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شودرسانی ارائھ میاین اطالعات تنھا بھ منظور آموزش و آگاھی. شناس رسمی غذایی نیستی پزشک یا مشاوره انفرادی با رژیمھدف از ارائھ این اطالعات جایگزینی توصیھ .  

،تشخیص سرطان، تغذیھ، رژیم غذایی صحیح، پروتئین، مکمل ھای رژیمی 
 ویتامین ھا، مواد معدنی

اینکھ بھ تازگی پی برده ابد کھ مبتال بھ سرطان ھستید یا در . تغذیھ خوب بخش مھمی از مراقبت ھای فردی سرطان است
تغذیھ خوب . حال آماده شدن برای روش ھای درمانی ھستید، نوع تغذیھ شما بر وزن، توان و انرژیتان تاثیر خواھد گذاشت

 . ھم چنین روند بھبود را تسریع می کند، ساختار ایمنی بدن را پشتیبانی میکند، و باعث بھبود حالتان می شوند

سرطان و عوارض جانبی . در این مقالھ می توانید اطالعات کلی درباره تغذیھ پس از تشخیص سرطان بدست بیاورید
اگر مشکل تغذیھ دارید یا وزنتان کاھش پیدا میکند، با . درمانی اش اکثر اوقات باعث ایجاد اختالل در تغذیھ می شود

 . متخصص تغذیھ جھت دریافت رژیم مناسب مشاوره کنید

 

 .یک رژیم غذایی متنوع و متعادل را در پیش بگیرید

. مواد غذایی متنوع کھ کالری، پروتئین، ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز برای تامین بدنتان را فراھم می کند را انتخاب کنید
مواد غذایی را می توانید بر اساس ترجیحات، تحمل، اشتھا، ھر نوع عوارض جانبی سرطان یا درمان و ھمچنین سایر 

این مسئلھ طبیعی . رژیم غذایی مناسب برای شما ممکن است با شخص دیگر متفاوت باشد. شرایط سالمتی خود برگزینید
یا لیستی از غذاھای قابل مصرف و یا ممنوعھ برای کسی کھ مبتال بھ سرطان است " رژیم غذایی مختص سرطان"است کھ 

 . وجود ندارد

 . برای اطالعات بیشتر درباره تغذیھ سالم، بھ قسمت سایر منابع مراجعھ کنید

 .مواد غذایی مصرف کنید کھ موجب چاقی و اضافھ وزن نشود

حفظ وزن در محدوده طبیعی بھ خوبی نمایانگر این مورد است کھ کالری ھای مورد نیاز برای حفظ سالمتیان را دریافت می 
ممکن است الزم باشد غذاھایی را کھ کالری بیشتری دارند، مقادیر بیشتری مصرف کنید، یا بیشتر بخورید تا کالری . کنید

نمونھ ھانی از مواد غذایی با میزان کالری باال شامل آوکادو، لبنیات پر . کافی برای جلوگیری از کاھش وزن را دریافت کنید
، مارگارین، روغن، سس، مغزھا، بادام زمینی یا سایر مغز ھا، و میوه ھای %)2ماست، پنیر بایش از : مثال( چرب 
 . خشک

 . وعده ھا و میان وعده ھا باید سرشار از منابع پروتئین باشد

  .مصرف پروتئین بھ میزان کافی بھ شما کمک می کند تا توان خود را حفظ کنید و برای بھبود و سیستم ایمنی بدن مفید است

، توفو، آجیل و مغزھا، کره بادام )لوبیا، نخود فرنگی و عدس(منابع پروتئین شامل ماھی، مرغ، گوشت، تخم مرغ، حبوبات 
می . زمینی یا سایر کره ھایی کھ از مغزھا گرفتھ می شوند، شیر، شیر سویا غنی شده، ماست، پنیر و پودر ھای پروتئین

 . باشد
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 . جھت کسب اطالعات بیشتر درباره راه ھای افزایش دریافت پروتئین و کالری، بھ قسمت سایر منابع مراجعھ کنید

 .مواد غذایی را انتخاب کنید کھ سبب تشدید عالئم بیماری نشود

. ممکن است مواردی وجود داشتھ باشد کھ تمایل داشتھ باشید در تنوع غذایی خود جھت کاھش عالئم و بھبود تغییر ایجاد کنید
بھ عنوان مثال، اگر مبتال بھ اسھال شده اید یا زود احساس سیری می کنید الزم باشد غذاھایی با فیبر کمتر بھ جای فیبر باال 

