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 راهنمای تغذیه در کودکان مبتال به سرطان

 

 گرد آوری                                                

 لیال هوشنگ سوپر وایزر آموزش به بیمار                          

 با نظارت :                                                 

 دکتر بابک عبدالکریمی فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان     

بيست سال قبل، سرطان کابوسی وحشتناک به نظر می رسيد که هيچ راهی برای 

 درمان آن وجود نداشت و یا تنها روش های بسيار محدودی در مورد درمان برخی از

انواع آن در دست بود اما امروزه به برکت پيشرفت های عظيم دانش پزشکی، همانند 

بهره گيری از پيشرفته ترین متد های تشخيصی و درمان های جراحی و نيز استفاده از 

شيمی درمانی ،بسيـاری از انـواع سرطان ها قابل درمان و حتی انواع داروهای کارآمد

يمــاران مبتال به انواع سرطان ها نبـــاید فراموش ریشه کنی هستنـد. بنا براین ب

کننـــد که آن ها نيز می توانند با بهره گيری از امکانات در دسترس، تغيير شيوه 

زندگی و پيروی از دستورات پزشکان معالج با روحيه ای استوار از زندگی طبيعی بهره 

این نکته حائز اهميت زیادی  مند گردیده و با اميد به آینده قدم در راه نهند. توجه به

است که رعایت شيوه های صحيح زندگی از جمله تغذیــه، فعاليت،استراحت و خواب 

متناسب، روند بهبودی را سرعت می بخشند. در این نوشتــار به مبانی تغذیه صحيح در 

 بيمــارانی که تحت شيمی درمانی قرار دارند می پردازیم.

 می شود تغذیه اهميت فوق العاده ای پيدا می وقتی کودک شما به سرطان مبتال
برنامه غذایی مناسب تاثير فراوانی در درمان سرطان دارد تغذیه  برخوردای از یک.کند

خوب به کودک شما کمک می کند تا درمان را بهتر تحمل کند و قوی بماند.همچنين 
کند.خوب خوردن باعث می شود سيستم ایمنی او برای مبارزه با عفونت ها بهتر فعاليت 

ی ژبه فرزندتان کمک می کند بهتر رشد ونمو کند وبرای درس خواندن و بازی کردن انر
 بيشتری  داشته باشد.

 

 توصيه می شود که فرزندتان بسته به سنش هر روز از مواد زیر تغذیه کند:
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 سهم ميوه وسبزی8تا 4

 سهم حبوبات 7تا3

 سهم شير و جایگرین های آن )مثل پنير،ماست ،شير سویای غنی شده(                                               4تا 2

سهم گوشت)مثل گوشت گوسفند،مرغ ،ماهی(وجایگزین های آن )مثل تخم  3تا1
 مرغ،آجيل(

خوبی از  ذخایرباشد  شتهرژیم غذایــی مناسبی داکودک اگر قبل از ابتال به سرطان   
حفظ خواهد شد؛ بافت بدن در برابر او  مواد مغذی برای زمان درمان خواهد داشت و بنيه

تخریب، محافظت و بازسازی می شود و دفاع بدن بر عليه عفونتها افزایش می 
که تغذیه خوبی دارند بهتر با عوارض جانبی درمان مقابله می کنند و حتی کودکانی یابد.

 خوبی تحمل می نمایند.دوز باالی داروها را به 

 

کافی در رژیم غذایی خود دریافت د و کالری و پروتئين تغذیه خوبی داشته باشکودک اگر
غذاهای تا کودک کنيد  تالشد بود.ی قادر به تحمل عوارض درمان خواهد، به خوبنک

را که قبالً هرگز د زیرا ممکن است برخی مواد غذایی را راحت بپذیرید و امتحان کن دجدی
ن سعی کنيد مواد خوش طعم باشد. بنا برایش دوست نداشته، در طی درمان به نظر

ــد کالری و متحان کنيد. سعی کنيد غذاها وميان وعده هایی که واجا غذایی متنوعی را
وی   تخریب بافتیرا حفظ و از  او تا نيروی به کودک بدهيد  ــی استپروتئين کاف

در این صورت بافت هایی از بدن که احتماالً حين درمان تخریب شده  جلوگيری کند.
صبحانه اشتهای بهتری دارند. این در هنگام کودکان اند باز سازی خواهند شد. برخی از 

د نادی به خوردن ندارباید در این زمان غذای بيشتری بخورند. اگر تمایل زی کودکان 
د و فقط یک یا دو نوع ند. اگر اشتهای کافی ندارنای اصلی را در ابتدای روز ميل کنغذ

. برای دریافت پروتئين به کودک بدهيد فقط همان ها رامی توانند بخورند ماده غذایی را 
 پروتئين مایع استفاده کنيد.پرکالری و و کالری زیاد از غذاهای پر 
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 د، نگران نشوید. هر کاری را که فکر می کنيــد حالد بخوراصالً نمی توانکودک اگر 
نيد تا هر چه زودتر غذایی ميل شما را بهتــر می کند انجام دهيد و سعی ک کودک 

 بپرهيزید. سعی کنيد از دعوا کردن در مورد غذا و اجبار فرزندتان به غذا خوردنکند، 
د، مایعات زیاد بنوش او را تشویق کنيد دميل به خوردن ندارکه کودک درروزهایی  

آب برای انجام واکنش های بدن ضروری است. بنابراین مصرف مایعات به مقدار 
 کافی، آب مورد نياز بدن را تامين خواهد کرد.

