ، الزممعده زمان  چون    د یغذا بخور  ،حداقل دو ساعت قبل از خواب •

 اسهال  یبرا ییها هیوصت
 یپرتودرمان  ای  یدرمان  یمی ش  توسط  یعارضه جانب  ک یتواند به عنوان    یاسهال م

 عاتیاست که ما   نیا  زیچ  نیطول بکشد، مهمتر  ،اسهال   روز  کیرخ دهد. اگر فقط  

مدت،   ی. در مورد اسهال طوالنمایعات در روز  تریدو تا سه ل  تقریبا د،یبنوش یاد یز

در  و  دیلطفا  به پزشک خود مراجعه کن ن،یوجود دارد. همچن یشتریب یها هیتوص

 . دییعارضه به او بگو نیمورد ا
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 اسهال   رفع یبرا ییها  هیتوص 
ه است، آب از دست داد  ی که بدنعاتیما  جبران  یبرا  .د یدر روز بنوش  تری: حداقل دو تا سه لعاتیما •

بنوشید  بابونه ی شده و چا  قیرق های  وه یآبم  ک،یکربن د یبدون اس ا یکم  کیکربن د یبا اسبدون گاز 

از پزشک خود در   د در این بروشور مطالعه کنید(شو ی م بوستیکه باعث  ییبه )غذاهاو همچنین 

 .د یسوال کن یاضاف 20ی ها تیمورد مصرف الکترول

 

  ی مناسب است.  م اریکردن مدفوع بس ظ یغل ی برا محصول  نی(: اPlantago ovata) یهند  ومیلپسی •

 . د یکن هیته مغازه های لوازم بهداشتیداروخانه ها و  ازآن را  د یتوان

 

  دی بگذار قهیدق  20سبز )به مدت    /اهیس  ی : آب، کاکائو، چامانند   د یآور مصرف کن  بوستی  یغذاها •

 (. زغال اَخته آبمیوه  ن یخته )همچن(، شکالت تلخ، زغال اَتا سرد شود

 

  داشته باشند   و اسهال کننده  ن یلتوانند اثر مُ  یم  رایز  د یاجتناب کن  ،های مصنوعیقند   خوردن  از •

سوربمانند    نیهمچن.  دکستروز  یپل  تول،ی الکت  تول،یمالت  زومالت،یا  تول،یمان  تول،یلیزا  تول،ی: 

چون سبب اسهال می شوند.  »بدون قند«های  و آدامس  یا بُن بُن  آب نباتاجتناب کنید از خوردن  

ها  نیریشولی   مانند:  کننده  سآسپا  ن،یساخاریی  سولفام    کالمات،یرتام،  تاوماتKآسه   ن، ی، 

 و می توانید استفاده کنید.  سوکرالوز، بدون مشکل هستند  ن،ید ینئوهسپر

 

در غذاهای  ی جوز هند از می توانید  اندازد ی م ریبه تاخروده بزرگ حمل و نقل غذا را  ،یجوز هند  •

  کنید.استفاده  ،خود به عنوان ادویه
 

دوغ، آب   ر،ی)ش  دارند مانند  الکتوز )قند شیر(  از خوردن لبنیاتی که  :  د یغذاها اجتناب کن  نیاز ا •

 ی ها  یدنی نوش  ظ، یسرد، الکل، قهوه غل  یها  یدنیاضافه(، نوش  ر یش  پودر  / ریمحصوالت با ش  ر،یپن

 گازدار. 

 

 ک یوتیپروب  ا یاز ماست ساده  سعی کنید    :کند   ی ریممکن است از اسهال جلوگپروبیوتیک  ماست   •

کنید  آنجاا  :استفاده  ماست  ییز  شیر(    یحاو  ها  که  تواند  آیا    ،هستند الکتوز)قند  می  من  بدن 

الکتوز   د ی توان  یم   ایآ  د ینی تا بب  د ی امتحان کنهم  را    ماست  این  خوردن، این ماست را تحمل کند؟

 
 

 : در فرآیندهای ضروری بدن تفش دارند و باید با آب ترکیب شوند. تیالکترول 20
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 ی تا ماندگار  ا داده می شود  دوباره گرم ،د یپس از تول  ها  ماستبه    !ریخ  ای  د ی را تحمل کن  )قند شیر(

  یشما م  در این ماست ها وجود ندارد.  )باکتری(  پس هیچ موجود زنده ای  د نداشته باش  یشتریب

 و نیازی به یخچال ندارد. د نیک یاتاق نگهدار ی را در دما نوع ماست  نیا د یتوان

 

)صفحه   م یکن  یم  هیکامل را توص  ییغذا  میرژ  کی  د،یاسهال دار  باز هم    اگر  با رعایت این نکات، •

 (. د ینیرا بب 42

 

 شود.  یم ه یتوصاسهال  برای رفع  زین نیپکت ییغذا میرژ •

 

  یشما م هستند.مفید اریآب بس  برای جذب هستند که  ییغذا یبرهایها ف نیپکت

هم البته کمتر   د،یکن  مصرفرا در طول روز    نیپکت  ییغذاوعده    6تا    5از  شیب  دیتوان

را    یشما به مواد مغذ   ازین  ییدار، به تنها  نیپکت  ی ذاغ،  می توانید. در هر صورت

 ی غذاها  دیبا  نیبنابرا  د،یبر  یچند روز از اسهال رنج م  ی کند. اگر برا  ینم  نیتام

ک مصرف  کامل سبُ  یشوند، طبق اصل غذاها  یهضم م  یبه راحترا هم که    یگرید 

از   ودررا به صورت پ  نیپکت دیتوان ی م ن یهمچن (. 42) رجوع شود به صفحه  دیکن

 (.بی پودر س  ب،یس  ن ی)مثال  پکت  دیبخر  یبهداشت  یی فروشگاه مواد غذا  ایداروخانه  

 

  :نوجوانان و بزرگساالن پوره میوه ها برای رفع اسهال در و اندازه ریمقاد
در مخلوط    را  هسته ها(جایگاه  بدون    و  هسته  )با پوست، بدون  دهیرس  ب یگرم س  300خام:    بیس •

یا    کن را رنده کن   بیسبیاندازید  ل  یمقدار،  د یها  اضافه کن  مویآب  آن  و سپس بخورید و   د یبه 

ی نیز استفاده کنید و بلوبر ای )توت زمینی( یتوت فرنگ از ،بیسبه جای   د یتوان یشما مهمچنین 

 . د یپوره کنآنها را 

 

 .د یبه آن اضافه کن مویآب ل مقداری و کرده له  را)کِله(  موز گرم  300:  خام موز •

 

  دی آب بپز تریل میسپس آنها را در ن ،د یرد کن و خُ بتراشید را  )زردَک( ج یگرم هو 250: ج یسوپ هو •

فشار  صافی تورمانند،  قیرا از طر آنها  ای د یپوره کن ،را در مخلوط کن شده نرم ج یتا نرم شوند، هو

اضافه   گرم نمک 2 حدودیده شده، قرار دهید و آب جوش تریل میداخل ن را سپس این مواد. د یده

رژیم غذایی  

پکتین برای  

 رفع اسهال 
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  یلیخ  ای ریوقت گ  یلیخها،    ج یهواگر برای شما آماده سازی    .د یدوست دارنمک  اگر    کنید، البته

 استفاده کنید. نسرو شده کُ ج یهواز  د یتوان یسخت است، م

 

لوبیا    گرم   30تا    20:  ایلوب  لعاب  سوپ • نلعاب  با  جو،  یا    برنج   لعاب  تر یل  میرا  دوسر،  جو  بلغور 

را با    هاآن  د یتوان  ی. مد ی مخلوط کن  که غلیظ نباشد،نشاسته ذرت  و  گندم    یدانه ها  ،ید یجومروار

  .کنید  دارطعم  ، گوشت ای و جاتینمک، آب سبز ایدکستروز  جات،یسبز ای وهیآب م

 

 بودن(  قبض) بوست ی یبرا ییها هیتوص
مُ  یبرخ مانند  هاداروها،  باعث    یم  ،ی قو  یسکن  برای    شوند  بوستیتوانند  که 

کند.   یکمک م  بوستیاز    یریبه جلوگ  ریز  نکات  است.  آزاردهنده  اریبس   مبتالیان،

 نیاگر ا  د،یکنرعایت    هر روزو    به طور منظم ،را  این نکاتاست که    مهمحال    نیبا ا

ی  اقدامات رفع  برای  نبود  بخواه  ،قبضیت  ای  بوستمفید  خود  پزشک  که   د یاز 

 . و نُسخه بنویسد کند زیتجو ،و آسان کننده هضم نیلمُ یداروها
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 : بودن()قبض  بوستیُرفع   یبرا ییها  هیتوص 
 . د یبنوش آب در روز تریحداقل دو ل، د یبنوش آب یادزی مقدار •

 

 .د یزیدر آن بر الکتوز )قند شیر( یمقدار د یتوان یم و د یآب بنوش  وانیل کیصبح ناشتا  •

 

دارای    (ای)نخود، عدس، لوب  حبوبات  : به عنوان مثال محصوالت غالت کامل،د یبخور  یشتریب  بریف •

استفاده   تازه ای هه ویمو  ساالد، جاتیسبزاز  خام یبه عنوان غذا فیبر فراوانی هستند وهمچنین

، صورت ن یا ریدر غ   د،یخوب بجوو  د یده شیرا افزا تدریج مقدار مصرف این مواد : بهتوجه کنید.

 .د یو درد شکم هست)باد( در خطر نفخ 

 

در    توجه:رش.  رش، آب کلم تُکلم تُ  ماست،:  انند م  د یبخور  کیالکت  د یشده با اس  ریتخم  یغذاها •

به و   خوردن را شروع کنید و سپس غذا  د یرش بنوشآب کلم تُ  یفقط مقدار کم  غذا خوردن،  یابتدا

صورت، در خطر نفخ و   ن یا  ریدر غ   د،یو خوب بجو  د یده  ش یمواد را افزا  نی مقدار مصرف ا  ج یتدر

 .د یدرد شکم هست

 

 :مانند موارد زیر موثر هستند  بوستیُکه در برابر  د یبخور یخاص یغذاها •

مایعات    مصرف کنید.  گرم در روز  50تا   20نجاله بذر کتان کُ  ایبوس گندم  س .1

 ید. بنوش یاد یز

 استفاده کنید. (Plantago ovata) یهند ومیلیپس از  .2

که   دیامتحان کن  و  دیمصرف کنانه  روزرا    الکتوز )قند شیر(  گرم  40تا    20 .3

 بدن شما می تواند تحمل کند یا خیر.

صورت،   نیا  ر یدر غ  د،یده  شیمواد را افزا  ن یمقدار مصرف ا  جیتوجه: به تدر

 . دی هست معده درد باد و  ،در خطر نفخ

 
اجتناب کن  بوستی  غذاهای  از • تلخ، سبوس گندم خشک، زغال    شکالت  کاکائو،  ژهی: به ود یآور 

 باشد.م کرده دَ طوالنی که مدت سیاه  یچا له شده، ج یرنده شده، موز له شده، هو بیخته، ساَ

 

 یی غذا  می در رژ  رییکه تغ  یزمان  تا  ، ممکن است چهار تا هشت هفته طول بکشد مان یبوستدر •

 اعمال شود.  
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و پس از   د یدار  بوستیُاکنون است که شما    یها فقط برا   ه یتوص  نیکه ا  د یداشته باش  ادیلطفا  به   •

 .د یخود را ادامه ده یمعمول ییغذا میرژ د یتوان یشما م بوست،یرفع 

 

. شود   جاد یاو بی حرکت بودن، نیز می تواند  اثر ورزش نکردن  بر  قبضیت  ای  بوستی

 در حرکت  وورزش  به فصل »رجوع شود  است )الزم  نیزحرکت و ورزش  نیبنابرا

 (. 22صفحه  سرطان«

 

افراد دوست   یداشته باشد: برخ  ز ین  یروان  لیتواند دال  یم  بوستیاوقات    یگاه

و مُنزجر  زاریواقعا  از آنجا ب ایها بروند  گانهیبو ها  بهیغر )تشناب( ندارند به توالت

اجازه   ماریبه ب  مارستان،یاوقات، در ب  ی. برخکه این سبب یبوست می شود   هستند

خود،   اب تختخو  یمجبور است بر رو  ماریدهند و ب  ی بلند شدن از رختخواب را نم

ب  لیدل  نیادرار و مدفوع کند، هم اجابت   یداده م  یروتخت  کی  ماریبه  شود،  تا 

 یو روان  یدچار مشکالت روح  ت یوضع   نیدر ا  ماریمزاج کند. البته ممکن است که ب

که   اگر    بوستیشود  دارد.  دنبال  به  براقبضیت)  بوستیرا  شما  در  مدت   ی( 

 ایتا مشخص کند که آ  دیاطالع ده د ادامه داشت، حتما  به پزشک خو  یتریطوالن

 . ریخ ایوجود دارد  یروانشناخت یکیرگانعلت اُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علل روحی و 

باعث روانی که 

)قبض   یبوست

 بودن( 

 می شود
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 هستند  یخاص   طیکه در شرا  یماران یب   یبرا  ییها  هیتوص

 یاریبه بس  تواندی که م م یاارائه کرده یلکامال  کُ یهاه یتوص بُروشور نیتاکنون در ا

از درمان افراد مبتال به سرطان در طول درمان و بعد  مختلف کمک کند.   یهااز 

 ی است که سرطان، بر اندام ها یافراد  یبرا ،بیان می شود  ری که در ز ییها هیتوص

 نیو ا  ی روده و مِرپانکراس،    عده،م  ژهیگذارد، به و  ی م  ریدستگاه گوارش آنها تأث

  م ینوش  یو م  م یخور  ی که م  یزیدهد. هر چ  ی قرار م  ی خاص  طیرا در شرا  مارانیب

و شرح این  شود  یگوارش، پردازش و آماده هضم م دستگاهی در قسمت باال ابتدا

  م یشکن یم دنیهنگام جو ،: ما غذا را در دهان خود پروسه به این صورت است که

و    می بلع  ی شده را م  دهیکند. توده جو  ی بزاق دهان آن را هضم م  م، یکن  ی و خُرد م

شده   دهیبلع  ی کند. معده غذا  یآن را به داخل معده منتقل م  یمِر  یحرکات عضالن

معده  یخروج قیکند و از طر یمخلوط م ،یعدمِ ۀریکند، آن را با ش یم رهیرا ذخ

ه روده کوچک در درجه ک  ی کند. در حال  یدروازه بان( به دوازدهه رها م  ای  لوری)پ 

شود(   یم  دهینام  زیکتوم )که راست روده نکند، روده بزرگ و رِ  یاول غذا را هضم م

 شود. دفعبه عنوان مدفوع  هیکند تا بق ی هضم شده خارج م ی غذا آب را از
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 بعد از برداشتن معده 

 برداشتن معده،  و   کامل برداشته شده است   ای  ی تومور به طور جزئدر سرطان معده،  

اندازه تومور  دارد.بست  به محل و  از   در صورت برداشتن  گی  روده   ، معده  قسمتی 

 دنی تواند به خوردن و نوش  یمفرد مورد نظرمی ماند و    یمعده باقدر اتصال  کوچک  

 . ادامه دهد

 

 ن، یشود. عالوه بر ا  یتصل ممُ  یراگر کل معده برداشته شود، روده کوچک به مِ

مُ به  فرد  از    ازین  مصنوعیمعده    کیبتال  را  آن  که جراح  گر  حلقه  کیدارد   ۀیا 

انبار   کی  مانند ی،مصنوعمعده  نیکند. ا  ی م  جاد یروده کوچک ا  در داخل کوچک  

تواند   ی بدن م  بیترت  ن یماند. به ا  ی در آن م  یاد یغذا مدت ز  و  عمل می کند غذا  

دوباره خود را  توان و انرژی دهید بیجذب کند و فرد آس را ازغذا یشتریب یانرژ

 به دست می آورد. 