 یا تنوع غذایی در رژیمتان پایین است، با متخصص تغذیھ مشورت کنید تا اگر پرھیز غذایی زیادی دارید. مصرف کنید
 . برای شما رژیمی تنظیم کند کھ نیاز شما را برآورده کند

 . رعایت نکات زیر برای داشتن تغذیھ سالم مفید است

غذاھای سریع و آماده مثل نان، کره . برای روزھایی کھ حوصلھ آشپزی ندارید غذاھای حاضری و راحت کنار بگذارید
سوپ کنسرو ماھی , کنسرو و میوه ھای خشک و آجیل و دانھ ھا, کلوچھ, میلھ, بادام زمینی، تخم مرغ، غالت، پروتئین

پودینگ یا نوشابھ ھای انرژی زا مانند , ماست, پنیر, غالت سرد, غالت و حبوبات, منجمد وعده ھای غذایی فوری داغ
Ensure ®. 

 . ھر گاه می توانید، غذا بپزید و فریز کنید برای وقتیکھ نمی خواھید آشپزی کنید

 . از دوستان و خانواده درخواست کنید تا گاھی اوقات برای شما غذا خریداری و تھیھ کنند

اگر اشتھایتان کمتر از حد نرمال است، از مصرف میان وعده در طول روز . سعی کنید ھیچ وعده غذایی را حذف نکیند
 . راحت تر از مصرف وعده ھای کامل است) مرتبھ در روز 6تا  5(مصرف میان وعده ھای کوچک . غافل نشوید

اگر پخت و پز برایتان دشوار است وعده ھای غذایی راحت و آماده انتخاب کنید مثل یک تکھ پنیر یا از خدمات ارسال غذا 
 . استفاده کنید

 .لیوان نوشیدنی مصرف کنید 12تا  8روزانھ 

مایعات . و سوپ را بھ لیست مایعات مصرفیتان اضافھ کنید% 100آب و سایر مایعات از قبیل چای، قھوه، آب میو ھای 
نوشیدنی ھایی از قبیل . مغذی مثل شیر یا شیر سویا غنی شده یا اسموتی ھای تھیھ شده با ماست و میل شیک ھا را بنوشید

Boost,®Ensure ® یا صبحانھ ھایNestle  ®ھم گزینھ ھای راحت و مغذی ھستند اگر کم اشتھا ھستید . 

 .از مواد غذایی خوب و مطمین استفاده کنید

در طی این مدت، شما در معرض . رخی از روش ھای درمانی سرطان مقاومت بدن را در برابر عفونت ضعیف می کندب
جھت کاھش خطر، از مصرف موارد زیر . ھستید) یا بھ بیان دیگر مسمومیت غذایی(خطر باالی انتقال بیماری از راه غذا

 : پرھیز کنید
  گوشت، مرغ، ماھی و غذاھای دریایی خام یا نیم پز�
  تخم مرغ خام یا تخم مرغ با زرده شل�
  پنیر ھای نرم خام�
  .فرآورده ھای لبنی غیر پاستوریزه�



  

 

 

  

 

|  PAGE 3 of 4Updated: 2017-08-25


Fa: Eating Guidelines for After a Cancer Diagnosis 
 
© 2019 بازتولید این اثر در تمامیت آن، مشروط بھ ذکر منبع، بالمانع است. تمام حقوق محفوظ است .  
 

شودرسانی ارائھ میاین اطالعات تنھا بھ منظور آموزش و آگاھی. شناس رسمی غذایی نیستی پزشک یا مشاوره انفرادی با رژیمھدف از ارائھ این اطالعات جایگزینی توصیھ .  