اشتـه باشيد. . سعی کنيد همواره در خارج از منزل نيز یک بطری آب به همراه د
 پيدا کنيد.  رااین امر باعث می شود عادت به نوشيدن مایعات زیاد

 چگونه با عوارض جانبی داروهای شیمی درمانـی مقابله کنیم؟
در این بخش نکات عملی برای مقابله با عوارض درمان که بر تغذیه اثر می گذارند 

 ارائه شده است.
 فرد اثر می گذارند عبارتند از:عوارض جانبی ناشی از درمان که بر تغذیه 

 کاهش اشتها-1

 (کاهش یا افزایش وزن)تغيير وزن -2

                                                                  سوزش دهان یا گلو-3

 خشکی دهان-4

 =تغيير حس بویایی و چشایی5

 تهوع-6

 استفراغ-7

 اسهال -8

 یبوست-9

 
 

هيچ  اصالً مواجه شود و یا شما فقط با تعداد کمی از این عوارض کودک ممکن است 

. آن چه در بروز عوارض و یا شدت آن ها موثر است به را نداشته باشدکدام از آن ها

وسيله چند عامل تعيين می شود. این عوامل شامل نوع سرطان و بافت تحت درمان، 

است. توجه د اشته باشيد که این طول دوره درمان و مقدار دارو ویا اشعه دریافت شده 

همچنين بيشتر عوارض  عوارض هر چقدر هم شدید باشند به خوبی قابل کنترل هستند

صورت لزوم اطالعات  درخواهند شد. پزشک یا پرستار پس از پایان درمان برطرف 

 جانبی ارائه خواهد داد. ری در مورد نحوه مقابله با عوارضبيشت

 کاهش اشتها -1

یا کم اشتهایی یکی از مشکالت شایع در طی بيماری سرطان و درمان  بی اشتهایی
آن است که هنوز علت آن به خوبی روشن نيست. نوع درمان و یا خود بيماری می تواند 
از علل بی اشتهایی باشد. ترس، اضطراب و افسردگی نيز می تواند سبب بی اشتهایی 

عی خود برای معرفی راه های کم شخص شود .می توانيد از پرستار یا مدد کار اجتما
 خواهيد.ب ب و افسردگی کمککردن اضطرا
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گاهی اوقات بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، تغيير حس چشایی یا بویایی از عوارض 
ر این تمایل به خوردن نداشته باشد. د کودک انبی درمان است که سبب می شود ج

 در مورد کنترل بهتر عوارض جانبی مشورت کنيد. صورت با پزشک یا پرستار
 

 
 

در تعدادی از بيماران کاهش اشتها تنها یک یا دو روز و در برخی دیگر برای مدت 
 بيشتری وجود دارد؛ دراین مورد توصيه می شود:

د، از غذاهای مایع درخوردن غذاهای جامد مشکل دارکودک زمانی که - 1 
 استفاده کنيد.

قطعـات بزرگ از تکه های کوچک غذا استفـاده کنيـد، زیرا بلـع آن ها به جای --2 
 آسان تر است و احساس پری شکم و سيری ایجاد نمی کند.

از آن ها  ميل داشتکودک غذاهای آماده را در دسترس داشته باشيد تا هر موقع  -3  
 مصرف کنيد.

ی آماده هستند. زمانی که از نان و پنير، کلوچه، بستنی، ميوه و فرنی از خوراکی ها -4  
منزل خارج می شوید یک خوراکی ساده مانند نان وپنير، یا نخود و کشمش همراه خود 

 ببرید.

د، از مایعاتی مانند آب ميوه، سوپ و ميل به خوردن غذاهای جامد ندار کودک اگر -5  
مغذی ضروری مواد مشابه استفاده کنيد. توجه داشته باشيد که این مواد باید حاوی مواد 

 و کالری باشند .
 .نوشيدنی های حاوی شير نيز دارای پروتئين هستند -6  

شما را به کودک ظاهر غذا را طراحی و تزیين کنيد تا موجب افزایش اشتها شده،  - 7

 .غذا خوردن ترغيب کند

 

 
                                                                                                                                                  

ستفاده د، از فرصت ابهتر است و ميل به غذا خوردن دار کودک زمانی که حال-8

 .ه او بدهيدکرده و غذای بيشتری ب

کودک ه نگام صرف غذا مایعات کمتری بدره -9

زیرا نوشيدنی ها ایجاد سيـری کاذب می کنند.  بدهيد

دقيقه قبل یا  60تا  30را حداقل به فاصله  نوشيدنی
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. غذاهای نرم و سرد مثل به کودک بدهيد بعد از غذا

فریز )ماست و شير ميوه ای و حتی غذاهای منجمد 

موجب بهبود اشتــها می شوند. شير ال  معمــو( شده

 .موز نيز خوراکی مناسبی است 

 تغییر وزن:

 تغيير وزن شامل افزایش وزن و کاهش وزن است.