 

 
 

 معده یبخش ها

 

معده 

 مصنوعی

)کاردیا( نزدیک ترین  

 قسمت به مری 

 )قندوس( قسمت باالی معده 

 

 )بدن( پیکره 

 )پیلوروس( دریچه معده 

 )آنتروم( قسمت روبروی دریچه معده 
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 ییغذا میرژبرداشته شود باید  ل معدهکُاگر قسمتی از معده یا ، یماریدر درمان ب

 د. یکنو تعویض  می تنظ را بر اساس معده جراحی شده، خود 

 

تصو در  که  م  ریهمانطور  خروج  یورود قسمت    در  دیکن  یمشاهده  معده،   یو 

واحد   کیکنند که معده    یم  نیها، تضم چهیدر   نیوجود دارد. ا چهیدر ایسفنکتر  اِ

در   اسفنکتر  اگر  است.  دل  (ای)کاردمعده    یورود قسمت  مستقل  برداشتن    لیبه 

از ب  یقسمت فوقان   یم  (ههضم شد   ی )غذاسوپ معده    ای  میرفته باشد، ک  ن یمعده 

شود.   یربه درد و التهاب مِ  مُنجرتواند    یم  نیبرگردد. ا  یتواند بدون مانع به مِر

. حداقل تا دو ساعت بعد دیبه جلو خم نشو  دنیآشام  ایپس از خوردن    نیبنابرا

نکش  دراز  خوردن  م  دی ازغذا  اگر  بکش   دیخواه  یو  جا  د،یدراز  دراز   یبه  صاف 

درجه داشته   45حدود    یا  هیشما زاو  هتن  میتا ن  دیدراز بکش   یعمود   مهین  دن،یکش 

 باشد. 
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 از برداشتن معده ینمونه ا
 

قسمت   و  در  در  ،معده  یخروجپایین  بان(،    لوریپ   چهیاگر  )دروازه  وجود   معده 

دارد که ک  نیا  ،نداشته باشد به    عی سر  ی لیهضم شده، خ  یغذا  ای  می خطر وجود 

 و  گویند  نگیسندرم دامپ  غذا از معده به حلقدوباره  و به برگشت      برگردد حلق  

شکم، درد، اسهال، رنگ    یمانند: احساس فشار در قسمت فوقان  یباعث مشکالت

کاهش وزن   و  21یسمی پوگلیعرق و حالت تهوع، مشکالت گردش خون، ه  ،یدگیپر

 شود.

 

 
 

 ی: اُفت شدید قند خون، بیماری پایین بودن قند خون که بسیارخطرناک و اورژانسی است. سمیپوگلیه 21

 مری

 ژژنوم یا تهی روده

 دوازدهه یا اثناعشر 
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فعالیت  حرکت غذا خوردن،    و  از  ناخواسته    عیسر  جابجاییباعث  بعد  می    غذا و 

 دینشسته بمان  ،بعد از صرف غذا  قهیدق  30تا    15بهتر است حداقل    نی. بنابراشود 

ه دیممکن است الزم باشد در حالت دراز کش   یحت  د،ی. در موارد شددی دراز بکش   ای

که کامال  صاف  دیباش داشته اد یبه  شهی. اما همدیباستان( غذا بخور انی)مانند روم

 هیتوص  نی! همچندیدرجه( دراز بکش   45راست )حدود    مهین  دیبلکه با  د،یدراز نکش 

  ،را نوشیدن آب بلکه  د،یننوش آب یا مایعات ،ییغذا یوعده ها به همراه  میکن یم

  بعد از غذا  دقیقه،  45تا    قهیدق  35حداقل    ایاز غذا خوردن  قبل    قهیدق  15حدود  

دار  کخش   یغذا  یدنحال، اگر در بلع  نی. با ادیانجام ده  خوردن می    د،یمشکل 

 و   استفاده ازغذاها. دیبنوشهمراه غذا    کوچک  یجُرعه ها  صورت  بهرا  توانید آب  

 . هستند و مفید یاتیح ، نیزقند دارای یها یدنینوش

 

م  ریهمانطور که در تصو  یفضا  مصنوعی معده    ک ی  د،یکن  یسمت چپ مشاهده 

 یری ادگیقادر به  "  یحال، معده مصنوع  نیبا ا  .  و جای زیادی نمی گیرد   ندارد   یاد یز

جراحی معده شما عمل  از    ریطوالنی تاست: هر چه مدت زمان    "وعادت کردن

روده   می شود و به تدریج  تر  گذشته باشد، وضیعت معده شما طبیعی تر و نرمال

معده   از  قسمتی،اگر فقط    همچنین  شود   میو طویل تر    تر  دهیکش   ،شما  کوچک

برداشته شد باشدشما  بستگه  ا  ی،  باق  نیبه  معده  از  مقدار  که چه  مانده   یدارد 

 هیتوص  ری. در زدیکوچک غذا بخور  یدر وعده ها  دیتوان  ی ، شما فقط ماست. اساسا 

بود و متوجه   شیوقت پ   یلیخ  معده شما،  یوجود دارد. اگرعمل جراح  یگرید   یها

یی که در زیر ها   هیتوص  نیا  دیتوان  یکه حال شما خوب است، مطمئنا  مه اید  شد

 . دیانجام ده یشتریب نانیبا اطم ذکر شده را

 

 

 

 

 

جراحی و بعد از 

، برداشتن معده

 بعد از غذا

 باید خوردن 

 د یاستراحت کن

 ی وجراح بعد از

، برداشتن معده

وعده های 

غذایی کوچک 

 بخورید
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طوالنی که از  زمان مدت بعد از   ،هی تغذ و بنیادی یاساس یها  هیتوص 

   :شما گذشته است جراحی معده 
کم شروع   یغذاخوردن  با  باید در ابتدا،    ، پنج تا نُه بار در روز.د ی کوچک بخور  ییغذا  یوعده ها •

کنید تا   ادیز  ی خود راغذا  یا مقدار  کم کم حجم  یابد و  یکاهش م  شما  وزن بدن   احتماال   کنید و

 . شود ثابتشما وزن بدن 

 

غذا را بر   ابیآسکه وظیفه    معده  ینییقسمت پا  زیرا  .د یو خوب بجو  د ی آهسته غذا بخور • کردن 

غذا بخورید و خوب  آرامی  باید به    و در طی عمل جراحی حذف شده  "معده    ابیآس  "عهده داشته  

 آسیب نرسد. روده کوچکبجوید تا به 

 

  میکه ک ییاز آنجا. د یکن ی شوند خوددار یمشکل م جادیچرب که باعث ا اریبس یاز مصرف غذاها •

  ی ها میبا آنز مناسب به اندازهو  کند  یعبور نممعده دوازدهه قسمت از  گرید ذای هضم شده،غ یا 

نم  یگوارش نت  یپانکراس مخلوط  است چرب  جه،یشود در  هضم نشده در مدفوع وجود   یممکن 

کند که    ز یشما تجو  ی را برا  ییتواند داروها  ی . پزشک مد یداشته باشد و ممکن است وزن کم کن

 . باشد شده توسط پانکراس  د یتول یگوارش ی ها میآنز یحاو

 

 نها ی. اد یاستفاده کن   MCT  ی ها  یچرب  از،  یمعمول  ا و روغن هایه  یچرب  ی به جا  د یتوان  یم  نیهمچن •

د نشومی  جذب    یخوب  به  از روده کوچک  هستند و  متوسط  رهیچرب با زنج  یدهایاسبا    ییها  یچرب

می کند. به عنوان مثال:   تحمل  ها را  این چربی،  تربه مناسب برای بدن هستند و بدن    نیو بنابرا

های  کَ  ا یروغن    ن،یمارگار مَ   د یسپراِره  اسپر)  از    (د یسکه  هارا  غذا  ی فروشگاه  و    ییمواد  سالم 

  تهیه کنید. داروخانه ها

 

 و   دهیروده، کش  یگازهاتوسط  روده کوچک  .  د یکن  یخوددار  یا باددار  نفخ آور  یغذاها  خوردن  از •

 تواند باعث درد شود. یم نی ا طویل می شود که

 

ممکن    ،یپس از مدت   ید ولیکم بخور  یلیخ  نیو بنابرا  د یممکن است از نفخ شکم رنج ببر  ن،یهمچن •

 یا کمبود مواد غذایی شوید. هیسوء تغذ است دچار 
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 ، اینها سبب تحریک روده می شوند و بدن نمی تواندد یو الکل مصرف کن  )کافی(ممکن است قهوه   •

هم   گاری. س خودداری کنید  ظ یقهوه غلاز نوشیدن  ابتدا در ن،یبنابرا خوبی تحمل کند.ه ب این ها را

 .نکش

 

نفخ،  دچار    (ریماست و پن  دوغ،  رخشک،یش  ر،ی)شبیمار با  خوردن  معده،    مارانیاز ب  یاریدر بس •

اسهال به    حالت تهوع و  باید  از  جامی شود و  اینها  لبنی  قند شیر(  الکتوز )بدون    یمحصوالت 

 . د یاستفاده کن

 

 طور اتفاقی را که به    هایی  و میکروب  ها  یاز باکتر  یبرخ در نتیجه   سازد  یم  کیدریکلر  د یمعده اس •

اگر معده خود  روند ولی یم نیاز ب کیدریکلر د یاس توسطشوند،  یم دهیبلع ها یدن یبا غذا و نوش

و خطر عفونت    د یاصال  نداشته باش  ا یکم    یلیخ  ک یدریکلر  د یممکن است اس  د،یکرده ارا جراحی  

 .ابد ی یم شیافزادر شما 

 

    :دیکن یسالم مصرف م یفقط غذاها نکهیاز ااطمینان پیدا کنید، 
 .د یریها را بگ وه یپوست م ای د ییبشو یها را به خوب وهیم •

 

 حرارت دهید.و گوشت را خوب  یماه •

 

 خاصیت ضد میکروبی دارد.   اسید کلریدریک  ،هستید در معده    کیدریکلر  د یکمبود اسدچار    اگر •

 ن،یبنابرا  به اسهال شود.   مُنجرتواند    یشود که م  یشما سخت تر م  یتخم مرغ خام برا   دهیهضم سف

 ر، یشمانند:    د یکن  یهستند خوددارو خام    پروتینی  مواد  یادیمقدار ز  یکه حاو  ییاز خوردن غذاها

 . یگوشت و ماه س،یسوس
 

ا  یکه جراح  انیکس • انجام داده  غذایی  ند معده  به رژیم های  ی نشان می واکنش متفاوت، نسبت 

است که یک   به مواد    ادداشتی  چهدفتردهند، پس بهتر  را نسبت  باشید و واکنش خود  داشته 

کمتر تحمل   و یا  د یکن یتحمل م یبه خوب را که  غذاهایی چه غذایی که می خورید یادداشت کنید.

غذایی کمک    ادداشت یدفترچه  و    (د یمراجعه کن  وست ی)به پ  د یکن  یماصال  تحمل ن  یا   و  د یکن  یم

 ی به غذاها داشته باشید.بهتر و یلکُ د ید کمی کند تا ی

 

خون شود. اگر    جذب  دهد تا  یاجازه م B12  نیتامیدارد. معده به و  ازین  B12  نیتامیبدن شما به و •

به  باید  . سپس  مشکل می شود  دچار  B12ویتامین    جذب  معده شما به طور کامل برداشته شد،
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دارد که   ن یبه ا یبستگ ،معده قسمتی ازشود. در مورد برداشتن  قیبه شما تزر نیتامیو منظم،طور

را با    زیه چهمکمک کند؟    ها  و آیا می تواند در جذب ویتامیناست  مانده    ی معده باقاز    چه مقدار

 .د یبگذار انیبا پزشک خود در مفراوان،  اتیجزئ

 

یا   • است،    قسمتیاگر معده شما به طور کامل  مبرداشته شده  غذا   یمقدارکم  د یتوان  یشما فقط 

  )   ییکمل غذامُ  ن،یکرد. بنابرا  د ینخواه  افتیدررا    یها و مواد معدن  نیتامیو  جهی در نت  و  د یبخور

را دو بار در روز مصرف    یمعدن  نیتامیو  یکمل مولتمُ  کی  شود:  یم  هیتوصغذایی(  کامل کنندها  

 افراد سالم است.  ی شده برا ه یتوص میلی گرم،  200-100 )مقدار( . دوزد یکن

 

گرم،    یلیم  50، آهن  کروگرمیم  75حداقل    D  نیتامیگرم، و  یلیم  1500  م یکلس  روزانه  همچنین •

آهن و    خوردن قرص )گولی(  .استفاده کنید   گرم   یلیم  200  م یزیمن  کروگرم،یم  600  کیفول  د یاس

 فاصله باشد.  ساعت 2حداقل  ، میآهن و کلسبا هم باشد و باید بین دریافت  د یبان میکلس

 

و در نتیجه بیمار دُچار کمبود    شود  یم  ییکمبود مواد غذا  ای  هیسوء تغذ   به  مُنجر  زیمصرف کم غذا ن •

ضعف    نیپروتئ ها    عضالتو  ماهیچه  شود. و  معمولی،هر    می  گرم    1.5حداقل    روزانه،  د یبا  فرد 

است  یمنطق ،غذا کمبا توجه به مصرف  .د کن  افتیدرخود وزن بدن  لوگرمیک هر یبه ازا نیپروتئ

ی تمام غذاهاباشد و در  شده    لیتشک  نیپروتئ  ازدرصد    80که حداقل    د یبخر  ینیپروتئ  پودر  که شما

ی  ن یپودر پروتئ  به عنوان مثال  .د یکنو ترکیب      یبا آن غن  از این پودر بریزید و غذاهای خود را   ،خود

 مخلوط کنید. رهیو غ  یرنفِ ،ها سوپانواع  ،ها یدنینوش را با ماست، انواع
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جراحی دستگاه   پس از عمل  اندور  یبرا ،یو پیشنهادهای ها  هیتوص 

 : که جراحت خوب شود یتا زمان  ،گوارش و معده
دستگاه گوارش هنوز تازه در   زخم ها  رایز  د،ی کن  یخوددار  ید یو اس  هیرادو پُ  یغذاهاخوردن  از   •

  ها هیبخ بهبود و  د یصورت ممکن است درد داشته باش نیا ری. در غ ابند ی امیالت د یهستند و ابتدا با

 .اُفتد می  ریبه تاخ زخم ها،و 

 

غذاها  د یکن  یخوددار • بسُ  ،یدود  یاز مصرف  ، یکباب  یغذاها   ،رخ شدهاز حد سُ  شیرخ شده و 

 خته شده با روغن( )اَ  د نشومی    آماده   یدر چرب  شناورکه    ییغذاها  نیهمچن، گریل شده و  یزغال

 د یسرد ننوش ی لیخ ایگرم  یلیخنوشیدنی ها وغذاهای  .ندازدمی ا ر یبهبود زخم ها را به تاخ چون

گرمای مطابق   ، رسد  یکه به روده کوچک م یزمان معدی،یا غذای هضم شده سوپ  م یک .د ینخور ای

تغییر   روده ها  دمای   ،سرد  یلیخ  ایگرم    یلیخ  یها وغذاها  یدنینوشبا خوردن    دارد اما   بدن  یدمابا  

 عادت کنند. گرید یبه دماهامی کند و روده نمی تواند 
 

ا  یحت • را برداشته  لوزالمعده  خود  تغ   ییغذا  میرژ  د ی با  د،یاگر  را  لوزالمعده    رای. زد ی ده  رییخود 

در  ی گوارش  ی ها  میآنز  د یدرتول م  که  ترشح  کوچک  مهم  یروده  نقش  همچن  ی شود     نیدارد. 