برای اطالعات بیشتر درباره غذاھایی کھ باید از مصرفشان پرھیز کرد و انتخابھای سالمتر، بھ قسمت سایر منابع مراجعھ 
 . کنید

در مصرف مکمل ھای رژیمی مثل ویتامین، مواد معدنی، مکمل ھای گیاھی و سایر محصوالت طبیعی بھداشتی احتیاط 
 .کنید

مصرف مکمل . مصرف مکمل ھای رژیمی را نباید ساده پنداشت، زیرا شما در مرحلھ تشخیص یا درمان سرطان ھستید
این نگرانی وجود دارد کھ برخی از . برای تقویت سیستم ایمنی توصیھ نمی شود و ممکن است پیامدھایی بدنبال داشتھ باشد

بنابراین، در طول دوره درمان سرطان، از مکمل ھای آنتی . مکمل ھا احتمال دارد بر روند درمان سرطان تاثیر گذار باشد
ھرچند،مصرف مواد غذایی حاوی موارد زیر بالمانع . اکسیدان مثل بتاکاروتن، ویتامین آ، ث، و ای، و سلنیوم استفاده نکنید

 . تغذیھ بھترین روش برای دریافت ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز بدن است تا سالمت خود را حفظ کنیم. است

اگر نمی توانید رژیم غذایی متعادلی را دنبال کنید، مصرف روزانھ و بطور منظم انواع ویتامین ھا و مکمل ھای معدنی مفید 
اگر در حال گذراندن دوره درمان سرطان ھستید، قبل از مصرف ھر گونھ مکمل ویتامین، مواد معدنی یا مکمل . خواھد بود

 . ھای عمومی با پزشک معالج خود مشورت کنید

 .درباره رژیم ھای تخصصی محتاط باشید

کتوژنیک / قلیایی یا رژیم ھای کم کربوھیدرات / ثابت شده است کھ رژیم ھای غذایی مانند ماکروبیوتیک، اسید پایین 
این نوع رژیم ھا بسیار محدود کننده است، کھ . سرطان را درمان نمی کنند یا پیشرفتت سرطان را در افراد کم نمی کند

اگر در فکر این ھستید کھ رژیم غذایی خاصی را رعایت کنید . دریافت کالری و پروتئین مورد نیازتان را دشوار می سازد
 . کھ شما را از مصرف برخی غذا ھا و مواد غذایی منع می کند، حتما با متخصص تغذیھ معتبر مشورت کنید

 

تماس بگیرید و  1-1-8برای کسب اطالعات بیشتر و راھنمایی درباره نیازھا و ترجیحات غذایی خود با شماره 
دھد و کارشناس تغذیھ بھ سؤاالت شما پاسخ می. سی صحبت کنیدلینک بیدرخواست کنید کھ با یک کارشناس تغذیھ ھیلث

 . درباره منابعی کھ بھ زبان مادری شما در دسترس است شما را راھنمایی خواھد کرد

شما بھ یک متصدی خدمات  1-1-8پس از تماس با . دھدزبان ارائھ می 130خدمات ترجمھ را بھ بیش از  8-1-1
برای دریافت خدمات بھ زبانھای دیگر، صرفاً زبانی را کھ خواھان آن ھستید ذکر . بھداشتی انگلیسی زبان وصل خواھید شد

 . و یک مترجم بھ تماس تلفنی خواھد پیوست) »Farsi«/»فارسی«برای مثال بگویید (کنید 

 :برای کسب اطالعات بیشتر، منبع زیر را ببینید
اطالعات بھداشتی غیراورژانسی و مورد تأیید پزشکی  - www.healthlinkbc.ca . سیلینک بیھلث�

  .دریافت کنید
اند و نباید بھ عنوان تبلیغی برای شود در زمان انتشار قابل اعتماد و درست بودهگردند کھ پنداشتھ میرسانی بیشتر ارائھ میاین اطالعات بھ عنوان منابعی برای آگاھی

 .گونھ اطالعات، خدمت، محصول یا شرکتی تلقی شوندھیچ

https://www.healthlinkbc.ca/
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 :توزیع بھ وسیلھ متن

 
پیش از این (سی بیلینکبی سی کےخدمات کارشناسی تغذیھ در سازمان ھلث (ڈائیٹیشن -اے-سابقہ ڈائل) ڈائیٹیشن سروسزہیلتھ لِنک بی سی

. نمایدسی و متخصصان بھداشت ارائھ می، اطالعات و منابع رایگان را در مورد تغذیھ برای ساکنان بی)Dietitian-A-Dialموسوم بھ 
مترجمان . تماس بگیرید 8-1-1با ) سیاز ھر جای بی(مراجعھ کنید یا  eating-www.healthlinkbc.ca/healthy .بھ 

.زبان در دسترس ھستند 130شفاھی بھ بیش از 

http://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating

