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نبذة عن هذا الكتاب

اأو يتلقاه الآن بالفعل. وقد ترغب  ـ �سخ�ص ب�سدد الخ�سوع لعالج ال�سرطان  اأجلك  ا من  اأعد خ�سي�سً هذا الكتاب 
ا. اأ�سرتك واأ�سدقاوؤك وغيرهم من المقربين لك في قراءته اأي�سً

باإمكانك ا�ستخدام هذا الكتاب قبل وخالل وبعد خ�سوعك لعالج ال�سرطان؛ فهو يت�سمن ن�سائح عن اأكثر م�سكالت 
ا طرق ال�سيطرة عليها. تناول الطعام �سيوًعا، واأي�سً

يتناول هذا الكتاب:

CC.ما يجب اأن تعرفه عن عالج ال�سرطان، وتناول الطعام ب�سكل جيد وم�سكالت تناول الطعام

CC.كيف يمكن للم�ساعر اأن توؤثر على �سهيتك

CC.ن�سائح للتحكم في م�سكالت الطعام

CC.كيف تاأكل ب�سكل جيد بعد انتهاء عالج ال�سرطان

CC.الأطعمة والم�سروبات المفيدة في التغلب على م�سكالت تناول الطعام

CC.طرًقا لمعرفة المزيد

تحدث اإلى طبيبك اأو ممر�ستك اأو اأخ�سائي تغذيتك عن اأي م�سكالت في تناول الطعام قد توؤثر عليك خالل تلقي 
عالج ال�سرطان؛ فقد يقترح عليك قراءة اأجزاء معينة، اأو اتباع بع�ص الن�سائح.

بداًل من قراءة هذا الكتاب من البداية حتى النهاية،
اقراأ تلك االأجزاء التي تحتاج اإليها االآن

ويمكنك دوًما قراءة المزيد في وقت الحق.
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المقدمة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

 لعلـــه كان اأ�ســـواأ يوم فـــي حياتي، ذلك النهـــار عندما ذهبت اإلـــى الطبيب لفح�ـــص بع�ص التغيرات التي �ســـعرت بها، 
لأخرج من عيادته في حالة نف�ســـية ل اأح�ســـد عليها. نحن ن�ســـمع بالأخبار ال�ســـيئة عن الأمرا�ص والحوادث التي تحل 
 بالآخريـــن، ولكـــن نادًرا ما نفكر اأنها �ست�ســـيبنا �سخ�ســـيًّا. وحتى لو خطر على البال اأننا قد ن�ســـاب بمر�ص ع�ســـال 
 فـــي حياتنـــا، ونحـــاول اأن نتخيل ردود فعلنـــا الممكنة، فاإن ذلك يختفي عندما ي�ســـدمنا الواقع. وهذا ما ح�ســـل لي؛ 
 حيـــث اأفادنـــي الطبيـــب يومئذ بعد درا�ســـة الفحو�ـــص اأنني م�ســـاب بالليمفومـــا )اأو �ســـرطان الجهـــاز الليمفاوي(. 
 وبداأت الأفكار تعج بي وتت�ســـارب في راأ�ســـي، وبداأت اأت�ســـاءل عن م�ســـيري وكم من الأيام بقيت لي في هذه الدنيا. 
 ُتـــرى هـــل �ســـاأتمكن من روؤيـــة اأهلي واأ�ســـدقائي؟ وكم �ســـاأعي�ص بعـــد ذلك؟ وكيف لـــي اأن اأق�ســـي الأيـــام الباقية لي 
 فـــي هـــذه الحيـــاة؟ كل هـــذه الأفـــكار كانـــت تـــدور في راأ�ســـي وت�ســـغل بالي ليـــل نهـــار. واأول �ســـيء فعلته هـــو تجديد 

و�سيتي.

واأجـــزم باأن اآثار ال�ســـدمة قد امتدت اإلى جميع المحيطين بي؛ فمري�ص ال�ســـرطان يعاني الـــداء والدواء، والأهل 
يعانون األم الم�ســـيبة وهول الفجيعة، اإ�ســـافة اإلى اأن هذا الداء، وهو في الحقيقة مئات الأنواع المختلفة في �سراوتها 

وخطورتها واإمكانية عالجها، يبقى مفهوًما في مخيلة الكثيرين على اأنه حكم بالموت ل اأكثر.