دهد. اثرات و    یاست که قند خون را کاهش م  یهورمون  نیسازد، انسول  یم  نیلوزالمعده، انسول

عمل   یدارد که کدام قسمت از پانکراس در ط  یبستگ  نیبرداشتن پانکراس، به ا   ینبعوارض جا

  یی مواد غذا  یعیرفته باشد، هضم طب  نیپانکراس از ب  یحذف شده است. اگر قسمت باال   یجراح

  یدر انتها  نیانسول  د یچون تول  ابد ی  یهمچنان ادامه م  ن یانسول  د یشود، اما تول  یدچار مشکل م

  چیرفته باشد، در کار گوارش و هضم غذا، ه نیپانکراس از ب نییاگر قسمت پا یپانکراس است. ول

 ش یپ  یکه کاهش دهنده قند خون است، مشکالت  نیانسول  د یو فقط در تول  د یاینم  شیپ  یمشکل

 شود.  یسطح قند خون م شیو باعث اسهال، کاهش وزن و افزا د یآ یم
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 لوزالمعدهیا   پانکراساز ( یا قسمتی یپس از برداشتن )جزئ

مهم بخش  درتول  :است  گوارش  دستگاهاز  یپانکراس   ی ها  میآنز   دیلوزالمعده 

لوزالمعده،   نیدارد. همچن  یشود نقش مهم  یکه در روده کوچک ترشح م  یگوارش

 . دهد ی است که قند خون را کاهش م یهورمون نیسازد، انسول یم نیانسول

    

باال  قسمت  ب  ی اگر  از  طب  ن یپانکراس  هضم  باشد،  غذا  ی عیرفته  دچار   یی مواد 

شد.  دیخواه  یخاص  یگوارش  یها  میدچار کمبود آنز   ندهیآ  در  و  شود   یمشکل م

حال،   نی. با ادیها را به عنوان دارو مصرف کن  میآنز  نیا  دیاست که با  لیدل  نیبه هم

بدن شما   رایز  دیرا تحمل کن  ها و روغن ها  یچرب  یاد یز  ریمقاد   دیممکن است نتوان

و در خروج مواد زاید از بدن مشکل پیش   تواند آن را به طور کامل هضم کند ینم

 ییغذا  میرژمی شود و در این حالت،    و چرب  اصطالح مدفوع چاقو به    دیآ  یم

 . پیشنهاد می شود ( دیمراجعه کن 57کامل سبک )به صفحه  

 دیتوان  یم  همچنین،  د یاستفاده کن  زین  MCT  یها  یاز چرب  د،ی اگر مدفوع چرب دار

. دیکن هیسالم ته ییمواد غذا یاز داروخانه ها و فروشگاه هارا  ،MCT یها یچرب

  یوارد م ر زیادیبه پانکراس فشا رایز دیکن یلکل خوددارتا حد امکان از مصرف اَ

  چیرفته باشد، در کار گوارش و هضم غذا، ه  نیپانکراس از ب  نییاگر قسمت پا  .کند

کاهش دهنده قند هورمون  که    نیانسول  دیو فقط در تول  دیآ  یمن  شیپ   یمشکل

سطح    شیو باعث اسهال، کاهش وزن و افزا  دی آ  یم  شیپ   یخون است، مشکالت

کند و شما   دیتول  یکم  اریبس   نیاندام انسول  نیممکن است ا  شود.  یقند خون م

 کیبا   می کن یم هیاست، توص نی(. اگر چننیریش ابتی)د  دی شودچار بیماری قند، 

  م یخود را تنظ  ییغذا  میرژ  دیتوان  یکه چگونه م  دیمشورت کن  هیمتخصص تغذ

 .دیکن

 

و هورمون   ی هضم غذاها  میتمام آنز  ،شود به طور کامل برداشته  شما،    لوزالمعدهاگر  

. پزشک شما استفاده کنید  نیگز یجا  یداروهااز  روند و باید    ی م  نیاز ب  انسولین

که  ی تا زمان دیتوان یم نیخواهد داد. همچن حیبه شما توض اتیرا با جزئ زیهمه چ

 .مشورت کنیدنیز  هیمتخصص تغذ کیبا  دی هست مارستانیهنوز در ب

استفاده از 

داروها به جای  

های  آنزیم 

 پانکراس 
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    روده کوچک  یبعد از جراح
ک و کامل سبُ   ییغذا  م یرژ  کیاز روده کوچک، در ابتدا    یپس از برداشتن قسمت

باش صفحه  .  دیداشته  کن  70)به  بدیمراجعه  اگر  ن  شی(  روده   (ینصف)  یمیاز  از 

 یدوباره به طور معمول یپس از مدت دیتوان ی باشد، معموال  م ماندهیکوچک شما باق

مانده باشد،   یباق  یمقدار کم  ما،اگر، از روده کوچک ش  ی. ولدیو نرمال غذا بخور

مثال  به جای استفاده از    د،یرا دنبال کن  یخاص  ییغذا  یهاالزم است دستورالعمل

 استفاده کنید. MCT یهای چرباز  یمعمول یهایچرب

 دیاس دارای ،الکتوز )قند شیر(لبنیاتی که دارای  اجتناب و دوری کنید از مصرفِ 

ر  کی اگزال  دی )اس  کیاگزال شاتوت،  متُ  ،)لواش(  واسی دراسفناج،  موجود  کاکائو  و    باشد(  ی رشک، 

 دوری کنید.  ها نیدرشت و پروتئ یبرهایاز خوردن ف نیهمچن

ن  نیهمچن   را به شکل قرص   ی خاص  یکه مواد مغذ  دیداشته باش  ازیممکن است 

 ه یاست که نزد متخصص تغذ  یمنطق  لیدل  نی. به همدیکن  لیو دارو تکم  )گولی(

 .(دیمراجعه کن 67 )به صفحه دیبرو
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 کولون روده بزرگ یا  یبعد از جراح
یا غذای هضم شده   میاست که آب را از ک  نیروده بزرگ ا  فیوظا  نیاز مهمتر  یکی

کدام قسمت از روده   نکهیکند. بسته به ا  ظ یخارج کرده و مدفوع را غل  سوپ مانند،

داشته   کررمدفوع مُ  تکرار  ممکن است  زان،یبرداشته شده است و به چه مبزرگ  

 جراحی شمااز    یشتریشوند. هر چه مدت زمان ب  لیتبد  عیبه ما  مدفوع  و  دیباش

 است  مناسب ترپس از جراحی    شود.  یمبهتر  شما    تیگذشته باشد، معموال وضع

کنید   تیرعا  بُروشوردر این  را    میادادهه  ئارااسهال به شما    یکه برا  ییها هیتوصکه  

 (. دیمراجعه کن 70)به صفحه  دیسبک بخور یغذاها و
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   روده( ی)استوما برای خروج مواد زاید یروده مصنوع
دفع    روده بزرگ دارد   مدفوعدر   یگاه  ،بزرگ  درمان سرطان روده  یبرا  و  نقش 

روده  ک یی الزم باشد. با قرار دادن، خروج ی روده مصنوع کی ، اوقات ممکن است

 استوما:  که  دیکن  م یاساس تنظ  نیخود را بر ا  یی غذا  میرژ  یدبا  ی،خروج  ی مصنوع

مُو بسته    مسدود   یروده مصنوع  ای  یبو  باعثزیرا    ،نشود   یعفون  ولتهب  نشود، 

از    و جلوگیری  زیبا پرهمی شود.    نازک   یلیدفوع خ مَ  همچنین   و  مدفوع  نامطبوع

و   بسته شدن،  عفونت  نیاز ا  دیتوان  یم  ریذکر شده در جدول ز  یغذاهاخوردن  

 .دیکن یریجلوگروده مصنوعی  انسداد 
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و باید از خوردن آنها  شوندمی  روده مصنوعی و بسته شدنِ انسداد  ،که باعث ییغذاها

 خودداری کرد: 

 غذاهای فیبری 

 

 

 

 

رش، کلم  تُ کلم  ، یکلم قرمز، ساو د،ی)کلم سف درشتهای انواع کلم  •

 ( رهیبروکسل و غ 

 فروت(  پی)پرتقال، گررکبات مُ •

 آناناس  •

 ربچه تُ •

 مارچوبه  •

 قارچ •

  گوشت •

 خشک ایوهیخرما، م ر،یانج •

 

مواد غذایی که  

نباید با پوست 

 خورده شود 

  

 )کچالو( ینیزم بیپوست س •

 بادمجان رومی( ) یپوست گوجه فرنگ •

 ها وهیم ریو سا بیپوست س •

 

غذاهای نفخ و 

 بادآور 

  

 ( ای)نخود، عدس، لوبحبوبات  •

 نارس  ایوهیخام، م ایوهیم •

 اریساالد خ •

 درشت یکلم ها •

 از یپ  ،یتره فرنگ •

 تازه  اریبس  ی های نیرینان و ش •

 گازدار یها یدنینوش •
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و  می شوند)استوما(   یمصنوع در روده بزرگ وعفونت التهاب شیافزاباعث که  ییغذاها

   کرد: یاز خوردن آنها خوددار دیبا

غذاها و نوشیدنی 

 های اسیدی

 
 رکباتخانواده مُ یها وهیم •

 اسفناج •

 رشتُ یها وهیم •

 یا لَبو چغندر •

 

 ترش  یها وهیآب م •

 )لواش( واسیر •

 کلم ترش •

 یا کافی  قهوه •

 

یه دار  غذاهای ادو

 و تند 

 
 تند  یها هیادو •

 از یپ  ر،یس •

 ادیبا نمک ز یغذاها •

 ربچه تُ •

 

 سفید  ربتُ •

 ردل داغخَ •

 ی مشروبات الکل •
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و بد روده مصنوعی را افزایش دهند و یا کاهش  نامطبوع  یتوانند بو یکه م ییغذاها

 دهند: 

 یکه م ییغذاها

 یتوانند بو

نامطبوع  معده و  

 شیمدفوع را افزا

 دهند 

 

 

 

تخم مرغ و محصوالت تخم   •

 مرغ

 سفید رب تُ •

 باشد که تازه ن یماه •

 )زِنف( ردلخَ •

 های تند ریپن •

 تند  یها هیادو •

 قارچ  •

 ریس •

 

 ازچه ی پ  از،یپ  •

 الکل •

 ربچه کرفس، تُ •

 یا کافی  قهوه یدانه ها •

 مارچوبه •

 )خمیر تُرش( خمر خشکمُ •

 )گندا( یتره فرنگ •

 B نیتامیو یکمل هامُ •

 

 یکه م ییغذاها

 یبو دتوان

نامطبوع معده و  

مدفوع را کاهش 

 دهند 

 

 

 

 

 کاهو  برگ •

 اسفناج •

 لبنیات ترش  •

الکتوز   لبنیاتی که دارای •

 )قند شیر(

 

   یجعفر سبزی •

آب   نیخته )همچنزغال اَ •

 (وهیم

 بذر کتانو  سبوس گندم •
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بعد از جراحی اندام های  مناسب مفید برای تغذیه  ها  ه یتوص ریسا 

  گوارشی
ه شده )پوره شده  لِ  ی از غذا  د یتوان  یصورت لزوم م  در و    شود هضم    یتا به خوب  د یبجو  ادیزغذا را   •

 . د یاستفاده کن زی( نزیر یلیخ ای

 

وارد دهان شما    هواتا    د یکننصحبت    ،خوردن تا حد امکانهنگام غذا  و در    د یآهسته غذا بخور •

 .نشود
 

ادرا  که  د یبنوش  مایعات  رآنقد  • البته در   تریل  1.2  شما   نهاروزر  مقدار    مقدارگرم    ی در روزها  باشد. 

 .باشد  تریل 1.5ادرار
 

 یا نه. د یآب بنوش ییغذا یوعده ها ن یبهتر است ب ایکه آ امتحان کنید  •

 

، کم باشد   د یوعده عصرانه با  نیآخر  داشته باشید وکوچک )پنج تا هفت(    ییوعده غذا  نیچند  •

حدود دو ساعت قبل باید،  می شود و حداقل ،مانع از دفع مدفوعچون زیاد غذا خوردن در شب،  

 .د یاز خواب غذا بخور

 

 یادداشت  دفتر و یک    د یتوجه کن  و مناسب شما نیست  د یکن  یتحمل م  یکه به خوب  غذاهاییبه   •

و انتخاب غذا  نییتواند به شما در تع یم داشته باشید و همه اینها را یادداشت کنید، چون ییغذا

 کند. کمک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  
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 د یگر اسهال دارا 
دچاراسهال شده اید،  دستگاه گوارش و برداشته شدن اندام ها،   یبعد از جراح  اگر

 نکات زیر را رعایت کنید. 

 
 یی غذا  می رژ  ای  نیپکت  ییغذا  میرژ  برای شما مناسب است،  ییغذا  میرژکدام      که  امتحان کنید  •

 .(د یکن مطالعهرا  37)صفحه .هندی ومیلیپس

 

 .د یکن  یر نمک خوددارپُ  ی از مصرف غذاها  نیبنابرا،  از ده گرم در روز نباشد   شیب  د،ینمک کم بخور •

 

  ر، یآب پن  دوغ،  ماست،  ر،ی)ش  الکتوز  یچند محصول حاواز  اجتناب کنید و یا کم مصرف کنید:   •

 د.ننرم کن اریرا بس مدفوع تواند  یم چون این محصوالت ( تیشکال ریش، )قوروت( کشک

 

. با  د یشو و مایعات بدن 22تیممکن است دچار کمبود الکترول د،یاسهال دار یمدت طوالن ی اگر برا •

م  تیحال، الکترول  نیا را  با دارو جا  یها  ا  ن یگزیتوان  م  ن یکرد.  با دکتر خود در  را   ان یموضوع 

 گذارید. ب

 

فروشگاه   و این چربی ها را از  د یاستفاده کن  MCT  از چربی های   د یمشکل دار  ها   یاگر در هضم چرب •

غذا کنید،    داروخانه  ،یبهداشت  ییمواد  تهیه  مقادها  با  کن  ریابتدا  شروع  مقدار   د ی کم  سپس  و 

 را بیشتر کنید.  MCT یها یچرب استفاده از

 

  یا سایر مایعات  آببه همراه غذا،  حال،    ن ی! با اد یبنوش  مایعات  مناسب به اندازه    -اسهال    لیبه دل •

بهتر  د یبنوش ییغذا یهاوعدهمیان   نیرا ب یشتریب عاتیمااگر مقدارو  است دتریمف رایز د یننوش

 .است

 

 
 

 شوند.   بیبا آب ترک د یبدن تفش دارند و با  یضرور یندهای: در فرآتیالکترول   22
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   مغز استخوان وندیبعد از پ هیغذت
ها پ   ییغذا  یدستورالعمل  از  ز  وندیپس  حد  تا  استخوان  وضع   یاد یمغز   تیبه 

بستگ  یشخص پ   یشما  مراکز  در  و  استخوان  وندیدارد  غذاییمغز  های  رژیم   ، 

 .دیبگذار انیرا با پزشک خود در م اتیمتفاوت است. در هر صورت، جزئ

  

با دوز   یدرمان  یمیش  ریتحت تأثرا انجام می دهند،    مغز استخوان  وندیپ  که  یکسان

،  بدن آنها  یدفاع  ستمیس  ،مغز استخوان  وندیپس از پ .  رندیگ  یقرار م،  باالیا مقدار  

 نیا  نیکند. بنابرا  یبه شدت مستعد عفونت م  کامال  از کار می اُفتد و بیماران را

 ریکنند. در ز  تیخود رعا  ییغذا  میرا در رژ  یخاص  ید نکات بهداشتیبا  مارانیب

توان   یم  را  قیاطالعات دقهمچنین  .  میشما فهرست کرده ا  ی نکات را برا  نیمهمتر

 :مواردی که در زیر ذکر شده پیدا کرد  از
   .(DLHو لنفوم آلمان ) یا سرطان خون آلمان یکمک به لوسم •

 و لنفوم یزرگساالن مبتال به لوسماز بُ ت یحما یبرا کمک کننده ی فدرال سازمان ها انجمن •

 

Thomas-Mann-Str. 40 

53111 Bonn 

Telefon: 02 28 / 33 88 9 - 200 
Telefax: 02 28 / 33 88 9 - 222 
E-Mail: info@leukaemie-hilfe.de 

hilfe.de-www.leukaemieInternet:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزایش خطر  

 عفونت 

http://www.leukaemie-hilfe.de/
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  : دیکن تیرا رعا  ریز نیقوان د، یمغز استخوان انجام داده ا وندیاگر پ 

 ون(خ)سرطان 
 . د یکن ل یمرا تازه،  نجمد شده مُ ی فرآور یغذا ابخورید یتازه  یفقط غذا شهیهم •

 

 . د یکن یگرم شده اند خوددار ،دوبارکه  ییهای دنینوشو از خوردن غذاها  •

 

را   دارند   یی باال  یماندگارو    هستند کامال  سالم و دست نخورده    یی و غذاهایی را که  غذاموادفقط   •

 .مصرف کنید 

 

استفاده کنید   فورا  ،را که باز می کنید  بسته ایهر یا و  ها وانیها، ل یطربُ ،مواد غذایی یبسته ها •

 دور بیایندازید و از ادامه مصرف آنها خودداری کنید.ها را به مدت طوالنی نگهداری نکنید و آنو 

 

 . د یزیغذا را دور بر ماندهی، باقو تردید به سالم بودن غذاها در صورت شک •
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مغز استخوان  وندیپ برای کسانی که  کروبیکم م و سالم ییغذا میرژ یستورالعمل هاد 

 )سرطان خون( دنانجام داده ا

 محصوالت لبنی 

 

 

 

محصوالت   و فقط  خودداری کنید  ،خام  ریش  یفرآورده هااز •

 مصرف شود.  عیسر دیبارا مصرف کنید ولی  زهپاستوری ریش

 

 نان بسته بندی شده 

  

از خرید   شده باشند،  وم یوکشده و      یبسته بند  نان ها باید •

 . ودداری کنید( خبدون بسته بندی) نان های باز

 

 پنیر 

  

  ( زده  پوپونک)   کپک زده  یرهایپناجتناب کنید از خوردن،   •

 این هاو مانند  یبر ، مانند روکفور، کاممبر

 

 گوشت

  

و پرندگان    ، مرغگاو یا گوسفند  گوشت گوشت هایی مانند:    •

باید به    منجمد  ایپوستان تازه    سخت،  وصدف  ی، ماهدیگر

پخته   مه ین  ایخام    یپخته شود و از مصرف گوشت هاخوبی  

 .دیکن یریشده جلوگ

 

 بسته بندی چربی ها 

  

)مَکَ • مارگار ره  و  ُپرس  دیبا  ن،یسکه(   میتقس   ون،یبه صورت 

 شوند.  ینگهدار خچالیشوند و در  و بسته بندی یبند

 

 محصوالت غالت 

  

و بسته بندی شده،   ومیمحصوالت غالت را فقط وکغالت و   •

 کنید.  یسپس در ظروف مناسب نگهدار و دیبخر

 
 



 تغذیه در سرطان 

 

101 

مغز استخوان  وندیپ برای کسانی که  کروبیکم م و سالم ییغذا میرژ یدستورالعمل ها

 )سرطان خون( دنانجام داده ا

نان / محصوالت پخته  

 شده

  

بسته و سپس  گرفته شوند    ییاز نانوا  ،هر روز تازه  دیبا  نان ها •

ک  یبند منجمد شوند.  پخت  کیو  از  بعد  را  باید صبر ها  ن، 

. اگر از شیرینی های  دیکن  ز یفرشوند و سپس  نک  خُکنید تا  

بسته بندی شده در سوپرمارکت ها می خرید باید به تاریخ  

 انقضا توجه کنید. 