 کاهش وزن
د که می تواند ناشی با کاهش وزن روبرو شو کودک شما ن ممکن است در طی درما

بيماری و متعاقب از خود سرطان و یا عوارض ناشی از درمان و یا حتی نگرانی ناشی از 
آن کم اشتهایی باشد .مواد غذایی با کالری و پروتئين باال جهت مقابله با کاهش وزن و 

 حتی اندکی افزایش وزن توصيه می شوند.
 
 

 توصيه هایی برای افزایش کالری و پروتئين غذاها

 استفاده از شیر خشک به عنوان پودر پروتئین

 خشکد، کمی شيربيشتری در رژیم غذایی دریافت کن پروتئينکودک برای اینکه 
را به ، سوپ، غالت، سس یا آب گوشت (عصاره  سوپ خوری(قاشق  2-4)بدون چربی 

پيمانه شير  4/1اضافه کنيد. ،فرنی،پودینگ،ماست،پوره سيب زمينی،نيمرو یا املت گوشت
انيا یا خوراک خشک را می توان به گوشت چرخ کرده یا یا همبرگر،رولت گوشت،کتلت،الز

 لوبيا اضافه کرد.

 شير 

 سوپ ،فرنی و پوره سيب زمينی اضافه کنيد.شير پر چرب را به 

 

 دهشیر غنی ش

شير مایع سرد را در  یک ليوان شير خشک بدون چربی مواد الزم: یک ليتر شير کامل،

به هم بزنيد تا  یک کاسه بریزید و شير خشک را به آن اضافه کنيد و به آرامی با همزن

دقيقه) ،سپس  5به مدت کمتر از  جایی که شير خشک در شير مایع حل شود (تقریبا

آن را در یخچال بگذارید و بعد از سرد شدن ميل کنيد. اگرً طعم شير به دست آمده 

خيلی غليظ و سنگين بود می توانيد برای شروع به جای یک ليوان، از نصف ليوان شير 

و کم کم به مرور زمان حجم آن را به یک ليوان برسانيد. شير خشک استفاده کنيد 

غنی شده را می توانيد در تهيه غذاهایی همچون فرنی، سس ساالد، پنير، پوره سيب 

 زمينی، شيرکاکائو و سوپ به جای شير معمولی مورد استفاده قرار دهيد.

 

 خامه یا خامه زده شد
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سوپ،شير کاکائو،شير،یا فرنی اضافه به کيلو کالری 50-25=یک قاشق سوپ خوری 

 کنيد.

 می توانيد از خامه برای تزئين ميوه ،کيک و انواع شيرینی و دسر استفاده کنيد.

 ماست پر چرب

 گرم پروتئين  3کيلوکالری و  33یک قاشق سوپ خوری =

 نيد ماست پر چرب را به همراه نان یا برشتوک سرو کنيد.امی تو

 

 

 

 بستنی

 

 گرم پروتئين2کيلوکالری و 100=پيمانه بستنییک چهارم 

را به دسر ها و ژله اضافه کنيد یا از آن برای روی کيک ها و شيرینی  می توانيد بستنی

 یا انواع معجون ها را درست کنيد. کنيد. با بستنی ميلک شيکها استفاده 

 

 پنیر

 گرم پروتئين  7کيلو کالری و 100گرم=30

پنير فرآوری شده را به ساندویچ ها،همبرگرها،انواع  پنير خامه ای یامی توانيد

ماکارونی،سوپ ها ،سبزی ها،شيرینی ها،پوره سيب زمينی،شيرینی ها و سس ها اضافه 

 کنيد یا روی نان شير مال بماليد

 به عنوان ميان وعده به بچه ها نان وپنير به همراه سبزی و ميوه بدهيد.

 

 کره یا مارگارین

 کيلوکالری 100یک قاشق سوپ خوری =

به پوره سيب زمينی،انواع سوپ ها،برنج ،تخم مرغ،ماکارونی،نان می توانيد 

 تست،شيرینی ها ،سبزی ها،سس ها،و ساندویچ ها اضافه کنيد.
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 روغن

 اضافه کنيد. غن زیتون یا روغن کانوال به غذاهاقاشق سوپ خوری رو 1

 گوشت 

  پروتئينگرم  6کيلوکالری و 50گرم =30

 انواع گوشت مرغ ،ماهی یا گوشت قرمز را به ساالد اضافه کنيد

 آب مرغ یا گوشت را به انواع سس ها یا سوپ ها اضافه کنيد. 