ولكـــن مهـــاًل، فما بين طرفة عيـــن وانتباهتها يغير اهلل من حال اإلى حال. لقد حدث تحول في م�ســـار تفكيري اإلى 
النقي�ـــص، فبينما كنت اأجري الفحو�ص واأهم بمغادرة عيادة الطبيب، اأعطاني الطبيب بع�ص الكتب باللغة الإنجليزية 
عن هذا المر�ص لقراءتها ومعرفة بع�ص المعلومات عنه. ورويًدا رويًدا بداأ الأمل يدب في نف�ســـي. وكنت كلما تعمقت 
فـــي القراءة، زادنـــي الأمل قوة وتفاوؤًل؛ فالفكرة الم�ســـبقة التي كانت لديَّ عن هذا المر�ـــص، مثلي مثل الكثيرين من 
النا�ـــص غير المخت�ســـين والذين حماهـــم اهلل من روؤيته في اأقاربهـــم، هي اأنه قاتل ول ينجو منـــه اأحد. وهذه الفكرة 
 مردهـــا فـــي المقـــام الأول الجهل. ولكـــن من خالل القـــراءة، عرفت اأنه يمكن ال�ســـفاء من بع�ص اأنـــواع هذا المر�ص 
 وبن�ســـب كبيـــرة، كمـــا اأن معنويـــات المرء من اأهـــم العوامل التي ت�ســـاعد على التعافـــي. لقد رفعت القـــراءة عن هذا 
المر�ص فعاًل من معنوياتي وبداأت الإيجابية تراود نظرتي للحياة مرة اأخرى. وبداأت اأتكيف مع ا�ستخدام كلمة المر�ص 
الخبيث والعالج الكيماوي ول اأجد غ�سا�ســـة في ت�ســـمية الأ�سياء باأ�ســـمائها، وعلى يقين دائًما باأن لكل داء دواء باإذن 

اهلل.

وتابعت العالج لدى المخت�ســـين، ومنَّ اهلل عليَّ بال�ســـفاء. وخرجت من هذه التجربة واأنا على يقين من اأن اإتاحة 
ـــا في تعاملهم معه وفي نظرتهم للحياة  المعلومـــات للم�ســـابين بهذا الداء الخبيث من الممكن اأن ُتحدث تحوًل جذريًّ
ـــا؛ فالفكرة المغلوطة عن ال�ســـرطان اأنه ل يمكن ال�سفاء منه مطلًقا، ولكن  على وجه العموم وكذلك عند محبيهم اأي�سً
ما وجدته هو اأنه في حالت كثيرة يمكن العالج من هذا المر�ص. وهذا يعتمد - بعد ف�سل اهلل وكرمه - على اكت�ساف 
المر�ص مبكًرا وقدرة الإن�ســـان على التكيف مع و�ســـعه الجديد والحديث عنه مع الأقارب والأ�ســـدقاء بدون خوف اأو 

تهرب.
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كان مـــن الطبيعـــي اأن اأبداأ البحث عن اأي �ســـيء من�ســـور عـــن المر�ص، وبحثت فـــي المكتبة العربية ولكن لالأ�ســـف 
وجدت اأنها تفتقر اإلى المراجع الب�ســـيطة وال�سل�ســـة التي تتحدث عن هذا المر�ص ب�ستى اأنواعه؛ فالمراجع المتاحة اإما 
متخ�س�ســـة للغاية ي�ســـعب على غير المتخ�ســـ�ص التعامل معها وا�ستيعابها ب�ســـهولة، اأو متاحة بلغة غير اللغة العربية 
تحتاج اإلى �ســـخ�ص متبحر في اللغات ليفهم ما بها. ولأنني على يقين من اأنه ل بد لكل اإن�ســـان اأن يحظى بن�ســـيب وافر 
من الثقافة العامة عن هذا المر�ص، فقد راأيت اأن من واجبي اأن اأ�ســـهم في م�ســـاعدة اإخواني المتحدثين بالعربية على 
مواجهة هذا المر�ص واأخذت على عاتقي مهمة توفير م�سادر �سهلة وب�سيطة على الإن�سان العادي ليتعرف على موؤ�سرات 
هذا المر�ص واأعرا�ســـه ومن ثم ي�ســـتطيع اأن يقي نف�ســـه مغبة الآثار الناتجة عنه، بما في ذلك �سوء الفهم. وحتى اإن لم 
تكن م�ســـاًبا بهذا المر�ص الع�ســـال ) وهو ما اأرجوه من المولى عز وجل ( فاإن التعرف عليه وعلى اأعرا�سه من الممكن 

اأن يجعلك �سبًبا في اإنقاذ اإن�سان حياته على المحك.