 

 سبزیجات 

  

ابتدارا    جاتیسبز • فقط به   ی بیماری، نباید خام خورد ودر 

کنید.پخته  ی غذا  عنوان مصرف  توانید  می  حتی  عنی  ،  ی 

همچنین   کرد.خته  ِپ  دیباشده را  نجمد  مُ  ای تازه    جاتیسبز

 . رد گرم کهم باید کنسرو شده را  هایغذا

 

کلم   ار،یخ  ،یگوجه فرنگمانند  تازه    جاتیسبزبرای خوردن   •

  اجازه خود    پزشک معالج باید از  و غیره    قُمری یا ریشه کرفس

اینها را با آب فراوان  ،  بگیرید. همچنین باید قبل از خوردن

 بکنید. پوست بشویید و 
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م  و  سالم  یی غذا  میرژ  یدستورالعمل ها مغز استخوان    وندیپ برای کسانی که    کروبیکم 

 )سرطان خون( دنانجام داده ا

 میوه

  

کُ  اوهیمباید  فقط    ی،ماریب  یابتدا  در • به صورت   ایمپوت  را 

 د.خورو  (شود )ُپخته  پوره طبخ کرد 

 

کامال     سالم و    وهیم،  با اجازه پزشک معالج  دیتوانیم  نیهمچن •

و میوه  دیخور برا  کنده شدهپوستو  تازه و   و نقص بیع یب

داشته  ن  یلَکه ا  ای  دهینقطه پوس  چیهو    ها باید سالم باشند

  ی ها هم صدق م وهیو پخت م هیامر در مورد ته نیهم. باشد

 . دیبا اجازه پزشک معالج بخوروکند

 

 آجیل
  

 . دیکن یخوددار ریبادام، پسته و انج ل،یآجخوردن از  •

 

 تخم مرغ

  

  رخ شده تخم مرغ سُاز خوردن    د،یفقط تخم مرغ آب پز بخور •

 و اُملت خودداری کنید.

 

 بستنی 

  

  ی نرم خوددارهای  یبستن ای شدهبازهای  یبستن خوردن از •

 .دیکن

 

 شیرینی جات

  

مُ • فقط  عسل،  ژله  ای  ربا،  در ظروف شیشه  ُپلوم شده  باید 

انواع   و  ن  ینیریشباشند  بند  دیبا ،  زی ها  بسته  ی  به صورت 

 خریداری شوند.
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مغز استخوان  وندیپ برای کسانی که  کروبیکم م و سالم ییغذا میرژ یدستورالعمل ها

 )سرطان خون( دنانجام داده ا

 نوشیدنی ها 

  

جوشِ   یچا  شهیهم • آب  با  را  قهوه  ته  و  از    .دیکن  هیتازه 

هایی که در طوالنی مدت َدم شده اند   و قهوه یچانوشیدن 

 خودداری کنید. 

م • سبز  وهیآب  معدن  موناد یل  جات،یو  آب  باز    یو  از  پس  را 

  د یکن  ینگهدار  خچالیدر    ای  دیکردن به سرعت مصرف کن

 ساعت(. 24)حداکثر 

 .دیبنوش پزشک اجازه بارا فقط  یالکل یها یدنینوش •

در آب  چون    دیبنوشآب تصفیه شده    تریل  2-1اول صبح   •

 ها و باکتری ها زیاد است.  میکروب تجمع ،راکد

 

 ی در پخت و پز استفاده کنید.  اهیگ یها هیادواز  •  ادویه ها 

سُس خَردل / سُس  

 کچاپ 

  

طعم دهنده غذاها س کچاپ فقط به عنوان  و سُ )زِنف(  ردل  خَ •

 مناسب هستند. 
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  ک سبُ یغذاها
ک و کامل  سبُ  یشود ازغذاها  یم  ه یبار اشاره شده است که توص  نیقبل چند   ی در فصل ها

اساسی  ییغذا می»رژ  ا ی «یسبک عموم ییغذا م یبا عبارات »رژ هینوع تغذ  نیا .د یاستفاده کن

که به  مشکالتی  تمام  برای  سبک و کامل    یغذاها  همچنین و    شود  ی شناخته م  ز ین  «و بنیادی

 یلیخ هضم آنها  قابل هضم است و  خوبی  و به    می باشد مناسب    شود  یدستگاه گوارش مربوط م

 .ستین سخت و مشکل 

اصلی   یغذا چ یاست که شما ه نیدر ا ،ییغذا های  میرژسایربا سبک و کامل  یغذاها تفاوت

 یکل  ینما  ریجدول زاست.    تحمل  رقابلیغ و برای برخی از افراد    د یندار  در این رژیم غذایی

 از خوردن این مواد غذایی دوری کنید.  که باید  دهد  یموارد را به شما ارائه م نیا
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 شوند یم یمشکالت گوارشباعث که  ییغذاها

سبب که یی غذاها

مشکالت گوارشی می  

 شوند 

  

 ریگوشت، پن س،یسوسمانند چرب  اریمحصوالت بس  •

 ی  و انواع خامه مارماه •

 چرب یس هاسوپ ها و سُ •

ی و روغن که در پخت و پز استفاده می چرب یاد یز ری مقاد  •

 .شود 

 و روغنی هستند. چرب ی که بسیارمحصوالت •

 چرب  یها ینیریش •

 

غذاهایی که نفخ آور  

و  یا باد دار هستند 

سبب مشکالت گوارشی می  

 : شوند

 •  

 تازه  اریبس  ینیرینان و ش •

قرمز، سبز، کلم   د،یسفکلم  )و بروکلی  انواع  کلم  •

 رش(کلم تُ ،یساو کلم بروکسل،

 )گندا( یتره فرنگ از،یپ  •

 قارچ •

 فلفل قرمز  •

 عدس( ا،یحبوبات )نخود، لوب •

 و تربچه  اریساالد خ •

 هسته دار وهینارس، م وهیم •

 بادام، پسته  ل،یآج •

 آووکادو، زیتون  •

•  

انواع مُدل های آماده 

سبب سازی غذاها که 

مشکالت گوارشی می  

 :شوند 

  

 ( چربی حمام) کردن سرخ •

 دودی کردن  •

 ( گریل کردن)  شدیدکباب کردن   •
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 شوند یم یمشکالت گوارشباعث که  ییغذاها

هایی که سبب  ادویه 

مشکالت گوارشی می  

 شوند:

  

 ادیتند به مقدار ز یها هادوی •

 زیاد نمک  •

 ادیز ریس •

 

که نوشیدنی هایی 

سبب مشکالت گوارشی  

 می شوند: 

  

 الکل •

 ( فوق العاده گازدار) اد زی  کربناته •

 و غلیظ یقو اریقهوه بس  •
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 با مواد غذایی  خود را   ی( شخصی)ناسازگار  حساسیت های  یحال: هرکس   نیبا ا 

مناسب است، برای او    و   کند  یتحمل م  ی آن را نفر به خوب  ک یکه  غذایی را    دارد.

را دوست   یزیکه چه چ  دیکن  دای مناسب نباشد. پس پ   یگرید   یممکن است برا

دفترچه   کی و چه چیزی به شما می سازد و چه چیزهایی به شما نمی سازد.  دیدار

در    . و بنویسید  ها، یادداشت کنیدغذاتهیه کنید و تجربه های خود را از یادداشت  

شناخت و پیدا کردن غذای مناسب، برای شما قرار برای  کتاب، یک الگو این آخر

 داده ایم.

 

 : شود یم  هی توص یبه طور کل 
 . د یکن میتقس ییروزانه خود را حداقل در پنج وعده غذا ازین •

 

 . د یخوب بجو د،یآهسته غذا بخور •

 

 . د یغذا خوردن وقت بگذار یبرا •

 

 .د یننوش ای د یسرد نخور  یلیخ ایگرم  یلیخ •

 

شما  مناسب و سازگار  د و  یآنها را تحمل کن  نمی توانید که    ییزغذاهاا  د یکنو خودداری  اجتناب   •

 نمی باشند. 

 

ضروری را دریافت    ی مغذ و آیا مواد    ی دارید متنوع سالم و    ییغذا  میرژ  ، آیا که  د یحاصل کن  نانیاطم •

 می کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیدا کنید و  

بفهمید که 

  مواردیچه 

به شما کمک  

 می کند
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 ؟هستند دیمف یی غذا یکمل هامُ ایآ
جا،    همه  داروخانهدر  در  قفسه  ،چه  در  بهداشتی  چه  لوازم  های  مغازه   و  های 

 دیتوان  یکه با آنها م  افتی  دیرا خواه  یمحصوالت  ،ون یزی تلو  غاتیدر تبلهمچنین  

کمل مُ"به این مواد    اصطالح  در    .دیجذب کن  ی را به طور مصنوع  یخاص  یمواد مغذ

و (  دار  )گولی های ویتامین  نیتامیو   یحاو  هایِ  قرص  شامل  نهایاگویند،    "ییغذا

معدن نشاسته  ،یمواد  پودر  پودر  غذا  نیپروتئ،  ا  یدنینوش  یو  غذای   ی روده  یا 

 می باشد.  فضانوردی

 

انرژ  ی اگر مواد مغذ از رژ  مناسب  یو   افتیخود در  یمعمولنرمال و    ییغذا  م یرا 

 یلی باشند. به عنوان مثال، اگر شما خ  دیتوانند مف  یم  ییغذا  یکمل هامُ  د،ینکن

نمی توانید که    دی داریدن  در بلع  دیاگر آنقدر مشکالت شد  ای  دیخور  یکم غذا م

در این حالت مفید می    ییغذا  ی کمل هاپس مُ  ا به راحتی بخوریدرجامد  های  غذا

 . کنند نیبدن شما را تامنیازهای  نندتوا یم باشند و

 

کمل مُپس نیازی به   د،یداشته باش یمناسب و متنوع ییغذا میحال، اگر رژ نیبا ا

  ینمهستند و    یمصنوع  یی،غذا  ی: مُکمل هاگرینکته د   کی  ندارید.  ییغذا  یها

ساسا  ا  ییغذا  میرژ  کشوند و نمی توانند ی  سالم  ییغذا  میرژ  کجایگزین یتوانند  

 کنند. به سالم لیتبدرا ناسالم 

 

ممکن   یی غذا  یکمل هامُ  یدهد برخ  ی وجود دارد که نشان م  یشواهد  نیهمچن

برا باشند.  یسالمت  یاست  ا  مضر  از  نظر  داروهای    ،که  نیصرف  هااین   ی مُکمل 

، شود   یپوشش داده نم  ی،درمان  مهیها توسط ب  نهیاغلب گران هستند و هز  یی،غذا

  خود مشورت کنید زیرا نظر پزشک   پزشک در ابتدا برای استفاده از این ها، باید با

 باشد.ی می ضرورشما، 
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 دیمصرف کنرا غذایی ی کمل هاچه مُمشورت کنید، که پزشک خود   احتما  بباید  

 !دهیداطالع  بعد از مصرف هم نتایج را به پزشک خود  و
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 ی مایعغذاها دنِینوشاز طریق  هیتغذ
از  خود را یانرژ می توانید د،ی ستینغذاها  اگر به طور موقت قادر به قورت دادن

غذای   "، به نام یرعه روده ا. خوراک جُنیدک نیتام عیما ییمواد غذا طریق

 را استفاده کنید.  23ی فضانورد 

مواد غذایی و با  دیرا انتخاب کن یکیا مزه های مختلف، ی هاطعم نیب از دیتوانیم

غذای   مخلوط کردن و محصوالت آماده  یبرا  ییپودرها  مخلوط کنید و همچنین

دارد.  نوشیدنی ها:    وجود  مزه  نوش که    ن«یری»ش  یهاطعم انواع   دهیمعموال  سرد 

مبه معموال   که    « ی»نمکطعم    ،شود یم استفاده  گرم  سوپ  طعم  و    شود ی عنوان 

  اضافه کرد.  سایر غذاها س، ماست وآن را در سوپ، سُ توانی مکه   «ی»خنث

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مهم   یها و مواد معدن ن یتامیو  ،یمواد مغذ یقابل جذب است و حاو  یشود که به راحت یاستفاده م ییها  یدنیو نوش  ییاز موادغذا ییغذا میرژ نی: در ایفضانورد ییغذا میرژ   23

 شود.  یمعمول ییغذا  یوعده ها نیگزیتواند جا یم یباشد و حت یروزانه م یازهاین یبدن است و برا یبرا
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 غذا دنینوش

 

 

 

 

 دنینوش یایمزا

 ی مایع       غذا

  

 محصول  کیدر کامل  یمواد مغذ بیترک •

 جامد باشد. یراحت تر از غذاممکن است  عیماغذای جذب  •

 .وجود دارد  ی هر بیماریبرا و خاصی ژهیمحصوالت و •

 مختلف.  یاندازه هافراوانی دارند با  و مَزه های طعم ها •

عنوان   • ب  انیم  کیبه  ها  نیوعده  نوشیدن یغذا  یوعده   ی، 

 . است غذای مایع مفید

بهداشت،  عیما  ییغذامواد  • مقررات   ی م  دیتول  قیدق  یتحت 

بسیار  عفونت هستند  که در معرض خطر یافراد   یبراند و شو

و سپس   یادیبن یسلول ها وند یپس از پ :)به عنوان مثالمفید است 

 . (می کند  ی ریجلوگ، نوشیدن غذای مایع از عفونت شیمی درمانی

 

 

 دنینوش بایعم

            عیما یغذا

  

ر و بیزاری بیمار  باعث تنفُ ،طوالنی مدت درمصرف کردن   •

بدی را  در   "یا هیتجربه تغذ" نسبت به آنها می شود و 

  می کند. جاد یابیمار 

 ،عیما ی غذا با طعم و مزه محصوالت انیاز مبتال یبرخ •

 مشکل دارند. 
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مقابله   )نوشیدن غذا(  مشکالت غذای مایعبا   دیتوان  یمهایی که  روش 

 :دیکن

. به خاطر داشته  د یکن قیرق ییچاو  ید یکم اس یها  وه یآب، آب مبا  را  یدنیآشام یغذا د یتوان می •

تا به همان    د یبنوش  یشتریب  عاتیما  د یبا  یبه طور کل  د،یمصرف کن  ی نوشیدنیغذاکه اگر    د یباش

 .د یکن افتیدر و ضروری را برای بدن یمواد مغذ  زانیم

 

  یبرا  "یخنث"طعم    و معموال   د یخود مزه دار کن  یبنا به ذائقه شخص  د یتوان  یگرم را م  های  سوپ •

غذاها با  کردن  است  گرید  ی مخلوط  ها   همچنین   . خوب  که  کتاب  دارد  وجود  تغذیه  آموزش  ی 

سوپ مرغ،   هیته  یدهند، به عنوان مثال، برا  یم  توضیح   محصوالت  نیمورد نحوه استفاده از ادر

 .سایر غذاها وموز  پیفل  سو،یرامیت ر،یملت با پناُ

 

شما   یرا با نسخه برا عیما ی تواند غذا یپزشک شما م ،یخاص طیتحت شرا

حال،  نی. با ای مایع را پرداخت کندذاغ نهیهز، سالمت مهیکند تا شرکت ب زیتجو

  14داروها )از  قوانین فصل اول  .دیپرداخت کن شما از هزینه را یمبلغ کم دیبا

اقدامات  ریسا اینرمال  ییغذا میرژ اگر کند:  یم انیمعتبر است( ب 2009آگوست 

فایت کبیمار  هیتغذ تیبهبود وضع یبرا یا هیتغذ  ایو  یپرستار  ،یپزشک یدرمان

 .کند زیتجو پزشک غذای مایع را به بیمار تواند ی، مباشد نکرده 

 

  :سدیرا در نسخه بنو نیا دیپزشک با
• Entweder „fehlende Fähigkeit zur normalen Ernährung +  

Erkrankung“ 

• Oder „eingeschränkte Fähigkeit zur normalen Ernährung +  

Erkrankung“ 
 

 « ی ماریب + یغذا خوردن به طور معمول یی»عدم توانا •

 « یمار یب + یغذا خوردن به طور معمول یمحدود برا یی»توانا •

 

در   در مورد تجویز محصوالت را مطالعه کنید.   اطالعات  می توانید  تیدر وب سا 

توان  یرا نممحصوالت کرد و کدام  زیتوان تجو یکدام محصوالت را م نکهیمورد ا

 . کنیدداروخانه درخواست  ، ازرا هاآن دیتوان یم نی. شما همچنتجویز کرد 

اجازه پزشک  

برای استفاده  

بیمار از غذای  

 مایع 
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   یها و مواد معدن نیتامیو
 )گولی( را به صورت قرص یها و مواد معدن نیتامیو  دیافراد مبتال به سرطان با ایآ

ا  قیتزر  ی حت  ایمصرف کنند    ای  "بله"با    یتوان به سادگ  یسوال را نم  نیکنند؟ 

 دارد. یبستگ ماریب یشخص یازهایبه ن این سوال پاسخ رایز ،پاسخ داد  «خیر»

است   الزم،  د یبگذار  انیموضوع را با پزشک معالج خود در م  نیاباید    اول از همه

 ای  دیدار  ی مواد مغذکمبود    ایکه آاز شما بگیرد  آزمایش  در ابتدا باید  که پزشک  

   . ریخ

و از  استفاده  مورد  معدن  نیتامیدر  مواد  و  باال  ،یها  دوز  با  باال(   مخصوصا   )مقدار 

متناقض است: به وضوح  وآشکارا هنوز   اریبس   قاتیتحق  جینتا  رایز  د،یمراقب باش

و   قاتیمورد، هنوز تحق  نی. در ایا نه  هستند  دیثابت نشده است که آنها واقعا مف

سرطان   ییدارو  درماناز    دینبا  ی طیشرا  چ یتحت ه  یاست ول  ازین  یاد یمطالعات ز

 کرد. یچشم پوش

 

بس   پس سرطان،  از  ماندن  زنده  مُ  یاریاز  م  انیبتالاز  با  کنندی احساس    د یکه 

پ   یخودشان کار از  تا   ماری کنند. ب  یریدوباره سرطان جلوگ  شرفتی انجام دهند 

  باشد. ی م دیمف یها و مواد معدن نیتامیکند که استفاده از و یفکر م

 

به صورت   مواد معدنینشان می دهد که استفاده فروان از ویتامین ها و  مطالعات  

را سرطان    بروزاحتمال  سبب    ،در طوالنی مدت   )مقدار باال(  دوز باالبا    )گولی(  قرص

  افزایش می دهد.

 

از استفاده طوالنبیمار باید   مُ  یقبل  از  ها و مواد   نیتامیو   یحاو  یکمل هامدت 

کند.     یمعدن مشورت  خود  پزشک  عنوان  با  س  به  افراد  در  که    ، یگاریمثال، 

افزایش یافته   )شُش(  هیسرطان راحتمال    و  ریسک  اند،مصرف کرده  24تن بتاکارو 

 
 

و خطر ابتال به   نارنجی بسیار با اهمیت برای بدن می باشد و کمبود یا مصرف بیش از حد آن برای سالمتی خطرناک است  -با رنگدانه زرد   پروتئینبتاکاروتن: یک    24

 زایش می دهد. ف سرطان را ا
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خطر ابتال   کنند،ی مصرف مفراوانی    نیتامیو  یمولت  یهارص که قُ  یدر مردان  ،است

پروستاتبه   افراد   .است  افتهی  شیافزا   سرطان  آنت  یدر  فراوانی   دانی اکس   یکه 

  نیهمچن افزایش می یابد.  روده بزرگ و احتمال سرطان سکیر ،کنند یمصرف م

 یاد ی ز ریمقاد و در طوالنی مدت، که سال ها یکه افراد  است نشان دادهمطالعات 
می   شیافزا در آنها   2نوع  ابتیخطر ابتال به د  احتمال کنند،   یمصرف م  25ومیسلن

 . یابد

 

 یشناخته شده است، مبررسی و امروزبه تا در هر صورت، بر اساس هر آنچه که 

متعادل   ییغذا میرژ کی نیگزیتوانند جا ینم ییغذا یکمل هاتوان گفت که مُ

 .شوند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

رطان را  سلنیوم: یک ترکیب معدنی ضروری و با اهمیت برای بدن می باشد و کمبود یا مصرف بیش از حد آن برای سالمتی خطرناک است و خطر ابتال به س  25

 . اقزایش می دهد
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و   ها یبا انرژ ییمواد غذا و ترکیب کردن یساز یغن

 ها  نیپروتئ

  یم د،یکن یوزن کم م دیغذا بخور مناسببه اندازه  دی توان ینم نکهیا لیاگر به دل

 ه یک. بدیاضافه کن  خود  ییغذا یوعده هابه ها را  دراتیها و کربوه یچرب دیتوان

 یها و روغن ها را تا زمان  یشود که چرب  یم  هیتوص  ،فعال  سرطانی  توموربا    ماریب

و مصرف چربی ها را به سایر مواد   استفاده کند،  دکن  یتحمل م  یخوب  دن او بهکه ب

کربوه  یانرژ  رایز  ددهترجیح   از  بهتر  معموال   م  دراتیآنها  استفاده  شود.   یها 

یا  ر کوارکسِِد ،یماست خامه ا نگ،یشکالت، پود و انواع آجیل،  )اسنَک( تنقالت

خود را   ییغذا ی. وعده هادیامتحان کن را  ل یآجو  ی، بستنماست چکیده )شیراز(

س  سُ  انواع و ونزیس ماسُ ،26 شیارفم رُکِ Crème fraiche، (سکه مَ) ، کره با خامه

غذایی.  دیکن  کامل مواد  از  بِ  برخی  را    یغذاها  د،یکن  نگرات  ایرشته  را  پرچرب 

یا روغن  Rapsöl لزا  کُروغن  مانند    باال  تیفیک  با  یاهیگ  یو از روغن ها  دیانتخاب کن

 . دیستفاده کنزیتون ا

 

پودر    )جواری(  ذرتنشاسته    یپودرهایی خود  غذا  میبه رژ که    ن یمالتودکسترو 

  نیشما همچن اضافه کنید. ها را  دراتیکربوه همچنین ومزه هستند  دون طعم و ب

که   د،یامتحان کناست را  موجود    در بازارغذای مایع که    یخوراک ها  دیتوان  یم

ن  یتمام مواد مغذ  یحاواین غذاهای مایع و نوشیدنی  معموال    می    بدن  از یمورد 

و   با غذا مخلوط کرد توان    ی مآنها را    ی نثطعم خباشد و طعم های مختلفی دارند،  

و بدون   مصرف کرد   ما یتوان مستق  یم  دیگر را  یطعم هابا    یدنیو نوش  عیما  یغذاها

غذاها با  دیگرمخلوط کردن  مهم:ی  ا  .  ها  عیما  یغذاها  نیاز  عنوان وعده   ی به 

خود را محدود    یمعمول  ییغذا  یکار وعده ها  نی. با ادیاستفاده کن  یاضاف  ییغذا

 . دینکن

 

 
 

 : یک نوع خامه ترش مزه می باشد و به عنوان کِرِم آشپزخانه شناخته می شود. Crème fraicheکرم فرایش    26

ه تأمین کنند 

 انرژی  های
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خود   یرا به غذا  نیکُنسانتره پروتئ  است،  افتهی   شیافزا  نیشما به پروتئ  ازیاگر ن

 گرم کوارک 250 ،ریش نیگرم پروتئ 30با  کیشمیلک  کی  یا روزانه، دیاضافه کن

 .دیکن هیتهبرای خود  )کِله(  موز ک یآب و  یبا کم (رازی)ش دهیماست چک ای

 

شما الزم است و   یبرا نیپروتئ یساز ی غن ایکه آ دی، از پزشک خود بپرسابتدا در

 ی ها  هیلکه کبد )جگر( و کُ  دیشو  ن ئدر ابتدا مطم  دیاست که با  نیسوال ا  نیا  لیدل

مهم است   زین  نی. همچنباشدکنند و سالم    ی کامال   خوب کار م( شما  ی)گُرده ها

پس از اینکه پزشک شما تایید کرد که شما می    .دیشبنو  عاتیما  یاد یکه مقدار ز

 از محصوالت  یاریبس   ن یب  از   انجام دهید، می توانید  نیپروتئتوانید غنی سازی  

برخ  ینیپروتئ که  مغذ  یمختلف  مواد  با  آنها  اند  یغن  گرید   یاز  را شده  یکی   ،

  یبرادر این انتخاب به شما کمک کند و  تواند    ینم  ز ی. پزشک شما ندیانتخاب کن

محصوالت  که    دیحاصل کن  نانیاطمخودتان    .کند  زیتجو   ینیمحصوالت پروتئشما  

امکان طعم خنث  ینیپروتئ از نظر   یبه خوبشته باشند و  دا  یتا حد  حل شوند و 

پروتئ.  باشندارزشمند    یکیولوژیب می شوند   ینیمحصوالت  تهیه  پنیر  با آب  که 

و مناسب هستند و    ریپن  آبِ  نیپروتئبا    محصوالتاین    یسازآمادهبسیار مفید 

و   فرآور  شوند،ینم  زیدرولیهاست  سرد  صورت  به  با   و   شوندیم  یاما 

ضدعفونی  خالص  ونیلتراسیاولتراف  ای  ونیلتراسیکروفیم و   و  دن شو  ی م  سازی 

ب  نیا  متیق معموال  ازا  وروی  45تا    20  ن یمحصوالت  ک  یبه  در   لوگرمیهر  است. 

حل شده   نینسانتره پروتئگرم کُ  30تا    10روزانه    دیبا  زین  نیصورت کمبود پروتئ

 مصرف شود. یدنیدر نوش

 

 

 

 

 

 

 پروتئین 
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 خورد  یبا شما غذا م شما، روانروح و   

ضرب المثل   نیا  -دارد«    یجسم و روح را در کنار هم نگه م  ،دن یخوردن و آشام»  

خوب آشام  ی م  نشان  یبه  و  خوردن  که  برا  دنیدهد  مواد   یانرژ  ن یتأم  یتنها  و 

و به طور   می باشدمهم  نیز روانو روح سالمت  یبرا بلکه ستیبدن نبرای  ،یمغذ

 کند. یم مکک یزندگ تیفیک باال بردن به یقابل توجه

 

که وقتی خبر تقریبا بدی را می شنویم، دیگر نمی    را داریم تجربه    را ما این  همه  

با اشتها غذا بخوریم، چه بسا وقتی به بیمار گفته شود که   شما سرطان "توانیم 

 ببرد.  ن یرا از ب بیمار یاشتها تواندی م –عمدتا  بد  – این خبر "دیدار

 

 یکه انرژ  شما مناسب است   یو بعد از درمان سرطان برا  درمان سرطان  در طول

تواند   یآن م  ی. درمان با تمام عوارض جانبدیکن  نیتام  برای بدن خود را  مناسب

تمام   رغمیعل  نگرانی و ترس کند، زیرا شما  و شما را دچار  کار را دشوار کند   نیا

از یک پزشک متخصص    طیشرا   نیدر ا  . دیدر حال کاهش وزن هست  تانیها تالش

بگ  هیتغذ برای    دیریکمک  بایک  و  باید  طوالنی  تغذ  مدت  مشاوره   ،هیمتخصص 

 داشته باشید. 

موفق،  شما  هیتغذ  تیوضع تأث  آمیز  تیبردرمان   ،یماریبولی  .  گذارد   یم  ریشما 

اگر . دیغذا بخورخوب  باعث شود که تنوانید    تواند  یدرد مو  درمان  عوارض جانبی  

 وضعیت جسمی و روحی شما نگران کننده می شود. دیغذا نخور مناسب به اندازه 
 

 

 

 

 

 

 

 

بدن شما به  

انرژی  نیاز  

 دارد 
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ا ب  نیبا  اگر به خودتان فشار    غذا  یاد یو مقدار ز   د یبخور  یزیکه چ  دیاور یحال، 

نیزباشد   زانتانیفشار از جانب عز  نیا  یبه شما نخواهد کرد. وقت  یکمک  د،یبخور

اصرار شما  به  همیشه  بخوریدتاکید  و    که  غذا  که  آیند شما    برای،  کنند  خوش 

تحت   نی. چنیخورد   یمطمئنم که م  ،یغذا بخور  یتوانست  ی. چون اگر منیست

می شود     ای  دهیفا  یتالش ببه    مُنجر  دادن هایی در مورد غذا خوردن  فشار قرار

 . ندیگو یم "ندارد  ریتاث ز یچ چیه گرید  " به این فرایند که  در اصطالح

 

از غذا  ُپر  رسیون یا بشقاب غذای شما خیلی بزرگ و  ُپ  است که  نیا  مورد   نیمهمتر

 نباشد. 

ذا کنید و به خود قول بدهید که من  غخود را ُپر از   بشقاباگر  صورت، ن یا ریدر غ

حتما باید تمام این بشقاب را بخورم، چون برای سالمتی و بهبود من الزم است که 

غذا بخورم ولی وقتی اشتها ندارید، با بهترین اراده و انگیزه دنیا هم نمی توانید 

تواند دوباره شما  ی به نوبه خود م نیا است. غذا بخورید و این یک تالش بی فایده

 .  کند ناراحت و غمگین، دیرا ناام

 

  یمن که    ییتا جا  د،یدار  یمشکل خاص  دنیو در خوردن و آشام  دیهست  ماریاگر ب

ب  دیبخورمقداری    ایکم    دیتوان نت  .نوشیدو  مغذ  جهیدر  را می  مواد  و ضروری  ی 

دریافت   کاهش خطر   ی برا  یمصنوع  ی لوله گوارش  با  ی مصنوع  هیتغذ  توانید از طریق 

 .کنید

و  شما پزشک  باید ؟ای برای شما ممکن است قطرهیا  (یقی تزر هی)تغذ  ایآ

 می توانید تغذیه تزریقی را انجام دهید.  مطمئن شوند که شما هیمتخصص تغذ

 

 

 

 

 

خودتان را  

تحت فشار  

قرار ندهید  

که حتما باید  

 دغذا بخوری

تغذیه 

 مصنوعی
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را   ییغذا  چیه دیتوان یکه اصال  نم دیاحساس را داشته باش نیا یممکن است گاه

 یمنطق  لیدل  نیافتد. به هم  یاتفاق مو کم    نادر  ت بسیارحال  نیا که    دیتحمل کن

 کی،  شمابه  . ما  ستیشما مناسب ن  یبرا  یزیچه چ  دیمشخص کن  قا یاست که دق

اطالعات دست این  به    ییغذا  یادداشتدفتر    کیبا کمک    م یکن  ی م  هیتوص  گریبار د 

یادداشت کنید تا معلوم شود که چه   ،یابید، به عنوان مثال هر چه را که می خورید

 غذاها و نوشیدنی هایی را می توانید تحمل کنید و یا نمی توانید تحمل کنید.

 

م  یاز اعضا  یکیاگر شما به عنوان   او را    د،یکمک کنبیماربه    دیخواه  ی خانواده 

او را تشویق غذا خورده باش  یمقدار کم  بیمار  اگر  یحت  د،یکن  تشویق د، باز هم 

پیروزی در   انگیزه موفقیت و  این  بیمارکنید تا  و    ، ادامه درمان  یبرا  ایجاد شود 

 .شود  ی به هدف مباعث رسیدن کوچک هم  یقدم ها یحتبسیار مفید است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک  

  )کتابچه(دفتر

یادداشت 

غذایی داشته 

 باشید
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 ماری شخص ب  یتوانند بفهمند که چرا غذا خوردن برا  یاغلب نم  و خانواده،  بستگان

است.    نقدریا خانوادهمشکل  و  نزدیکان  چه  بیماری ،  اگر  موقعیت  در  های   شاید 

 قرار گرفته باشند به عنوان مثال اگر فردی،   متفاوتی و بیماری هایی غیر از سرطان

 اند مشکل ساز باشد.تو  ی الکل م  دنینوش  شته باشد،دا  ی عفونت گوارش  ایآنفوالنزا  

 

  زمانی که خودشان مریض بودند خود را از    های  تجربهو بستگان باید    شاوندانیخو

 بوده اند و  )مثال سرماخورده  .د یاوریب  اد یبه    داشته اند،و حالت تهوع    اکم اشته،  

و   اند  داشته  بیاورند  ها  یماریب  ریسا  ایتب  خود  یاد  به  نمی    را  نیز  که خودشان 

 .(توانستند به راحتی غذا بخورند

 

شوند  ،اوقات   یگاه  می  بستری  بیمارستان  در  بیماران  که   یاعضاو    هنگامی 

یند، بیماران از خوردن غذا در کنار عزیزان آ   و نزدیکان به مالقات آنها می  خانواده

خوشایند   بسیارلذت می برند حتی کمک کردن به بیمار در غذا خوردن  در    خود 

پس  :  نوان مثالعروش هم شاید مشکالتی داشته باشد، به    نیا  ن،یعالوه بر ااست.  

سریع، و  زود  خیلی  بیمار  ی  ن یس  گرفتن  غذا)پ غذای  کارکنان   ( تنوس  توسط 

حال، در  نیبا ا و تمیزکاری کنند. کاری پاکمی خواهند به سرعت  که مارستانیب

 .کنید به بیمار ،غذاخوردن  اصرار به دینبا هم نجایا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکاتی برای  

 خویشاوندان 



 تغذیه در سرطان 

 

121 

ر تنفُ ،یزارینسبت به غذا ب  مارستانیشدن در ب  یپس از بستر  ماریاز افراد ب  یبرخ

حساسیت   بوها  یم  دایپ و  است  ممکن  آنها  ها  ک ینیکل  یکنند.  درمان   ی و 

  نیکنند. اگر شما هم هم   تجسمدر ذهن خود    ییغذا  یرا با وعده ها  ندیناخوشا

بیرون از   یحت ای از بخش  رونیب  دیاگر بتوان د،ی ستیو در بستر ن  دیاحساس را دار

  -  و امتحان کنید باشد دیمفخیلی  برای شما  ممکن است ،دیغذا بخور مارستانیب

قرار   مارستانیب  ز ای اکه در گوشه    یرستوران  ایپارک    مکت ین  یبه عنوان مثال رو

 دیشما مف  یبرا  زین  خوردن  محل غذا راه به  طی مسیر  حرکت در    همچنین  دارد،

در هر صورت بود.  اباید  خواهد  و"  نی،  ها،  اگرده  گشت  با   ")چکرها(  گردش  را 

 یدنی غذا و نوش شما یدوستان برا ای. اگر اقوام دیبگذار انیدر م کینیکارکنان کل

بخورید. با پزشک خود   می توانید به بیرون از اتاق خود بروید و غذا  زین  اورندیب

، ممکن است شته باشدوجود ندا  یاز نظر پزشک  یمخالفت  چیهشاید  کنید و  صحبت  

 . دهد شیافزاهم شما را  یاشتها

 

 بیشما به عنوان فرد آس  یهم برا  نی! ادیقطعا مهم است: صبور باش  زیچ  کی 

خواهند هر   یکنند و م  ی راقبت ماقوام و دوستانتان که از شما مُ  یو هم برا  دهید 

 کند. یصدق م و درمان شوید دینیخود بنش  یپا یرو عتریچه سر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقتی در 

بیمارستان 

بستری  

هستید می  

توانید بیرون  

از اتاق خود  

 غذا بخورید
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به سرعت وزن کم    ،درمان  ای  یماریب  جهیکه در نت  دیداشته باش  اد یبه    نیهمچن

خود را به  وزن از دست رفته  دوبارهاما پس از درمان، و الغرتر شده اید،  دیکرده ا

 است. نرمال   نیا و کشد یطول م دست می آورید، البته مدتی

که   فتدیاتفاق ب  نیمعده انجام داده است، ممکن است ا ی که جراح یدر مورد فرد  

 خود نرسد و همچنان الغرتر بماند، هرچند دوباره سالم است. یقبلبه وزن  گرید 

ا م  نیدر  د   میخواهی مرحله  نکته  کن  یگریبه  گاهمیاشاره  ب  ی:  افراد   ماری اوقات 

آنها به  یبرا رایوزن از دست رفته را به دست آورند، ز ترعیهر چه سر خواهندیم

  یبه هدف خود م  یرخوراغلب با پُ   آنها  است که دوباره سالم هستند.  یمعن  نیا

غذای زیادی همیشه    کند که  عادتبیمار،  اگر و وزن آنها زیاد می شود ولی    رسند

 یگرید خطرات و به زودی چاق شود باعث  بخورد تا دوباره افزایش وزن پیدا کند

 د یپس به خودتان زمان بدهمی شود.    یعروق  یقلب  یها  یماریمانند ب  یسالمت  یبرا

به طور قابل  سرطان، یماریقبل از بکسانی که . یابد شیافزا شما آرام آرامتا وزن 

 یمنطق  داشته اند و چاق بوده اند، ممکن است حاال برایشان  اضافه وزن  یتوجه

 .شوندار حد چاق ن  شیو ب  اورند ی خود را به دست ن  یوعاقالنه باشد که اصال  وزن قبل

 

تا سالم  کند    یکه کمک مول  معق  ییغذا  میرژ  کیپس از زنده ماندن از سرطان، به  

  یو روح شما م  جسم یی مناسب باعث آرامش  غذا  میرژ.  دی ارزش قائل شوبمانید  

 د، یورزش کن مناسب  به اندازه  ،  مهم است ییغذا  م یرژاندازه   ورزش  نیز به  .  شود 

با سرطان مراجعه   حرکتورزش و  ")به فصل    دیبه آن ندار  یلیاگر اصال  تما  یحت

 " .دیکن

 

 

 

 

 

 صبور باش 
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 ط یواجد شرا هیمشاوره تغذتغذیه یا  متخصص پزشک  
داراشما  " چ  دیجازه  م  ی زیهر  اشتباه   هیتوص  ن یا  ".دیبخور  دیتوان  ی که  مطمئنا  

 دیشما مف  یبرا  یزیچه چ  دیخودتان بفهم  دیاست که با  یمعن  نیاما به ا  ست،ین

تا تغذیه   تواند به شما کمک کند  یم هیمشاوره تغذ  .ستنی  دیمف  یزیاست و چه چ

 سالم و مفیدی را داشته باشید.

 

نقش بستگان و خانواده در تغذیه درمانی بسیار مهم  در منزل،  بیمار مراقبت یبرا

 است.

 

  ه، ی« اصول مهم تغذ ی و سُنت یمحل یغذاها کنندگاننیتأم ایبا تجربه  ی»آشپزها

خوشمزه بدون   یغذا  هیمثال طرز ته  ید، برانندا  یرا م  یمهم  ینکات و ترفندها

افراد فهم  نی. همچناد یز  یچرب با   دیمف  اریبس   دهیمشورت کردن در مورد غذاها 

 .باشد یم

 ی ها  نهیاز هز  یبخش بزرگ و درمان،  سالمت  مهیبخدمات  یاز شرکت ها یاریبس 

  مهیاز شرکت ب و به بیمار کمک مالی می کنند،  دهند یرا پوشش م هیمشاوره تغذ 

 .دیبپرس غذایی طیخود در مورد شرا یدرمان

 شود   ینم تایید یاز نظر قانوندر درمان بیماران سرطانی،  "هیمتخصص تغذ"نقش 

اگر مشاور تغذیه  پردازند ولی  و معموال شرکت های بیمه درمانی، هزینه را نمی 

طرتا ار  باشد  شده  ییید  و  آلمان  فدرال  دولت  اضاف  کف  عنوان   یمدرک  به 

تغذ تغذ  هیمتخصص  باشد،   (QUETHEB  ای  VDOE  ،DGE  هی)متخصص  داشته 

 بیمه درمانی هزینه ها را می پردازد.
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 تیبه رسم در آلمان    به طور خاصمتخصصان و مشاوره های تغذیه که  

 : پردازدآنها را می  ۀهزین  ، و بیمه درمانی اند شناخته شده 
 داشته باشد( هیذ در رشته تغ ی)درجه ماستر هیکارشناس ارشد تغذ  •

   یاکوتروف پلمید •

 و بهداشت  هیتغذ  یفناور نهیدر زم لیفارغ التحص نیمهندس •

 هیمتخصصان تغذ  •

 ه یتغذ  یدر رشته پزشک شرفتهیمدرک معتبر آموزش پ ی پزشکان دارا •

 

از متخصصان  یستیتوانند ل یآنها م ایکه آ دیسالمت خود بپرس مهیاز شرکت ب

 .را به شما ارائه دهند نزدیک منطقه مسکونی شماشناخته شده در  هیتغذ

 

 

 ه یمتخصصان تغذ تیدر وب سا نیهمچن

(https://www.vdoe.de/expertenpool.html ) 

 

 .دیجستجو کندر اینجا را تغذیه  مشاور و هیمتخصص تغذ

(https://www.vdd.de/diaetassistenten/umkreissuche/ ) 

 

 د یکن افتیدر  نجایاطالعات و مشاوره را از ا
و بستگان آنها    یسرطان  مارانی: به بتا  است   در خدمت شما   سرطان آلمانانجمن  

 .و بدون پرداخت هزینه  گانیالبته را  -کند    یمشاوره و اطالع رسان  ت،یکمک، حما

 

شما   یزندگ دارید، تمامسرطان که شما دهد  یم صیتشخوقتی که پزشک شما،  

 ایاز اقوام    یا  د،یقرار گرفته باش  بیماری  رید. خواه خودتان تحت تأثکن  یم  رییتغ

چون زندگی با آمدنِ سرطان، تغییر  سرطان گرفته باشدکه  دیباش یدوستان کس 

کند م  یهاکمک   -   می  آلمان  سرطان  انجمن  و  آلمان  ا  خواهندی سرطان   نیدر 

  ه ب  INFONETZ KREBS  م یکنند. ت  تیبا اطالعات و مشاوره از شما حما  طیشرا

آدرس های  

 اینترنتی 

https://www.vdoe.de/expertenpool.html
https://www.vdd.de/diaetassistenten/umkreissuche/
https://www.vdd.de/diaetassistenten/umkreissuche/
https://www.vdd.de/diaetassistenten/umkreissuche/


 تغذیه در سرطان 

 

125 

ی، ماریتمام مراحل ب  در  و  د داد نپاسخ خواه  سرطان  شما در مورد    یسواالت شخص

جاهای مختلفی را به شما نشان می دهیم . ما دنمشاوره و اطالعات به شما می ده

موضوعکه   با  است   مرتبط  را    سرطان  زیادی  م  اریدر اختو اطالعات  قرار    یشما 

 . میگذار یشما وقت م  یبراما  و مهمتر از همه، میده
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   طان شناسی آلمانردر انجمن س INFONETZ KREBSموضوعات مشاوره 
 

 تشخیص و درمان سرطان 

 ی صیتشخ یروش ها •

 یوتراپ یو راد  یدرمان یمیش ،یجراح •

 یپزشک /یدرمانو جدید  نینو یروش ها •

 یشخص

 یجانب  عوارض •

 درد ها  •
 

 

 ی لیتکمگزینه های  •

 ی نیمراقبت تسک •

 ی نیمطالعات بال •

 / پزشک  کینیکل یجستجو •

 

 ا سرطان بزندگی 

 روزمره یزندگسترس در اِ •

 ی شدید(زمن )خستگمُ یخستگ •

 در سرطان ییغذا میرژ •

 حرکت در سرطان •

 نامه  تی/ وص وکالت نامه •
 

 

 با تماس

 مراکز مشاوره سرطان ▪

 روانشناسان  ▪

مراکز کمک های داوطلبانه به   ▪

 سرطان

 نطقه ای مکمک  ی شبکه ها ▪

 

 امنیت اجتماعی 

ی که توسط شرکت های ماریب دستمزد  •

بیمار داده می شود و مطابق  بیمه درمانی به 

 با پاراگراف پنجم قوانین اجتماعی است.

 یمشارکت یپرداخت ها •
 

 

 ناتوانی شدید  •

 ی اقدامات توانبخش  •

 به کار  شغل و کار / ورود مجدد  •

 ی ناتوان •

 یمال یکمک ها •

 

 پیشگیری از سرطان

 سرطان ی عوامل خطر عموم •

 از سرطان یریشگیپ راه ها و گزینه های  •
 

 

 

 

 یغربالگر یقانون شاتیآزما •

 سرطان 

 آگاهانه  میتصم •
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که در مورد   یبه هر سوالو مُشتاقانه      لیکمال م  با  INFONETZ KREBSکارکنان  

شما قرار  اریساده در اخت یرا به زبان یپاسخ خواهند داد. ما اطالعات دیسرطان دار

 میخواهیما م  ب،یترت  نیقابل درک باشد. به ا  زین  یافراد عاد   یکه برا  میده  یم

به انجمن سرطان آلمان،  باخود را  ارتباط دیتا بتوان میکن جاد یا یک راه برای شما،

از   دی توان  یم  همچنین  دی ادامه ده  ،خود   رضایت و عالقهکامال  آگاهانه و با    یروش

 . دیرینامه با ما تماس بگ ای لیمیتلفن، ا قیطر

 

  یبرابرخی بیماران، هم از مشکالت سرطان رنج می برند و هم از مشکالت مالی.  

نمی تواند   و دچار بیماری سرطان شده  است    شاغلکه  خانواده    ی از اعضا  یکیمثال  

 یماریحقوق کامل، فقط دستمزد ب  یبه طور موقت به جا  -  به شغل خود ادامه دهد

  یم  یخاص  طیتحت شرا   فقطبیمار    .  کند  یم  افتیدر  Krankengeld  سرطان یا  

  ی. شما مرا دریافت کنندسرطان آلمان  یاز صندوق کمک هایا کمک  ارانهی دتوان

کمک به سرطان آلمان   انجمن را از    ی کمک به مشکالت مال  فرم درخواست  دیتوان

 . دیکن افتیدر نترنتیا قیاز طر ای

 
www.krebshilfe.de/haertefonds 

 ای  مهیب  یبا مقامات، شرکت ها  دهید   بیافتد که افراد آس  یبارها و بارها اتفاق م

سرطان آلمان مجاز به ارائه مشاوره   یهاموسسات مشکل دارند. اگرچه کمک  ریسا

به حل   تواندیکارمند در موسسه مربوطه اغلب م  کیگفتگو با    ستند،ین  یحقوق

 مشکالت کمک کند.

 

 

 

 

 

 

 

آدرس های  

 اینترنتی 

کمک به  

مشکالت مالی  

 بیماران سرطانی 

http://www.krebshilfe.de/haertefonds
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کمک به سرطان   انجمن آن را در    د،یدر مورد سرطان هست  یاگر به دنبال اطالعات

انواع   یبرا  یبعد  یمراقبت هان و  ادرم ص،یتشخدر مورد   کرد.   دیخواه  دای آلمان پ 

مانند درد، مراقبت   یدر مورد موضوعات کل  یاتیجزئو همچنین  مختلف سرطان  

ساده   یرا به زبان  ز یهمه چ  "رنگ  یآب  یراهنماها"  . یاجتماع  یایمزا  ای  ینیتسک

 قابل درک باشد. برای همه  یدهد که به راحت یم حیتوض

 

و   جلوگیری  یریشگیپ   یهابُروشورجزوات  و    و  سرطان  مورد   یاطالعاتاز  در 

پیدا کنید  Cancer Aidرا در  کاهش خطرابتال به سرطان    یچگونگ و    می توانید 

محصوالت را به    نیا  دیتوان  یم  نی. همچن  www.krebshilfe.de  تی  نترنیانشانی  

 . دیست سفارش دهُپ قیاز طر ایفکس  ل،یمیا  قیاز طر گانیصورت را

 

را    مختلفموضوعات    بامک به سرطان آلمان  در مورد ک  ییها  لمیو ف  مهم  نکات 

 . کرد  دیخواه دایمربوطه را پ  نکیل با وبیوتیدر می توانید 
www.krebshilfe.de 

 

 کمک به سرطان آلمان و انجمن اد یبن
Buschstraße 32 Postfach 1467  
53113 Bonn 53004 Bonn  
Zentrale: 02 28 / 7 29 90 - 0 (Mo bis Fr 8 – 17 Uhr)  
Härtefonds: 02 28 / 7 29 90 - 94 (Mo bis Do 8.30 – 17 Uhr, Fr 8.30 – 16 Uhr)  
Telefax: 02 28 / 7 29 90 - 11  
E-Mail: deutsche@krebshilfe.de  
Internet: www.krebshilfe.de  
Ihre persönliche Beratung INFONETZ KREBS  
Telefon: 0800 / 80 70 88 77 (kostenfrei Mo bis Fr 8 – 17 Uhr)  
E-Mail: krebshilfe@infonetz-krebs.de  
Internet: www.infonetz-krebs.de 

 

 

 
 

اطالعات 

 کلی

نشانی 

 اینترنتی 

آدرس در  

 یوتیوب

آدرس در  

 یوتیوب

file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.krebshilfe.de
http://www.krebshilfe.de/
file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.krebshilfe.de
file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.infonetz-krebs.de
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 مراکز  کارمندان در  ،ی، پزشکان، کارکنان پرستارآنها   بستگان  ،بیماران سرطانی

اعضا ها  یمشاوره سرطان،  روان  شیسرطان، کش داوطلبانه    یگروه  ،  شناسانها، 

تواند   یسروکار دارد، م  یسرطان  مارانیکه به طور روزانه با ب  یهرکس   -  انی دانشجو

سم کند  Dr. Mildred Scheel Akademie  دکتر  ینارهایدر    یآکادم  .  شرکت 

کمک    در بخشلن،  کُ  رد   یدانشگاه  مارستانیبدر    لیش  لدرد یو آموزش م  قاتیتحق

ها  یها برنامه  آلمان  م  یمتنوع  یسرطان  ارائه  مثال،   ی را  عنوان  به  دهد. 

مد   یینارهایسم مورد  استراتژ  نگرانی  تیریدر  مورد  در  استرس،   ها  ی و 

سالمت    ،یسرطان  یماریب  باکردن  زندگی  چگونه    یبرا  (راهکارهایی) و آموزش 

 .یبک زندگدر مورد سَ یینارهایسم

 

مورد سرطان  رنایسم  های  برنامه م  در  ا  ی را  در  نشان  نترنتیتوان  پیدا   یبه  زیر 

را درخواست   شده  ارائه  یبرنامه ها  ای  و  دیثبت نام کن  دیتوان  یدر آنجا  م  کنید.

 تا به شما روانه کنند. دیکن

 
www.krebshilfe.de/akademie 

 

 
Dr. Mildred Scheel Akademie   
für Forschung und Bildung g GmbH 
Kerpener Straße 62 

50924 Köln 

Telefon: 02 21 / 94 40 49 - 0 
Telefax: 02 21 / 94 40 49 - 44 
E-Mail: msa@krebshilfe.de 

www.krebshilfe.de/akademieInternet:  

 

 

 

 

 
 

 یآکادم

میلدرد دکتر 

 شیل

نشانی 

 اینترنتی 

 نشانی 

file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.krebshilfe.de/akademie
http://www.krebshilfe.de/akademie
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Deutsche Krebsgesellschaft e.V. 
Kuno-Fischer-Straße 8 

14057 Berlin 

Telefon: 0 30 / 322 93 29 0 
Telefax: 0 30 / 322 93 29 66 
E-Mail: service@krebsgesellschaft.de 

www.krebsgesellschaft.deInternet:  
 

KID – Krebsinformationsdienst des   
Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg 
Telefon: 0800 / 420 30 40 (täglich 8 – 20 Uhr, kostenlos aus dem 

deutschen Festnetz)   
E-Mail: krebsinformationsdienst@dkfz.de 

www.krebsinformationsdienst.deInternet:  

 

   کپارچهی یکارگروه انکولوژ
Arbeitsgruppe Integrative Onkologie  
Medizinische Klinik 5 – Schwerpunkt Onkologie/Hämatologie   
Universitätsklinik der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität 
Klinikum Nürnberg 
Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1 

90419 Nürnberg 

Telefon: 09 11 / 398 - 3056 
Telefax: 09 11 / 398 - 2724   
E-Mail: agio@klinikum-nuernberg.de 

www.agbkt.deInternet:  
 

  :دارندمبتال به سرطان  نیوالد ی کهکمک به فرزندانانجمن  
Hilfe für Kinder krebskranker Eltern e.V.   
Münchener Straße 45 

60329 Frankfurt am Main 

Telefon: 0180 / 44 35 530 
E-Mail: info@hkke.org 

www.hkke.orgInternet:  

 

 : فدرالآلمان وزارت بهداشت 
Bundesministerium für Gesundheit   

آدرس های  

 مفید دیگر 

http://www.krebsgesellschaft.de/
http://www.krebsinformationsdienst.de/
http://www.agbkt.de/
http://www.hkke.org/
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11055 Berlin 

E-Mail: poststelle@bmg.bund.de 
www.bmg.bund.deInternet:  

Bürgertelefon (Mo bis Do 8 – 18 Uhr, Fr 8 – 12 Uhr) 

030  /340  60 66 - 01 Bürgertelefon zur Krankenversicherung 

030  /340  60 66 - 02 Bürgertelefon zur Pflegeversicherung 

030  /340  60 66 - 03 Bürgertelefon zur gesundheitl. Prävention 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.bmg.bund.de
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 نترنت یاطالعات در ا

 نترنتیابه  )بسیار زیاد( یا ندهیو بستگان آنها به طور فزا بتال به سرطانمُ افراد 

در  و دنبال اطالعاتی در مورد سرطان در اینترنت هستند و  آورند یم یرو

 نیست دیمف نترنتیادر  اطالعات وجود دارد، اما همه یاد یاطالعات ز نترنتیا

 به خصوصدر انتخاب مطالب و سایت های اینترنتی دقت کرد،   دیبا  نیبنابرا

باید  ،شود  یتومور م یها یماریکه صحبت از اطالعات در مورد درمان ب یهنگام

 . باشندو معتبر  سَندمطالعات اینترنتی دارای 

 

 معتبر و مورد اطمینان  ینترنتیاهای  تیسا قوانین

  تمَ)نام، سِ  باشد  ییقابل شناسا   طور آشکار و واضحبه    دیبا   تیوب سا  سندهینو •

 ، موسسه(. )وظیفه(

 

 (.ی مجله علم کی)به عنوان مثال  ذکر شود  دیمنبع با ق،یاستناد به تحقهنگام  •

 

 .دیکن یآن را بررس تا  (وندیپ  قیاز طر حا یمشاهده شود )ترج دیمنبع با نیا •

 

شود   یم  یبانیپشت  یاز نظر مال  تیوب سا  ای باشد که آ  صیبه وضوح قابل تشخ  دیبا •

 . ؟یتوسط چه کس  - است  ن یاگر چن -

 

قابل   یضحاوطور    به    دیبا   ،آن  یبه روز رسانتاریخ      نیو آخر   تیوب سا  جاد یزمان ا •

 باشد.  صیتشخ

 در  دیمف  یپزشک  اطالعات،  افت ی  دیخواه  یاد یز  یزهایچ  ریز  یها  تیدر وب سا

و نیازی داشته باشد،    یصفحات دسترس  نیتواند به ا   یم  یهر کس ،  مورد سرطان

 باشد. در این سایت های اینترنتی نمی ثبت نام  به
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www.krebsinformationsdienst.de 

KID – شهر ،سرطان آلمان  قاتیمرکز تحقو  اطالعات سرطان سسروی 

 . دلبرگی ها

 
www.krebsgesellschaft.de 

و  به سرطان انیبتالپزشکان، مُ یبرا اطالعات گسترده از انجمن سرطان آلمان

 . یمتخصصان پزشک

 
www.inkanet.de 

 و بستگان آنها.  نزدیکانو  یسرطان مارانیب برای یشبکه اطالع رسان

 
information.de-www.patienten 

 ده است. ش یبررس یتوسط مرکز پزشککه  تیفیبا ک یاطالعات بهداشت

 

 
ww.gesundheitsinformation.dew 

 بهداشت و درمان ستمیس در مارانیتال بورُپ

 
www.medinfo.de 

زبان،  یآلمان یدر کشورها یتیوب سا  یکاتالوگ ها نیاز بزرگتر یکیوبالگ  نیا

منظم و مرتب شده   یوندهای، پ ینترنتیو سالمت است و به منابع ا یپزشک یبرا

 دهد. یبه صورت سرمقاله ارائه م

 

www.laborlexikon.de 
 از مفاهیمقابل درک  یو به راحت قیدق حاتیبا توض نیالمعارف آنال رهیدا

 . یشگاهیآزما

 
www.agbkt.de 

 کپارچه ی یکارگروه انکولوژ

اطالعات 

پزشکی در  

 مورد سرطان

http://www.krebsinformationsdienst.de/
http://www.krebsgesellschaft.de/
http://www.inkanet.de/
http://www.patienten-information.de/
file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.gesundheitsinformation.de
file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.medinfo.de
http://www.laborlexikon.de/
http://www.agbkt.de/
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www.cancer.gov/cancerinfo 

 ( یس ی)فقط انگل کایسرطان آمر یموسسه مل
www.cancer.org 

آمر سرطان  مورد   کا،یانجمن  در  شده  روز  به  و  اطالعات  سرطانی   انواعبیماران 

 . (یس یآنها )فقط به زبان انگل یدرمان های راهسرطان و 

 
www.bmg.bund.de/themen/praevention/patientenrechte/ 

 patientenrechte.html 
 www.kbv.de/html/patientenrechte.php 

gesetz.de-rechte-www.patienten 

 
suche-www.schwerbehindertenzettel.de/nachteilsgleich 

 

بیمار می آید،    که در طی بیماری سرطان بوجود   ییها  یناتوانمعلولیت و  به دنبال  

 داده شده است.   حه در این سایت توضیکی شود محقوقی حق و  دارای 

 

 

 
ev.de-www.dapo 

   ی.اجتماع یروان یانکولوژ یبرا یکارگروه آلمان

  همچنین ودر آلمان می باشد  یاز موسسات سراسر یصفحات شامل فهرست نیا

 د.دارن "مبتال به سرطان نیوالد  ی کهفرزندان"ی برای شنهاداتیپ 

 

www.vereinlebenswert.de  وag.org-www.pso 

 می باشد. سالمت روانو در مورد مشاوره  یاطالعات یحاو اینترنتی صفحاتاین 

 
www.fertiprotect.com 

 و زاد ولد در بیماران سرطانی. یاقدامات حفظ بارور یبرا ای شبکه

 

 

حق اطالعات 

حقوق  و 

 بیمار

اطالعات 

حقوقی 

 اجتماعی 

اطالعاتی در 

مورد زندگی با  

سرطان و 

عوارض جانبی 

 سرطان

http://www.cancer.gov/cancerinfo
http://www.cancer.org/
file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.bmg.bund.de/themen/praevention/patientenrechte/%20patientenrechte.html
file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.bmg.bund.de/themen/praevention/patientenrechte/%20patientenrechte.html
file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.kbv.de/html/patientenrechte.php
file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.patienten-rechte-gesetz.de
file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.schwerbehindertenzettel.de/nachteilsgleich-suche
http://www.dapo-ev.de/
file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.vereinlebenswert.de
file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.pso-ag.org
file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.fertiprotect.com
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life.de-www.dkms 

 .یسرطان مارانیب یبرا ییبا یز ینارهایسم

 
info.de-www.bvz 

آدرس  ه همراهبمصنوعی  یمتخصصان موهاآلمان برای انجمن فدرال  تیوب سا 

 .و متخصص طیواجد شرا شگرانیآرا

 
zweithaarprofis.de-deutscher-www.Kompetenzzentrum 

 کاله گیس.  ومصنوعی  مو متخصصانآدرس  و تیوب سا

 
eltern.de-krebskranker-www.kinder 

و    مشاوره  انجمن  بزرگساالن  نوجوانان  کودکان،  ی برا   Flüsterpostمرکز  که  و  ی 

 بیماری سرطان دارند. 

 

 
www.hkke.org 

 .دارند مبتال به سرطان نیوالد ی کهکمک به فرزندان

 
kids.de-fuer-www.medizin 

 )شهر دارویی(.  نترنتیکودکان در ا ی برا  (دوا) داروتف لانواع مخ

 
kids.de-www.onko 

رسان  یها  تیسا ارتباط  یاطالع  و    یبرا  یو  به سرطان،  نوکودکان  مبتال  جوانان 

 . خواهر و برادر و خانواده آنها

 
gesellschaft.de-fatigue-www.deutsche 

 هیو توص  وندهایپ   ماران،یب  یها و سازمان ها  کینیاطالعات گسترده در مورد کل

 . یخستگم ندرُو سَ یدر مورد روان انکولوژمخصوص اطالعات  ،کتاب یها
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www.dgpalliativmedizin.de 

 . دهنده نیطب تسک یانجمن آلمان

 
www.dhpv.de 

 آلمان  ینیو مراقبت تسک شگاهیانجمن آسا

 
kinderhospizverein.de-www.deutscher 

 کودکان آلمان   شگاهیانجمن آسا

 
nderhospiz.deki-www.bundesverband 

 . kinderhospiz  کودکان یها شگاهیانجمن فدرال آسا

 
www.dge.de 

 ه یتغذ یانجمن آلمان برا

 
krebs.de-bei-essen-www.was 

 . خی( مونCCCجامع سرطان ) مرکزو  Eat What You Need یپروژه همکار

 
www.vdoe.de 

 
www.vdoe.de/expertenpool.html 

 Oecotrophologie e.V. (VDOE) یانجمن حرفه ا

 
www.vdd.de 

 .آلمان فدرال  انجمن – هیتغذ نیانجمن متخصص

که به دنبال مشاوره هستند، آدرس درمانگران و مشاوران   یصفحات، کسان  نیا  در

 . افتیخواهند خود  محل سکونت کینزد  در را دهی و آموزش د  با تجربه هیتغذ

 

 

 

 

مراقبت های  

تسکینی و 

 آسایشگاه ها 

hospiz 

اطالعات 

 تغذیه 
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rentenversicherung.de-www.deutsche 

 . یتوانبخش  و یاطالعات بازنشستگ  ه همراه. بu. aآلمان  یبازنشستگ مهیب

 
www.bmg.bund.de 

سالمت،   یصندوق ها  یایمزا  در مورد   یبا اطالعاتآلمان،    وزارت بهداشت فدرال  

بازنشستگ  یپرستار  یمراقبت ها همچن  یو  که    نیو  بیمارانی  مورد  به   ازی ن  در 

 دارند، توضیح می دهد. مراقبت 

 
www.medizinrechtsanwaelte.de 

 . آلمان در سراسر کشور و بدون پرداخت پول، گانیرا ی،پزشک مشاوره های یلوک

 مشکالت  و پزشکان و  مارانیب  نیب  و جنگ  مشاجره، مشکالت،  ی ریدر صورت درگ

این   یپرستار  یمراقبت ها  ای   یسالمت، بازنشستگ  مهیمربوط به ب می توانید به 

 وکیل ها مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطالعات در 

مورد مزایای  

 اجتماعی 

file:///C:/Users/E%200/Desktop/www.deutsche-rentenversicherung.de
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www.oncomap.de 

برای جستجوی  شده توسط انجمن سرطان آلمان دییبا آدرس مراکز تا تیوب سا

  پزشک و درمانگاه.

 
liste.de-www.weisse 

راهنمایی و  پیدا کردن  افتنیدر    مارانیب  حمایت  حدود  در  مناسب  مارستانیب  و 

 برای درمان سرطان وجود دارد.  یآلمان کینیکل 2000

 
www.kbv.de/arztsuche/ 

نظر پزشکان متخصص و   طبقبر سالمت مهیپزشکان ب یداده انجمن مل گاهیپا

 شناسان. روان

 
auskunft.de-www.arzt 

اطالعات پزشکشاملِ    سالمت  اد یبن  یبانک  دندانپزشکها  فهرست  ، ها  ، 

کل،  ان  روانشناس درمانگران،  و  ک ینیروان  به    پزشکان  ها  می شود و  روانشناس 

 .ی مختلفهامکان  در قیدق یعملکرد جستجوبا   می شود. پزشک  290000تعداد 

 
gesundheit.de-www.arbeitskreis 

 .یا رِها کلینیک یتوانبخش  مختلف یها کی نیکل یانتفاع ریانجمن غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجوی  

پزشک و  

 درمانگاه 

http://www.oncomap.de/
http://www.weisse-liste.de/
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 اصطالحات حیتوض
 

 akutحاد =  

مدت  یمزمن و طوالن بیماری حاد، بیماری در مقابل، و کوتاه مدت یشروع ناگهان

 قرار دارد. 