 حبوبات

 گرم پروتئين 5کيلوکالری و 60پيمانه = 4/1

می توانيد حبوبات را پس از اینکه خوب پختيد و پوره کردید به انواع سس ها و سوپ 

 کنيدحتی به عنوان سس برای ماکارونی استفاده کنيد.ها اضافه 

 تخم مرغ

 گرم پروتئين 6کيلو گالری و  80تخم مرغ=1

 

د ها اضافه کنيد یا با تخم مرغ پخته شده ورق های تخم مرغ پخته شده را به ساال

ساندویچ درست کنيد.می توانيد یک تخم مرغ را به صورت زده شده به بعضی از سوپ 

 کنيد.مراقب باشيد تا تخم مرغ به طور کامل نپخته است سوپ را سرو نکنيد.ها اضافه 

 

 هشدار:

به بچه ها تخم مرغ خام ندهید به خصوص زمانی که سیستم ایمنی 

 بدنشان ضعیف شده است.

 میوه خشک شده
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 کيلوکالری60گرم =25

،برگه سيب، برگه هلو،انجيرخشک شده و انواع ميوه خشک شده :کشمش،برگه زرد آلو 

ميوه  خرما را می توانيد به عنوان ميان وعده به بچه ها بدهيد و یا به ساالد و دسر ها

 اضافه کنيد. خشک شده

 ميلک شيک ميوه و خامه

پيمانه )می توانيد از  1پيمانه،ميوه بسته به ذائقه کودک 1شير 

قاشق  1پيمانه،عسل  1،بستنی وانيلی يد(انبه،آناناس،نارگيل،هلو،ویا....استفاده کن

 چایخوری

پيمانه 2همه مواد را در مخلوط کن ریخته و با هم مخلوط کنيد.با این مواد می توانيد 

گرم پروتئين  7کالری و  300پيمانه 1ميلک شيک تهيه کنيد. ارزش غذایی در هر 

 است.

 شیر میوه ای پر پروتئین

قاشق غذاخوری شکالت، مربای ميوه دلخواه،  2ليوان شير غنی شده ،1مواد الزم: 
 ، نصف قاشق مربا خوری وانيل.وانيلی  نصف ليوان بستنی

 مواد فوق را با هم مخلوط کرده ودر مخلوط کن بریزید و یا با همزن دستی هم بزنيد .

 مخلوط به دست آمده، آماده مصرف است.

 مخلوط پروتئینی:

قاشق غذا خوری،موز رسيده  1قاشق غذا خوری،شکر  1شير یک پيمانه ،پودر کاکائو 

 پيمانه  4/1نصف موز،شير خشک پرچرب 

 365همه مواد را در مخلوط کن بریزید و با هم ترکيب کنيد .ارزش غذایی در هر پيمانه 

 کيلو کالری است.

 اسنک کره بادام زمینی
خشک، یک قاشق غذاخوری عسل، یک قاشق موادالزم: یک قاشق غذاخوری شير 

 غذاخوری آب، پنج قاشق غذاخوری کره بادام زمينی، یک قاشق مربا خوری وانيل.
شير خشک را با آب و وانيل مخلوط کنيد تا جایی که نرم شود.   

عسل و کره بادام زمينی را به آن اضافه کرده و به آرامی هم بزنيد تا 

به دست آمـده را می توانيـد با ماده  آميختـه شـوند.به خوبی به هم 

نان ميـل کنيـد. همچنيـن می توانيد معجون به دست آمــده را به 
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صورت گلولــه های کوچک درآورده ودر یخچال بگذارید و پس از 

.می توانيد آن را به ميلک شيک سرد شدن مانند آب نبات ميل کنيد

 ها ،فرنی و برخی از دسر ها اضافه کنيد.

 اغشکالت د

کره یک قاشق چای -گرم 50مواد الزم : شکالت شيری 

 خامه یک پيمانه-خوری

شکالت و کره را در مایکروفر ذوب کرده و با خامه مخلوط کنيد 

 کيلو کالری است.420ارزش غذایی در هر پيماه 

 

 

 توپ پنيری

وقتی کودک نمی تواند غذای اصلی را کامل بخورد این غذا می 

 وعده عالی باشد.مواد الزم:تواند برایش یک ميان 

آرد یک -گرم 115کره یا مارگارین-پنير چدار رنده شده دو پيمانه

 زان الزمينمک به م-پيمانه

تمام مواد را درجه سانتيگراد گرم کنيد 180فر را از قبل با دمای 

نرم شوند با هم مخلوط کنيد و سپس به توپ های  تا جایی که

دقيقه داخل فر قرار  15به مدت کوچک به اندازه تيله در بياورید 

 دهيد .

 

 

 

 

 

 

 افزایش وزن -2

در برخی بيمـاران وزن در حين درمـان تغييـر نمی کنـد و حتی عـده ای از آن ها 
اضافه وزن هم پيدا می کنند. توجه داشته باشيد در صورت افزایش وزن، رژیم الغری 

 نگيرید و برای یافتن علت آن با پزشک خود مشورت کنيد.
گاهی اوقات، افزایش وزن به علت مصرف برخی داروهای ضد سرطان است که سبب 

همچنين به . ادم می گویند احتباس بيش از حد مایعات در بدن می شود، به این وضعيت
افزایش وزن در نتيجه افزایش دليل کاهش تحرک ممکن است افزایش وزن پيش آید .
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الزم هم پيش می آید، در ایــن صورت  اشتها و مصرف غذا و کالــری بيش از مقــدار
 می توانيد نکات زیر را به کار ببندید:

ه در برنامه را بيش از گذشت که فيبر باالیی دارند  ميوه ها، سبزی ها، نان و غالت-1
چون باعث ميشود کودک مدت بيشتری احساس سيری داشته قرار دهيد کودک  غذایی
 باشد.

پوست و فرآورده های لبنی کم چرب مانند شير کم گوشت بدون چربی و مرغ بدون -2
 چرب، یا بدون چربی مصرف کنيد.

 از اضافه کردن سس مایونز، شکر و سایر مواد افزودنی به غذا بپرهيزید.-3
از روش های پخت کم کالری مانند کباب کردن و بخار پز کردن غذاها استفاده -4

 کنيد.

 اجتناب کنيد.از مصرف ميان وعده هایی مثل شيرینی -5
 از کنسرو ها و مواد غذایی آماده کمتر استفاده کنيد.-6

 نمک را کم کنيد.-7

 از لبنيات کم چرب استفاده کنيد-8

 سوزش دهان یا گلو -3

لثــه ها و سوزش گلو یا مری اغلب در نتيجـه  یاسوزش دهــان 

پرتو درمانی، شيمی درمانی یا ، حساسيت و عفونت اتفاق می افتد. 

ا از پزشک مراجعه کنيد ت به سوزش دهان یا لثه دارد  کودک اگر

د.. برخی از غذاها دهان را تحریک نظر مشکالت دندانی بررسی شو

و بلع و جویدن را مشکل می کنند؛ توجه داشته باشيد افرادی که 

مبتال به حساسيت مزمن دهان هستند، بيشتر در معرض این مشکل 

غذاها و مراقبت کافی از دهان و  قرار می گيرند. با انتخاب دقيق

 به کودک غذا بدهيد. ه ها اغلب می توانيد راحت ترو لث دندان

 چند نکته مفید در این زمینه پیشنهاد می شود:

د به رم را که آسان جویده وبلع می شونغذاهای ن-1

سایر پالوده طالبی و ،شير ميوه ای مثل  کودک بدهيد

پوره  (نکتار هلو، زردآلو)یميوه های نرم آب ميوه طبيع

سيب زمينی، فرنی، ماست ماکارونی با پنير تخم مرغ 

 پ جو یا سایر غالت پخته شده پورهآب پز، املت سو

                        فرنگی  پوره گوشتنخود سبزیجات مانند هویج

غذاها یا مایعاتی که دهان را دادن از -2

 تحریک می کنند پرهيز کنيد:

ایر مرکبات فروت، ليمو و س پرتقال، گریپ

غذاهای شور یا سس یا آب گوجه فرنگی 

ادویه دار
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سبزیجات خام، دانه ها، نان تست، بيسکویت شور، یا سایر غذاهای برشته و      

 خشک

 غذا را تا حد امکان نرم تهيه کنيد تا هضم آن راحت باشد.-3

 غذا را به قطعات کوچک تر تقسيم کنيد.-4

را با استفاده از مخلوط کن، رنده یا گوشت کوب به صورت پوره و نرم شده در  غذا-5
 آورید.

 راحت تر شود.آن غذا را با کره، آب گوشت رقيق یا سس مخلوط کنيد، تا بلع -6

 د.ی برای نوشيدن مایعات استفاده کناز نبه کودک یاد دهيد -7

قاشق مربا خوری استفاده از قاشق های کوچک تر مانند غذا دادن به کودک برای -8

 کنيد.

 خشکی دهان -4

شيمی درمانــی ممکن است بزاق را کم کند و سبب خشکی دهان شود. در این حالت 
 غذاهـا سخت تر جویده می شوند. برای خشکی دهان توصيه می شود:

 کودک را تشویق کنيد که در طول روز مقدار زیادی مایعات بخصوص آب بنوشيد.-1
ترش ویا شيرین ميـل کنيد زیرا ترشح بزاق را تحریک می کنداگر گلو درد  مایعات -2

 دارید از این مواد استفاده نکنيد زیرا مشکل را تشدید می کند
. همه این ها به ترشح بيشتر بدهيد و آدامس آب نبات می توانيد به کودکان بزرگتر -3

 بزاق کمـک می کنند.

 .به کودک بدهيدن راحت تر است راغذا های نرم و پوره شده که بلع شا-4

 هميشه لب های خود را مرطوب نگهدارید.-5
 غذا را با سس، عصارۀ گوشت و آب خورش نرم کنيد تا بلع آن راحت تر شود.-6

 بدهيد. یا تمشک و انگور یخ زده نی یخیتبه کودک بسمی توانيد -7

 

 تغییر حس چشایی و بویایی  -5
است حس چشایی یا بویایی تغيير کند. غذاها به در طول بيماری و درمان ممکن 

خصوص گوشت ممکن است طعم تلخ یا فلزی پيدا کنند و یا خيلی از غـذاها طعم شان 
 کمتر احساس شود.بيماری های لثه و دندان نيز می توانند سبب تغيير طعم غذاها شوند.

 در این موارد توصيه می شود:
رایحه و عطر خوبی داشته باشند  غذاهایی را انتخاب و تهيه کنيد که -1
. 

طعم غير عادی داشت می توانيد مرغ، جوجه، گوشت قرمز کودک شما اگر به نظر -2
بوقلمون ،تخم مرغ، محصوالت لبنی یا ماهی را برای تامين پروتئين حيوانی مورد نياز 

 جایگزین کنيد.
ور و شيرین طعم گوشت، مرغ یا ماهی را با افزودن آب ميوه شيرین، سس های ش -3

 یا آب ليمو مطلوب تر کنيد.
در زمان  از سبزیجات معطر مانند ریحان و آویشن در غذای خود استفاده کنيد.-4

آشپزخانه را باز بگذارید  پخت یا گرم کردن غذا، تهویه آشپزخانه را روشن کنيد، پنجره

 و درب ظرف غذا را ببندید.

غذا را در دمای محيط سرو کنيد وقتی غذا را بصورت داغ سرو می کنيد بخار غذا  -5
 باعث می شود بوی بيشتری در فضا بپيچد.

برای اینکه کودک کمتر طعم فلز احساس کند از قاشق و چنگال پالستيکی -6 
 استفاده کنيد.
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از خوراکی هایی که کمی ترش مزه اند استفاده کنيد. البته در صورتی که سوزش  -7
و گلودرد دارید از خوردن غذاها و ميوه های ترش و تند که سبب تشدید سوزش می 

 شوند پرهيز نمایيد.
کودک راتشویق کنيد مرتب دهانش را بشوید تا از طعم های ناراحت کننده دهانش -8

 خالص شود.
 

 تهوع -6

 هوع با یا بدون استفراغ، از عوارض شایع جراحی و شيمی درمانی است.ت

 چند توصيه مهم در این زمينه وجود دارد:

در هر از کودک بخواهيد  را در هر وعده کاهش دهيد.کودک حجم غذای  -1

وعده، غذا را به مقدار کم و به آرامی ميل کند. قبل از گرسنه شدن غذا بخورید 

می توانيد پس از بيدار شدن از خواب و .تشدید می کند،زیرا گرسنگی تهوع را 

در فواصل مختلف روز به کودک غذاهای خشک مثل نان سوخاری یا برشتوک 

 بدهيد.

 
  د و در طول مدت صرف غذا آرامش داشتهغذا را کامالً بجواز کودک بخواهيد -2 

 د.اشب

مثل :سوپ،مایعات سعی کنيد غذاهایی به او بدهيد که هضم راحت دارند.غذاهایی -3

 شفاف،نان تست ،برنج،بيسکویت های نمکی،چوب شور

از غذاهایی  به کودک غذاهای نرم ونشاسته دار بدهيد تا اسيد معده اش جذب شود-4
مانند غذاهای چرب، غذاهای سرخ کردنی، غذاهای پر ادویه یا داغ و غذاهایی که بوی 

 تند دارند پرهيز کنيد.
خاصی سبب بروز حالت تهوع در شما می شوند، از خوردن  اگر متوجه شدید غذاهای-5 

 آن ها اجتناب نمائيد.
در فواصل بين غذاها مقدار زیادی مایعات به او بدهيد تا آب بدنش کم نشود و -6 

دقيقه قبل از غذا مایعات بنوشد بهتر است  30اسيد معده اش رقيق تر شوداگر کودک 

 تا اینکه همراه غذا مایعات مصرف کند 

از نوشيدنی  سردی غذاها و نوشيدنی هابرای کودک خوردن -7 

  داغ راحتر است.

بعد از صرف غذا استراحت کنيد، زیرا فعاليت سبب آهسته شدن هضم غذا می   -8 

 شود .بهترین وضعيت برای استراحت پس از غذا حالت نشسته است.

نان خشک یا خود،  د، قبل از برخاستن از جایتهوع صبحگاهی دارکودک اگر -9 

 د.بيسکویت ميل کن

 1د، از يمی درمانی دچار حالت تهوع می شودر تمام دوره های شکودک اگر  -10

 .دادن غذا و خوراکی به او پرهيز کنيدساعت قبل از شروع درمان از 2تا 

 استفراغ -7
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استفراغ ممکن است به دنبال تهوع یا به علت عوارض درمان، یا به دنبال استشمام 

غذا به وجود آید. با کنترل تهوع اغلب می توانيد از بروز استفراغ نيز جلوگيری رایحه 

 کنيد.

در صورت بروز استفراغ توصيه های زیر را به کار ببرید تا از تکرار آن جلوگيری 

 شود:

 کنترل نشده است به طور مطلق از خوردن یا نوشيدنکودک تا زمانی که استفراغ -1
 .خودداری کند

ق شده و استفراغ کنترل شد، کمی مایعات رقيق مانند آب یا آب ميوه رقيزمانی که -2
  به او بدهيد.یا مایعات صاف شده 

 اسهال -8

مبتال به سرطان ممکن است در اثر شيمی درمانی، عفونت، کودکان بروز اسهال در 

 حساسيت به مواد غذایی و سایر علل ایجاد شود.

از آن جایی که اسهال شدید یا طوالنی مدت مشکالت متعددی ایجاد می کند، در 

 روز حتماً به پزشک خود مراجعه کنيد.2صورت وقوع چنين اسهالی بيش از 

 در صورت بروز اسهال توصيه های زیر را به کار ببندید:

  بدهيد.مایعات زیاد به کودک دست رفته، برای جایگزینی آب از  -1
به  روزانه سه وعده غذای پر حجم و چند وعده غذای کم حجم وسبک  -2  

 .کودک بدهيد
غذاها و مایعاتی که حاوی امالح به خصوص سدیم و پتاسيم زیاد هستند مانند -3 

 به او بدهيد.و و گالبی و سيب زمينی آب پز عصاره گوشت کم چرب، موز، نکتار هل

از مواد غذایی مفيد برای زمان اسهال می توان ماست، پنير، سيب زمينی، رشته فرنگی 
پخته،     و ماکارونی، تخم مرغ آب پز سفت، نان سفيد، انواع کمپوت ها، هویج کامالً 

 را نام برد.(آب پز به جای سرخ شده)مرغ، جوجه ،گوشت قرمز بدون چربی و ماهی 
شربت -هایی که شکر افزوده دارند مثل آب ميوه ها کودک را از نوشيدن آشاميدنی-4

 های ميوه ای،نوشابه های گاز دار و چای شيرین پرهيز دهيد.
 اگر فرندتان شير خوار است شير دهی به او را ادامه دهيد.-5
ازدادن مواد غذایی نفاخ مثل لوبيا،عدس،کلم،کلم بروکلی،گل کلم،و آدامس  -6

 پرهيزکنيد.
 اجتناب نمایيد:به کودک غذاهای زیر دادن در درمان اسهال از 

غذاهای چرب و سرخ شده سبزی خام،  -1
 پوست ميوه ها و حبوبات

 مواد غذایی پر فيبر مانند سبزی خوردن، ساالد، ذرت، غالت، نخود فرنگی  -2

 اگر فرزندتان نمی تواند به اندازه کافی مایعات بخورد :-3

ژالتين ،پودینگ،پوره سيب و بستنی،و  سعی کنيد سوپ ،بستنی یخی،دسر های حاوی
سبزی و ميوه هایی که حاوی آب بيشتری هستند به کودک بدهيد.می توانيد به او 

 کرفس ،خيار،کاهو،هندوانه،گرمک،طالبی و پرتقال بدهيد.

 برخی از عالیم کم آبی عبارتند از:

 خشکی پوست یا دهان-1

 عدم وجود اشک هنگام گریه کردن-2

 و وجود لکه های تيره رنگ در ادرارکم شدن ادرار -3
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 یبوست -9
برخی داروهای ضد سرطان، و بستری بودن به مدت طوالنی و غذاهای فاقد فيبر 

 موجب یبوست می شوند.
 برای پيشگيری و درمان یبوست توصيه می شود که: 

  به فرزندتان مقدار زیادی مایعات مثل آب،شير،سوپ وآب ميوه بدهيد-1
نوع سرطان خود، محدودیتی در مصرف غذاهای پر فيبر ندارید از  اگر با توجه به-2

مانند نان جو، سنگک و غالت، ميوه های خشک شده(خشکبار)، سبوس گندم، موادی 
 جوانه گندم ،ميوه ها و سبزی های تازه و نخود فرنگی و آلو استفاده نمایيد.

 تخم مرغ بپرهيزید. از غذاهایی که ممکن است ایجاد یبوست کند مثل پنير،شکالت و-3
اگر فرزندتان در اجابت مزاج مشکل داشته باشد،تيم درمانی برای او ملين و ضد -4

 یبوست تجویز می کند .
 اگر کودکتان توانایيش را دارد از او بخواهيد فعاليتش را بيشتر کند.-5
ونی و بدهيد .غذاهایی مثل نان ،غالت ،انواع ماکاربه فرزندتان غذاهای با فيبر باال -6

برنج سبوس دار ،ميوه )به خصوص انواع توت (،ميوه خشک ،مرکبات،سبری ها به ویژه 
 کلم بروکلی،هویج،ذرت،وسبزی هی برگی (،عدس و حبوبات از آن جمله اند.

یک دستور غذایی مناسب برای بهبود 
 یبوست

 سس آلو برقانی / سيب
رنده شده، یک سوم مواد الزم: یک سوم ليوان سبوس کامل، یک سوم ليوان سيب 

 ليوان آلوخيسانده هسته گرفته.
تمام مواد فوق را با هم مخلوط کرده، چرخ کنيد و در یخچال نگهداری 

و حتما به به کودک بدهيد قاشق از این مخلوط را قبل از خواب  1-2نمایيد.
دنبال آن یک ليوان آب بنوشيد. توجه داشته باشيد که در صورت مصرف نکردن 

 هبود پيدا نمی کند.آب، یبوست ب

 

                                
 

 ز بیماری ها ی ناشی از غذای اپیشگیر
سيستم ایمنی بدن بيماران مبتال به سرطان که در حال درمان هستند به علت 

 مصرف زیاد داروها ضعيف می شوند و بدن به شدت آسيب پذیر می شود.
مراقب عفونت ها وبيماری ناشی از غذاها به همين علت این بيماران باید با دقت 

 باشند.

 

 

 

 

 چند توصیه مهم
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همه ميوه ها و سبزی های خام را به خوبی بشویيد و ضد عفونی نمایيد.اگــر شکل آن 

از خوردن آ  (مانند توت فرنگی)ها به گونه ای است که به خوبی قابل شستن نيستند 
 نها اجتناب کنيد.

مانند خربزه، هندوانه، طالبی را قبل از قاچ کردن به دقت سطوح خارجی ميوه هایی -1
 بشویيد.

دست ها و ابزار مورد استفاده برای تهيه غذا را قبل و بعد از تهيه غذا به خوبی -2
 بشویيد.

 چاقو و تخته برش گوشت باید از سایر ابزارها جدا باشد.-3

 کنيد.جهت انجماد زدایی گوشت آن را در طبقات پایين یخچال آب -4
گوشت ها را به صورت آب پز مصرف کنيد و از کباب کردن آن خودداری کنيد -5
 (چون ممکن است مغز پخت نشود.)
 شير، پنير و کشک را به صورت پاستوریزه مصرف کنيد.-6

 نکات بهداشتی و تغذیه ای ضروری در زمان شیمی درمانی
دچار اختالل می شود لذا به دليل این که در حين شيمی درمانی، سيستم ایمنی بدن 

پيشگيری از هر گونه بيماری ثانویه نظير مسموميت های غذایی، سرماخوردگی و  جهت
 تغذیه ای را مورد توجه قرار داد: –غيره باید مسایل بهداشتی 

 ا بنمایند.کودک رابتدا به اطرافيان خود بگویيد ، از نظر بهداشتی رعایت حال -1
اجبار از ماسک و در صورت  دهای شلوغ رفت و آمد نکندر مکان کودک سعی کنيد -2

 .ددهانی استفاده کن
 د.دهير معابر و رستوران ها پرهيز از غذا خوردن دکودک را  -3
از غذاهای کباب شده مانند جوجه کباب و کباب گوشت قرمز استفاده نکنيد و به جای -4

ند استفاده کنيد مواد غذایی آن از غذاهای آب پز یا غذاهایی که در داخل فر پخته شده ا
 .کباب شده ممکن است مغز پخت نباشند

ميوه ها و سبزی جات را با مواد ضد عفونی کننده و سپس با آب به خوبی شستشو -5
 شده به کودک بدهيد. سعی کنيد سبزی جات پخته دهيد.

که قابل پوست کنــدن باشد و از خــوردن بدهيد ميوه هایی به کودک سعی کنيد -6
این می توانيد ميوه هایی مثل توت، توت فرنگی خودداری کنيد اما در صورت تمایل 

 به کودک بدهيد.ميوه ها را به صورت کمپوت 

 .به او بدهيد حتماً لبنيات پاستوریزه-7
 .دکنهداشت دهان و دندان را رعایت د و برا بشویش به طور مرتب دست های  -8
 با افراد سرما خورده جداً خودداری کنيد. کودک  از مواجهه-9

 

 

 

 نمونه هایی از مایعات صاف شده

 آب گوشت بدون چربی 
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آب سبزیجات ،انواع آب ميوه طبيعی و نکتارها 

کم چای  ،مانند آب هویج و آب گوجه فرنگی 

 رنگ 

 

 نمونه هایی از غذای مایع

سوپ  ،آب گوشت،انواع آب ميوه و نکتار  

 ماست،

                                                                                                                                شير ميوه ای،انواع شير شربت،ژله ،عسل

 بستنی،پوره سيب زمينی ،فرنی 

 پوره ریز شده ميوه ها

 

 

                                                 

 بیسکویت،پالوده سیب

، نان شيرینی شير کیکشیر کاکائو،شیر ساده 

ساده، شيرکاکائو انواع ميوه ها خشکبار انواع 

ساالد و دسر تخم مرغ آب پز بستنی، ماست 

شير ميوه ای نان و کره بادام زمينی انواع 

 سبزیجات خام و پخته نان و پنير 

نمونه هایی از مواد افزایش دهنده کالری غذاها 

کره به سوپ، پوره سيب زمينی، برنج، 

در  .و یا سبزیجات پخته اضافه شودماکارونی 

تهيه سس ها و گوشت به آب گوشت اضافه 

 خامه-در تهيه انواع خورش استفاده شود .شود