 ومـــن هنـــا فاإنني اأهـــدي هذا الم�ســـروع اإلى كل م�ســـاب بال�ســـرطان، ول اأق�ســـد بالم�ســـابين المر�ســـى فقط، 
بل اأق�ســـد كذلك ذويهم واأحبابهم واأ�ســـدقاءهم ومجتمعهم واأطباءهم وممر�ســـيهم؛ فالكل ي�سيبهم من هذا الداء 

ن�سيب.

ومن هذا المنطلق، فقد توجهت للزمالء في الجمعية ال�ســـعودية الخيرية لمكافحة ال�ســـرطان بفكرة اإيجاد مواد 
تثقيفية ب�سكل احترافي لمر�سى ال�سرطان، ووجدت لدى رئي�ص مجل�ص اإدارة الجمعية الدكتور عبد اهلل العمرو ونائبه 
ا بالفكرة وتاأكيًدا على اأهميتها، مع الحاجة الما�ســـة اإليها و�سط موج هادر من  الدكتور م�ســـبب الع�ســـيري ترحيًبا حارًّ
المعلومـــات المتناق�ســـة التـــي يجدها الباحث. وقـــد تكرم الإخوة والأخـــوات في الجمعية، وتكبدوا الكثير من م�ســـاق 
البحث للو�ســـول لتحقيق الهدف من هذه ال�سل�ســـلة، وهو اإيجاد معلومات ثرية للم�سابين بال�سرطان تتميز بالب�ساطة 

والم�سداقية وتعك�ص اآخر ما و�سل اإليه الطب في هذا المجال.

واأخيًرا وبعد جهد جهيد وبحث حثيث، وقع الختيار على كتيبات معهد ال�ســـرطان الوطني الأمريكي كاأحد اأف�ســـل 
الم�ســـادر الثريـــة بالمعلومات التي كتبت باأ�ســـلوب منا�ســـب للمر�ســـى على مختلف م�ســـتوياتهم الفكريـــة والثقافية، 
 فقمنـــا بالكتابـــة للمعهـــد واأذن لنا علمـــاوؤه ومديـــروه بترجمة الكتيبـــات للقارئ العربـــي دون التزام منهـــم بمراجعة 
الترجمـــة واعتمادهـــا، ثم قـــام فريق علمي من الجمعية ال�ســـعودية الخيريـــة لمكافحة ال�ســـرطان بمراجعة الكتيبات 
ا والعربي  و�ســـياغتها باأ�ســـلوب ينا�ســـب القارئ العربي وتعديل محتواها بما يتنا�سب مع المجتمع ال�ســـعودي خ�سو�سً

عموًما.

وفي هذا ال�ســـدد ل ي�ســـعني اإل اأن اأتقدم بجزيل ال�ســـكر وبالغ المتنان لجميع من اأ�ســـهم معنا في هذا الم�سروع، 
ـــا، واأخ�ص بالذكـــر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�ص مجل�ص  راجًيـــا من اهلل الكريم قبوله منا ومنهم عماًل خال�سً
اإدارة الجمعيـــة ال�ســـعودية الخيريـــة لمكافحة ال�ســـرطان، والدكتور م�ســـبب الع�ســـيري رئي�ص هيئة تحرير ال�سل�ســـلة، 
والدكتورة ريم العمران، والأ�ســـتاذ عبد الرحمن الخرا�ســـي الم�ســـرف العام على الجمعية، والأ�ستاذة العنود ال�سلوي 

المثقفة ال�سحية بمدينة الملك فهد الطبية وكل من اأ�سهم من فريق العمل الممتد.

كما اأتقدم بخال�ص ال�ســـكر اإلى العاملين بق�ســـم الت�ســـويق واإدارة الن�ســـر بمكتبة جرير لإ�سهامهم في اإخراج هذا 
العمل في اأف�سل �سكل ممكن.
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واإنني اأرجو اأن يجد قارئ هذا الكتيب وبقية كتيبات ال�سل�ســـلة ما ي�ســـفي الغليل ويروي الظماأ وي�ساعده على تجاوز 
المر�ص والتكيف مع تبعاته والمعرفة التامة التي ت�ساعده على عبور تلك المحنة ال�سديدة وتجاوزها.

واأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن يمن على الجميع بالعافية وال�سالمة.