 

 ambulant=  ییسرپا

 ییسرپا یها کینیکل ایدر مطب  ماریب، مارستان یشدن در ب یبه بستر ازین بدون

 .رد یگ یتحت مراقبت و درمان قرار م

 

 Aminosäure=  دیاس نویآم

به هم متصل  نهیآم یدهایکه اس یهنگام ن،یپروتئ کیواحد سازنده  نیتر ساده

  کی  نهیآم دیاز ده اس ش یاز ب یا رهیشوند. زنج یم لیتشک دهایشوند، پپت یم

( را  نی)پروتئ نیپروتئ نهیآم یدهایاس100از  شیدهد، ب یم لیرا تشک دیپپت یپل

 دهند.  یم لیتشک

 

 Anorexie= Appetitlosigkeit=  ییاشتها یب

 

 Antibiotikum (Pl. Antibiotika)(= کیوتیب ی)شکل آنت کیوتیب یآنت

از  یناش یعفون یها یماریبرد و در درمان ب یم  نیها را از ب یکه باکتر ییدارو

 شود. یاستفاده م یباکتر

 

 benigne= Gutartig= gutartige= میخ خوش

شوند  یوارد همه سلول ها نم م،یبدخ یبر خالف تومورها میخوش خ یتومورها

  یبزرگ شوند، اما نفوذ در بافت ها اریتوانند بس  ی م میخوش خ یو تومورها
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گذارند و  یشوند و به مرزها احترام م ینم هیکنند و وارد بافت همسا  ینم گرید 

 دهند.  ینم لیمتاستاز را تشک

 

 Bestrahlung=  تابش

 ی پرتو درمان اشعه،

 

 bösartig=   میبدخ

 صفت وانیبدجنس، ح ر،یشر

 

   Chemotherapie=   یدرمان یمیش

  نیشود. ا یتومور در بدن م یکه مانع رشد سلول ها ییایمیبا مواد ش درمان

  می است که تقس  ییتومور با داروها یاصطالح معموال  مختص مبارزه با سلول ها

 (.  کیتواستاتیس یدرمان یم یکنند )ش ی را مهار م یسلول

 

   Cholesterin= کلسترول

 یاه یو گ یوانیح یدر تمام سلول هااست که  یآل بیترکیک نوع چربی خون،  

 . وجود دارد 

 

 chronisch =مٌزمن

مزمن،  یماریدر مقابل ب ،مدت یدر حال تکامل، طوالن یآهسته، به آرام حرکت

 حاد قرار دارد.  یماریب

 

 Darmepithelروده=  ومیتلیاپ 

 پوشاننده روده ها.  یسلول ها 

 

 Diagnostik= صیتشخ
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 یانجام م یماریب کی صیو تشخ نییتع یکه برا یقاتیتمام تحق ی برا یاصطالح

 شود.

 

 Durchfall= Diarrhö= اسهال

 

    Drüse= غده

و آنها را به  می کند را ترشح یکه مواد فعال خاص است  یاندامغده   ،سلول چند

)غدد  یلنفاو ستمیس ای در خون  ما یمستق ای)مثال  داخل حفره دهان(  رونیب

 کند. ی( ترشح مدی روئیمانند غده ت زیدرون ر

 

   Dumping-Syndrom= نگیدامپ سَندرُم

  نگ یکامل معده را سندرُم دامپ ای یو مشکالت پس از برداشتن جزئ یماریب

   .شود  یم هیدر روده کوچک تخل یسوپ معده به سرعت و ناگهان ای می. کندیگو

. سندرم زود ررسیدو نوع است: سندرم زود هنگام و سندرم د  نگیسَندرُم دامپ

: که ررسیسندرم د  .دهد ی اول پس از خوردن غذا رُخ م قهیدق 15هنگام:  در 

به  مُنجرسندروم  نیو ا رُخ می دهدتا چهار ساعت پس از غذا خوردن  کیتنها 

حالت تهوع، تپش   جه،یقند خون و عالئم گردش خون مانند سرگ دی نوسانات شد

 شود. یم دیعرق کردن شد ای قیقلب و تعر

 

  Emesis = Erbrechen= استفراغ

 

 Enzymeها =   میآنز

خاط دارند و از مُ یمتفاوت اریبس  فیدر بدن انسان  است که وظا ینیپروتئ مواد 

و  هیتجز ی شوند و برا یم دیل، صفرا و پانکراس  توگر()جِ دستگاه گوارش، کبد

 است. ازیمورد ن ییپردازش مواد غذا

 

 Ernährung, enterale=  یروده ا هیتغذ
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لوله وارد روده   ک ی قیاز طر ما یمستق ییکه در آن محلول غذا ،یمصنوع هیتغذ

 شود.  یپوست شکم  وارد بدن م قیاز طر ای ینیب قیشود. لوله از طر یم

 

 Ernährung, parenterale=  یقیتزر  هیتغذ

 یم زیرگ ها )پورت( تجو قیاز طر ییکه در آن محلول غذا یمصنوع هیتغذ

 شود.

 

 Gastritis=  تیگاستر

 مُخاط معده التهاب

 

 gastrointestinalگوارش  =   دستگاه

 

 Glukose=  گلوکز

 شود.  یم افتیعسل و خون  اهان،یآب گ ن،یریش یها وهیدر م گلوکزقند خون، 

 

 Glykogen=  کوژنیگل

 ساخته شده از گلوکز دراتیکربوه

 

    benigne= gutartig=   میخ خوش

 

 Hormonهورمون  =  

شود.  یم دیتول یتخصص یرسان بدن که در سلول ها و بافت ها امیپ  ماده

( به محل کی)لنفوژن یلنفاو ریمس  ایخون )هماتوژن(  قیهورمون ها از طر

 رسند.   یخود م تیفعال

 

 Immunsystem=   یمنیا  ستمیس  
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 نیا یدفاع ستمیس نیا یاساس یژگی ها. و یماریبدن در برابر ب یدفاع ستمیس

 ی م ییرا  شناسا ی می شوندماریب ی که باعثعوامل ایاست که ابتدا پاتوژن ها 

 دهد. یکند و سپس اقدامات متقابل و مبارزه را انجام  م

 

 Insulin=  نیانسول

شود، کاهش دهنده قند خون است،   یم دیپانکراس تول "ریجزا"که در  یهورمون

قند خون  ی عیحفظ سطح طب یبرا نیرا بر عهده دارد و انسول کوژنیساخت گل

 است. یاتیدر بدن ح

 

 Kachexie=  یکاشکس   

از   د،یشد ی)الغرمی شود ها  سمیرگانرفتن اُ نیسبب از ب یسندرم کاشکس  

 یازعوارض جانب یکی( و ها اختالل در عملکرد اندام شیدست دادن قدرت، افزا

 باشد.  یم شرفتهیپ  یسرطان ها

 

 نوم یکارس = Karzinom= سرطان

ها اشکال   نومی. کارسندیرا سرطان گوهای پوششی  بافت هیرو یب ریو تکث رشد

و رشد متفاوت هستند به عنوان مثال   یدارند و از نظر ساختار بافت یمختلف

 .  می باشد  از غدد آن = شروع  رشد  نومیآدنوکارس

 ومیتلیاپ  یحاو یخاطمُ ی= شروع  رشد از غشاها ی سلول سنگفرش نومیکارس

 باشد. یم یسنگفرش

 

 Knochenmarkاستخوان=  مغز

 لیمختلف خون از آن تشک یخون، که سلول ها یاد یبن یسلول ها دیتول محل

 شوند، در مغز استخوان قرار دارد.  یم

 

 Knochenmarktransplantation (KMT) = (BMT)مغز استخوان  وندیپ 
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 یگرید  شخص  ای ماریبشخص خون از مغز استخوان   یاد یبن یسلول ها وندیپ 

 .رد یگ یصورت م

مغز   وندیپ  و که از شخص بیمار است ، اتولوگ یا یاستخوان داخل مغزپیوند 

 .هدیه داده می شود  ماریب دیگری به  که از شخص کیآلوژن یا یاستخوان خارج

 شود.   ی سرطان خون استفاده م ای یمغز استخوان در لوسم وندیپ 

 
 Knochenmarktransplantation, allogene=  کیمغز استخوان، آلوژن وند یپ

است که  نیامر ا نیالزمه ا هدیه دهنده به بیمار، شخص  مغز استخوان از  انتقال

تا حد  رندهی( اهدا کننده و گیانسان و یتیلکوس یژن ها ی)آنت یبافت اتیخصوص

 . امکان مطابقت داشته باشند

 
 Knochenmarktransplantation, autologeمغز استخوان، اتولوگ =  وند یپ

مغز استخوان  وندی، پ ماریاز مغز استخوان خود ب مار،یخون فرد ب هیاز تصف پس

 شود. یانجام م

 

 آسان کننده هضم غذا  = Laxans (Pl. Laxantien)= مُسهل =  نیمُل

 

   Leitlinie=  راهنما

هنگام  زود  صیو تشخ یریشگیپ  یبرا قات،یبر علم و تحق یمبتن یها هیتوص

 خاص. یها یماریبعد از ب یها، درمان و مراقبت ها یماریب

 

 lipophilدوست =  یچرب

 ی در چرب محلول

 

 maligne=   میبدخ

دور بدن   یتواند در نواح ی) م م یبرخالف خوش خ ییتومورها نیچن ،میبدخ

 کند(.  جاد یمتاستاز ا
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 متوسط( = رهیبا زنج دی ریس یگل ی)تر MCT یها یچرب
MCT-Fette (engl.: medium-chain triglycerides; mittelkettige 

Triglyceride) 
  ژهیمتوسط که به و رهیچرب با زنج یدهایاس یباال یبا محتوا ژهیو یها یچرب

 دیوزن مف شیافزا یشوند. آنها برا ی جذب م یتوسط روده کوچک به خوب

به  MCTبرند.  ی از مدفوع چرب رنج م مارانیکه ب یهستند، به خصوص زمان

 یها  روشگاهف ایدر داروخانه ها  یمیرژ ی و روغن خوراک یمیرژ نیعنوان مارگار

 سالم موجود است.  ییمواد غذا

 

 Metastase=  متاستاز

  یماریب یتومور از کانون اصل یدهد که سلول ها یرخ م یزمان ه،یثانو تومور

از طریق   ایخون )هماتوژن(  انیجر قیتواند از طر یپخش شوند. متاستاز م

 ( رخ دهد.کی)لنفوژن یلنفاو ستمیس

 

 metastasieren  دادن = متاستاز

 یسرطان یسلول ها گسترش

 

  تیموکوز

و   دیآ یکه در دهان، گلو و دستگاه گوارش بوجود م یخاطمُ یغشاها التهاب

 است.  یو پرتودرمان یدرمان یم یش یاز عوارض جانب یناش

 

 Mykose=  سیکوزیم

 یقارچ عفونت

 

 Übelkeit=  Brechreizتهوع =  حالت

 

    Nebenwirkung=  یجانب  عوارض
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حداکثر دوز  یعوارض جانب ک،یتواستاتینامطلوب درمان، به خصوص با س اثرات

 کند.  یم نییرا تع زیقابل تجو 

 

 Obstipation = Verstopfung=  )قبض( بوستی

 

 Oral=  یدهان

 دهان.  قیمورد دهان، از طر در

 

 Organ=  عضو

 مشخص.  یبافت ها و عملکردها ریواضح با سا یاز بدن با مرزها یبخش 

 

   Pankreas=  پانکراس

غذا را   یکند که اجزا یم دیآب پانکراس تول ،تریل 1.5روزانه حدود  پانکراس

گلوکاگون که سطح   و همچنین کند یم دیتول نیکند و هورمون انسول یم هیتجز

 کند. ی م می قند خون را کنترل و تنظ

 

 parenteral=  یقیصورت تزر به

 

 از راه پوست( یآندوسکوپ  ی)لوله گاستروستوم PEG مصنوعی لوله
PEG-Sonde (Perkutane endoskopische Gastrostomiesonde)                                     

 شود.   ی شکم به معده متصل م وارهید  قیاز طرکه   ای هیلوله تغذ   

 

 perkutanراه پوست =  از

 رونیپوست، از ب قیطر از

 

 Protein  = Eiweiß= نیپروتئ
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 Radiotherapie  = Strahlentherapie=  ی= پرتو درمان یوتراپ یراد 

 

 Stammzelltransplantation=  یاد یبن یسلول ها وندیپ 

خونِ سالم  یاد یبن یسلول ها ،یاد یبن یسلول ها ایمغز استخوان  وندیدرپ 

مدت زمان  یاتولوگ وجود دارد. برا وندیو پ  کیآلوژن وندیشوند. پ  یمنتقل م

خونساز بود.  یاد یبن یبا سلول ها وندیمغز استخوان تنها منبع پ  ،یطوالن یها

 ز ی. پس از تجودیآ یمعمدتا  از خون در گردش در بدن، به دست  وندیامروزه پ 

  یشده و رشد م ریتکث یاد یبن یدرون زا، سلول ها ریفاکتور رشد و تکث کی

را با  یاد یبن یتوان سلول ها یشوند. سپس م یم ختهیکنند و به داخل خون ر

مخصوص، استخراج کرد. بر خالف استخراج مغز   وژیفیسانتر کیاستفاده از 

استخراج   یهوشیبدون ب یاد یبن یااستخراج است که سلول ه کی نیاستخوان، ا

 کرد. 

 

 Stoma=   استوما

 پوست شکم.  و مثانه )پیشآبراه( در یروده مصنوع یخروج

 

 Strahlen, ionisierende=  زانیونی اشعه،

 شود. یها استفاده م یماریدر درمان ب که یس یامواج الکترومغناط 

 

 Strahlentherapie (Radiotherapie) (=یوتراپ ی)راد  یپرتودرمان

  کیدستگاه خاص )معموال   کیکننده که با استفاده از  زهیونی یبا پرتوها درمان

 نیشود. به ا یمشخص از بدن وارد م قا یدق هیناح کی( به یشتاب دهنده خط

از قبل برنامه   یتشعشع یها دانیروند. م ی م نیتومور از ب یسلول ها بیترت

به اندازه مناسب باال و در  دفه هیمقدار در ناح ایو محاسبه شده اند تا دوز  یزیر

 ی انتخاب یپرتودرمان نیشود. ب یحال بافت سالم تا حد امکان محافظت م نیع

و تقاوت وجود  زیتما یخارج ی( و پرتودرمانونیزاسیوامبولیراد  ای SIRT) یداخل

 دارد. 
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 یماریب یها نشانه =Symptom =   عالمت

 

 Tumor= تومور

خوش : و دو نوع است ندیبدن را تومور گو  یهر توده از بافت موضع ،یطور کل به

تواند در هر نقطه  یتومور ها کنترل نشده است و م یسلول ری. تکثمیو بدخ میخ

 از بدن رخ دهد. 

 

-Tumor, gastrointestinaler Tumor des Magenدستگاه گوارش= تومور،

Darm-Traktes 
 

 Tumorerkrankung = Krebserkrankungتومور= سرطان=   یماریب

 

 Tumorkachexieتومور=  یکاشکس 
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 : یادداشت های غذایی و پیوست ضمیمه
 تحمل شما نسبت به این غذا چگونه بوده است؟   چه چیزی خورده اید؟   ساعت

6:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

7:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

8:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

9:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

10:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

11:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

12:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

13:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

14:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

15:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

16:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

17:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

18:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

19:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

20:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

21:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

22:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

23:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 

24:00    1 ⃝    2  ⃝     3  ⃝    4  ⃝     5  ⃝ 
     

 

     خوب نبوده است= اصال   5     بد ی= کم 4 ی   = تا حدود  3     = خوب 2   خوب  ی لی= خ 1
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را    5  ای  4  غذایی که خورده اید، برای شما مناسب و قابل تحمل نبوده است و شماره  اگر  

 ؟ ی از این غذا دارید و باعث چه مشکالتی در شما شده استتیچه شکا انتخاب کرده اید. 
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 شما یها ادداشتی یراب
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