محمد العقيل
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 ما يجب اأن تعرفه عن عالج ال�شرطان، 
 وتناول الطعام ب�شكل جيد وم�شكالت 

تناول الطعام

مر�شى ال�شرطان لديهم احتياجات غذائية مختلفة
غالًبا ما يحتاج مر�سى ال�سرطان لتباع نظم غذائية تختلف عما يعتقدون اأنها �سحية لهم. وبالن�سبة لأغلب النا�ص، 

يت�سمن النظام الغذائي ال�سحي:

CCالكثير من الفاكهة والخ�سراوات واأنواع الخبز والرقائق الم�سنوعة من الحبوب الكاملة

CCكميات ب�سيطة من اللحوم ومنتجات الألبان

CCكميات �سغيرة من الدهن وال�سكر والملح

ولكن مر�سى ال�سرطان يحتاجون لتناول الطعام للحفاظ على �سحتهم 
تتمتع  فعندما  للعالج؛  الجانبية  الآثار  مع  التعامل  من  يتمكنوا  حتى 
بال�سحة، فاإن تناول ما يكفي من الطعام ل يكون م�سكلة في كثير من 
الأحيان. ولكن التعامل مع ال�سرطان والعالج قد يكون م�سكلة حقيقية.

البروتين  من  اإ�سافية  كميات  على  للح�سول  تحتاج  قد  بال�سرطان،  ا  مري�سً تكون  عندما 
وال�سعرات الحرارية. في بع�ص الأوقات، قد يحتاج نظامك الغذائي اإلى اأن يت�سمن كمية 
اإ�سافية من اللبن والجبن والبي�ص. واإذا كنت تواجه م�سكلة في م�سغ الطعام وابتالعه، 
فقد تحتاج لإ�سافة ال�سو�ص و�سوربة اللحوم. وفي بع�ص الأحيان، قد تحتاج لتناول اأطعمة 
منخف�سة الألياف بدًل من تناول اأطعمة غنية بها. وباإمكان اأخ�سائي تغذيتك اأن ي�ساعدك 

في التعامل مع اأي تغيرات تحتاج لإدخالها على نظامك الغذائي.

عالج ال�شرطان قد ي�شبب اآثاًرا جانبية توؤدي لم�شكالت 
في تناول الطعام

اإن طرق عالج ال�سرطان على اختالفها م�سممة لقتل الخاليا ال�سرطانية. ولكن اأنواع العالج تلك قد تتلف الخاليا 
ا. وتلف الخاليا ال�سليمة قد ي�سبب اآثاًرا جانبية. وبع�ص هذه الآثار الجانبية قد يوؤدي اإلى م�سكالت في  ال�سليمة اأي�سً

تناول الطعام ب�سبب الخ�سوع لعالج ال�سرطان.
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تت�سمن الم�سكالت ال�سائعة لتناول الطعام خالل الخ�سوع لعالج ال�سرطان:

CCفقد ال�سهية

CCتغيرات تطراأ على الإح�سا�ص بمذاق الطعام ورائحته

CCالإم�ساك

CCالإ�سهال

CCجفاف الفم

CCعدم تحمل الالكتوز

CCالغثيان

CCقرح الفم

CCقرح الحلق وم�سكلة بلع الطعام

CCالقيء

CCاكت�ساب الوزن

CCفقد الوزن

وبع�ص النا�ص يفقدون �سهيتهم اأو ي�سعرون بالغثيان ب�سبب قلقهم من ال�سرطان والعالج. والأ�سخا�ص الذين ي�سعرون 
بذلك دائًما ما ي�سعرون بتح�سن بمجرد بدء العالج ومعرفتهم ما يتوقعون.

اأمور لتفعلها وتفكر بها قبل البدء في عالج ال�شرطان
CC حتـــى يبـــداأ العالج، لن تعرف الآثار الجانبية – اإن وجدت – اأو م�ســـكالت تناول الطعـــام التي تعانيها. اإذا كانت

لديك م�ســـكالت، قد تكون ب�ســـيطة. وكثير من الآثار الجانبية من الممكن ال�سيطرة عليها. وكثير من الم�سكالت 
تزول عند انتهاء عالج ال�سرطان.

CC.تعامل مع عالج ال�سرطان باعتباره وقًتا لتتعافى، وركز على نف�سك فقط

CC تناول نظاًما غذائيًّا �سحًيا قبل بدء العالج؛ فهذا ي�ساعدك في الحفاظ على قوتك
خالل العالج، كما اأنه يقلل خطر اإ�سابتك بالعدوى.

CC اذهب لطبيب الأ�ســـنان؛ فمن المهم اأن يكون فمك �ســـليًما قبـــل اأن تبداأ في عالج
ال�سرطان.
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CC سل طبيبك اأو ممر�ستك اأو اأخ�سائي التغذية عن دواء من �ساأنه اأن ي�ساعدك على�
التغلب على م�سكالت تناول الطعام.

CC .ناق�ـــص ما يخيفك وي�ســـغلك مع طبيبك اأو ممر�ســـتك اأو الأخ�ســـائي الجتماعي
فباإمكانه اأن ي�ستعر�ص معك طرق التعامل مع هذه الم�سكالت والتكيف معها.

CC تعـــرف على ال�ســـرطان الـــذي تعانيه وطـــرق عالجـــه؛ فكثير من النا�ص ي�ســـعرون
بتح�سن عندما يعرفون ما يتوقون. انظر قائمة الم�سادر المفيدة في الجزء الوارد 

بعنوان “طرق لمعرفة المزيد” .

ا لتناول االأطعمة المفيدة طرق تجعلك م�شتعدًّ
CC امالأ الثالجة ودولب المطبخ ومجمد الطعام باأطعمة �سحية. احر�ص

اأن ت�سم اأطعمة يمكنك تناولها حتى واأنت مري�ص.

CC اجعـــل لديـــك مخزوًنا من الأطعمـــة التي ل تحتاج اإل لقدر ب�ســـيط من
الطهـــي اأو التـــي ل تحتـــاج لأي طهـــي؛ مثل وجبـــات الع�ســـاء المجمدة 

والأطعمة الجاهزة للتناول.

CC اْطـــه بع�ص الأطعمة فـــي وقت مبكر واحفظها في مجمـــد الطعام وفًقا
لحجم وجبتك.

CC اطلب من اأ�ســـدقائك واأ�ســـرتك م�ســـاعدتك في �ســـراء احتياجاتك وطهيها خالل
العـــالج. فربما ي�ســـاعدك �ســـديق في و�ســـع جـــدول للمهـــام التي تحتـــاج لعملها 

والأ�سخا�ص الذين يقومون بها.

CC تحـــدث اإلى طبيبك اأو ممر�ســـتك اأو اأخ�ســـائي التغذية عما تتوقعـــه. انظر قوائم
الأطعمة والم�ســـروبات التي ت�ســـاعد علـــى التغلب على اأنواع عديدة من م�ســـكالت 

تناول الطعام.

لي�س كل المر�شى يعانون م�شكالت في تناول الطعام خالل الخ�شوع 
لعالج ال�شرطان

لي�ست هناك طريقة لمعرفة ما اإذا كنت تعاني م�سكالت في تناول الطعام، وبالتالي مدى �سوء هذه الم�سكالت؛ فقد 
تعاني م�سكالت قليلة، اأو قد ل تعاني اأي م�سكالت مطلًقا. وجزئيًّا، يتوقف ذلك على نوع ال�سرطان الذي تعانيه، ومكان 

تواجده في ج�سمك، ونوع العالج الذي تخ�سع له، وفترة ا�ستمرار العالج، وجرعات العالج التي تتلقاها.

اأثناء العالج، هناك العديد من طرق العالج المفيدة وغيرها من الطرق للتحكم في م�سكالت تناول الطعام.  في 
التغذية  اأخ�سائي  اأو  اأو ممر�ستك  وباإمكان طبيبك  الم�سكالت تزول.  العديد من هذه  فاإن  العالج،  انتهاء  وبمجرد 
اأن يطلعك على المزيد من اأنواع م�سكالت تناول الطعام التي يمكنك توقعها وطرق التعامل معها. اإذا بداأت تواجه 

م�سكالت في تناول الطعام، فاأخبر طبيبك اأو ممر�ستك بذلك على وجه ال�سرعة.

7



 اإذا بداأت تواجه م�شكالت في تناول الطعام، فاأخبر 
طبيبك اأو ممر�شتك بذلك على وجه ال�شرعة.

تحدث مع طبيبك اأو ممر�شتك اأو اأخ�شائي التغذية 
عن االأطعمة المنا�شبة لك

تحدث مع طبيبك اأو ممر�ستك اإذا لم تكن متاأكًدا مما يجب تناوله خالل تلقي عالج ال�سرطان. اطلب منه اأن يحيلك 
يختار  اأن  وباإمكانه  الغذائي.  نظامك  تتحدث معه عن  �سخ�ص  اأف�سل  هو  التغذية  فاأخ�سائي  تغذية؛  اأخ�سائي  اإلى 

الأطعمة والم�سروبات التي تنا�سبك خالل تلقي العالج وبعد انتهائه.

�سع قائمة بالأ�سئلة التي تحتاج اإلى اإجابة عنها في لقائك مع اأخ�سائي التغذية. 
�سله عن اأطعمتك وو�سفاتك المف�سلة، وما اإذا كان يمكنك تناولها خالل تلقي 
عالج ال�سرطان. ولعلك ترغب في اأن تعرف كيف ينجح غيرك من المر�سى في 
الكتاب  تاأخذ هذا  اأن  ا  اأي�سً يمكنك  الطعام.  تناول  في  م�سكالتهم  مع  التعامل 

وتطلب من اأخ�سائي التغذية اأن يحدد لك الأجزاء التي تنا�سبك.

ا بمر�سى ال�سكري، اأو الكلى اأو القلب،  اإذا كنت تتبع بالفعل نظاًما غذائيًّا خا�سًّ
واأخ�سائي  طبيب  مع  تتحدث  اأن  الأهم  فمن  ال�سحية،  الم�سكالت  من  غيرها  اأو 
تغذية ب�ساأن م�سكالتك ال�سحية، فباإمكان الطبيب واأخ�سائي التغذية اأن ين�سحاك 
تناول  في  م�سكالتك  مع  التاأقلم  مع  الخا�ص  الغذائي  بنظامك  اللتزام  بكيفية 

الطعام التي تنجم عن الخ�سوع لعالج ال�سرطان.

طرق لتناول اأكبر قدر ممكن من االأطعمة والم�شروبات
خالل العالج، قد تمر باأيام جيدة واأخرى �سيئة عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام. اإليك بع�ص الطرق لتتحكم في 

ذلك:

CC اأكثر من تناول البروتينات وال�ســـعرات الحرارية عندما يمكنك ذلك؛ فهذا من �ســـاأنه اأن ي�ســـاعدك في الحفاظ
على قوتك، كما ي�ساعدك في اإعادة بناء الأن�سجة التي اأتلفها عالج ال�سرطان.

CC ،تنـــاول الطعام عندما تكون �ســـهيتك مفتوحة. وبالن�ســـبة لكثير من النا�ص
يكون ذلك في ال�ســـباح. وقد ترغب في تناول وجبة اأكبر في وقت مبكر من 

اليوم، و�سرب بدائل الوجبات ال�سائلة في وقت لحق.
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CC تناول الأطعمة التي يمكنك تناولها، حتى لو كان طعاًما اأو اثنين. والتزم بتناول هذه الأطعمة
ـــا اأن ت�ســـرب بدائل الوجبات ال�ســـائلة لتح�سل  حتى تتمكن من تناول المزيد. وباإمكانك اأي�سً

على كمية اإ�سافية من ال�سعرات الحرارية والبروتين.

CC ل تقلـــق اإذا وجدت نف�ســـك عاجًزا تماًما عن تناول الطعام فـــي وقت ما. اق�ِص هذا الوقت في
العثور على طرق اأخرى لت�سعر بتح�سن، وابداأ في تناول الطعام عندما تتمكن من ذلك. اأخبر 

طبيبك اإذا لم تتمكن من تناول الطعام لأكثر من يومين.

CC اأكثر من �ســـرب ال�ســـوائل. فمن المهم للغاية اأن تح�ســـل على الكثير من ال�ســـوائل في الأيام التي تعجز فيها عن
تناول الطعام. و�ســـرب الكثير من ال�ســـوائل ي�ساعد ج�سمك في الح�ســـول على ال�سوائل التي يحتاج اإليها. واأغلب 
البالغين يجب اأن ي�ســـربوا من 8 اإلى 12 كوًبا من ال�ســـوائل يوميًّا. وقد تجد هذا الأمر اأ�سهل عندما تترك زجاجة 

ا �سرب بع�ص ال�سوائل. ماء بالقرب منك. جرب اأي�سً

CC.اإذا كان هناك من يعد لك وجباتك، فاحر�ص على اأن تطلعهم على احتياجاتك ومخاوفك

تولية عناية خا�شة للطعام لتجنب العدوى
يحدث  ولكي  العدوى.  للتقاط  عر�سة  اأكثر  تجعلك  قد  ال�سرطان  عالجات  بع�ص  اإن 
بع�ص  اإليك  واإعداده.  الطعام  مع  تعاملك  لطريقة  عناية خا�سة  تولي  اأن  يجب  ذلك، 

الن�سائح:

CC اترك الأطعمة ال�ســـاخنة �ســـاخنة والأطعمة الباردة باردة. و�سع بقايا طعامك في
الثالجة بمجرد اأن تنتهي من تناول الطعام.

CC اغ�ســـل كل الفاكهة والخ�ســـراوات النيئة جيًدا بالفر�ســـاة قبل تناولهـــا. ل تتناول
الأطعمة )مثل التوت( التي ل يمكن غ�سلها جيًدا. ويجب 
اأن تغ�سل الفاكهة والخ�ســـراوات ال�سلبة بالفر�ساة، مثل 

الكانتلوب، قبل تقطيعها.

CC اغ�ســـل يديك وال�ســـكاكين ولوح تقطيع الطعام جيًدا قبل
ا  اإعـــداد الطعام وبعـــد النتهاء من ذلـــك. ويعد هذا مهمًّ
على وجه الخ�ســـو�ص عند اإعداد اللحوم النيئة والدجاج 

والديك الرومي والأ�سماك.
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CC خ�ســـ�ص لوًحـــا لتقطيـــع اللحـــوم واآخـــر لتقطيـــع الفاكهة
والخ�سراوات.

CC تخل�ـــص مـــن اللحـــوم والدجـــاج والديك الرومـــي وال�ســـمك الموجود فـــي الثالجـــة، اأو اأزل الثلج عنها بوا�ســـطة
المايكروويف. ل تتركها خارج الثالجة.

CC .اْطـــه اللحـــوم والدجاج والديك الرومي والبي�ص جيـــًدا؛ فاللحوم ل يجب اأن تحتوي علـــى اأي لون وردي بداخلها
ويجب اأن يكون البي�ص �سلًبا ولي�ص �سائاًل .

CC.ل تتناول ال�سمك اأو الرخويات النيئة، كال�سو�سي والمحار غير المطهو

CC.احر�ص على اأن تكون كل الع�سائر ومنتجات الألبان والع�سل مب�سترة

CC.ل تتناول الأطعمة اأو الم�سروبات التي لم تعد طازجة

CC.ل ت�ستِر الأطعمة من المجمعات ال�ستهالكية الكبرى

CC.ل تتناول طعامك على موائد الطعام اأو المطاعم ذاتية الخدمة

CC ل تتنـــاول الأطعمـــة التي يبدو عليها عالمات التعفن، ويت�ســـمن ذلـــك اأنواع الجبن التي تحتـــوي على العفن مثل
الجبن الأزرق وجبن الروكفور.

ا�شتخدام االأطعمة والفيتامينات وغيرها من المكمالت لمحاربة 
ال�شرطان

كثير من النا�ص يرغبون في معرفة كيف يمكنهم م�ساعدة اأج�سامهم في محاربة ال�سرطان من خالل تناول اأطعمة 
اأو الح�سول على فيتامينات اأو مكمالت غذائية معينة. ولكن لي�ست هناك اأي درا�سات تثبت اأن اأي نظام غذائي اأو 
طعام اأو فيتامين اأو ملح معدني اأو مكمل غذائي اأو ع�سب اأو مجموعة مما �سبق باإمكانها اإبطاء الخاليا ال�سرطانية اأو 

عالجها، اأو منعها من العودة مجدًدا. في الواقع، بع�ص هذه المنتجات قد 
ت�سبب م�سكالت اأخرى من خالل تغيير كيفية نجاح عالج ال�سرطان الذي 

تتلقاه.

اأي  تتبع  اأن  قبل  التغذية  اأخ�سائي  اأو  ممر�ستك  اأو  طبيبك  مع  تحدث 
ولتجنب  غذائية.  مكمالت  اأي  على  تح�سل  اأو  خا�ص،  غذائي  نظام 

الم�سكالت، احر�ص على اتباع ن�سائحهم دوًما.
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 تحدث مع طبيبك اأو ممر�شتك اأو اأخ�شائي التغذية قبل اأن تتبع اأي نظام غذائي خا�س، 
اأو تح�شل على اأي مكمالت غذائية. ولتجنب الم�شكالت، احر�س على اتباع ن�شائحهم دوًما.

ن�شيحة خا�شة للقائمين على الرعاية
CC ال تتفاجاأ اأو تنزعج اإذا اختلفت حا�شة تذوق من تحب من يوم الآخر؛ فقد تكون هناك اأيام ل يرغب فيها بتناول

طعامه المف�سل، اأو قد يقول اإن مذاقها �سيئ الآن.

CC اجع���ل الطع���ام ف���ي متناول يده. بهذه الطريقة، �ســـوف يتمكن من تحب من الح�ســـول على وجبة خفيفة عندما
ا لتناول الطعام. يمكنك اأن ت�ســـع له في حقيبة �سغيرة �سو�ص التفاح اأو البودينج )مع ملعقة( على  يكون م�ســـتعدًّ

الطاولة المجاورة ل�سريره. اأو حاول اإبقاء كي�ص يحتوي على جزر مقطع على رف الثالجة.

CC اعر�س م�شاعدتك برفق؛ فهذا مفيد اأكثر من مجرد حث من تحب على تناول
الطعـــام. اقتـــرح عليه اأن يتناول الكثير من الأغذية ال�ســـائلة بطبيعتها اأو 
ال�ســـوائل الرائقة عندمـــا ل يرغب في تناول الطعـــام. لمزيد من الأفكار 

عن ال�سوائل الرائقة، انظر قائمة ال�سوائل الكاملة.

CC تح���دث م���ع من تح���ب عن طرق التعام���ل مع م�شكالت تن���اول الطعام؛
فقيامك بذلك قد ي�ساعدك كليكما في ال�سعور بقدر اأكبر من ال�سيطرة.
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 الم�شاعر قد توؤثر على �شهيتك 
خالل الخ�شوع لعالج ال�شرطان

خالل الخ�سوع لعالج ال�سرطان، قد ت�سعر بـ:

CCالإحباط

CCالقلق

CCالخوف

CCالغ�سب

CCقلة الحيلة

CCالوحدة

من الطبيعي اأن تعتريك هذه الم�ساعر. وبالرغم من اأنها لي�ست ا�سطرابات في تناول الطعام في حد ذاتها، فاإن مثل 
هذه الم�ساعر القوية قد توؤثر على اهتمامك بالطعام، و�سرائك وطهيك له. كما اأن الإرهاق قد يجعل من ال�سعب 

ا التكيف. عليك اأي�سً

التكيف مع م�شاعرك خالل الخ�شوع لعالج ال�شرطان
هذه اأ�سياء عديدة يمكنك اأن تفعلها لتتكيف مع م�ساعرك خالل تلقي عالج ال�سرطان حتى ل تف�سد �سهيتك. اإليك 

بع�ص الأفكار التي نجحت مع غيرك من النا�ص.

CC تن���اول اأطعمت���ك المف�شل���ة ف���ي االأيام الت���ي ال تتلقى عالًجا خالله���ا. بهذه الطريقة، يمكنك اأن ت�ســـتمتع بهذه
الأطعمة، دون اأن تذكرك ب�سيء يزعجك.

CC ا�شت���رخ اأو تاأم���ل اأو ادع. فمثل هذه الأن�ســـطة ت�ســـاعد كثيًرا من النا�ص على
ال�سعور بالهدوء وتخفيف التوتر.

CC تحدث مع �شخ�س تثق به عما ت�شعر به. قد ترغب في الحديث عما ت�سعر
به مع �سديق مقرب، اأو اأحد اأفراد الأ�سرة، اأو قائد روحي، اأو رجل دين، اأو 
ممر�ســـة اأو اأخ�سائي اجتماعي، اأو م�ست�سار اأو طبيب نف�سي. وقد تجد من 

ا اأن تتحدث مع �سخ�ص خ�سع لعالج ال�سرطان. المفيد اأي�سً
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CC ان�ش���م لمجموع���ة دع���م مر�ش���ى ال�شرط���ان؛ فقـــد تكون طريقـــة لمقابلة غيرك ممن يعانون م�ســـكالت �ســـبيهة
بم�ســـكالتك. وفي اجتماعات مجموعات الدعم، �ســـوف تتمكن من الحديث عما ت�سعر به وال�ستماع لغيرك ممن 
ا كيف تكيف الآخرون مع ال�سرطان، والآثار الجانبية للعالج، وم�سكالتهم  يتحدثون عن مخاوفهم. وقد تتعلم اأي�سً
مع تناول الطعام. �ســـل طبيبك اأو ممر�ســـتك اأو الأخ�ســـائي الجتماعي عن اجتماعات مجموعة الدعم القريبة 
ا في معرفة مجموعات الدعم التي تلتقي عبر الإنترنت؛ فقد تكون طريقة مفيدة للغاية  منك. ولعلك ترغب اأي�سً

اإذا عجزت عن ال�سفر، اأو في حالة عدم وجود اجتماعات قريبة منك.

CC اأح���ط بم�ش���كالت تناول الطع���ام واالآثار الجانبية االأخ���رى قبل بدء العالج؛ فكثير من النا�ص ي�ســـعرون بقدرة
اأكبر على ال�سيطرة على الأمور عندما يعرفون ما �سيواجهونه وكيفية التعامل مع الم�سكالت التي تحدث لهم.

CC اح�شل على ق�شط كاٍف من الراحة. احر�ص على ن تنام 7 اأو 8 �ساعات على الأقل كل ليلة. وخالل اليوم، اق�ص
الوقت في ممار�سة الأن�سطة الخفيفة مثل القراءة اأو م�ساهدة فيلم.

CC ال ت�شغط على نف�شك لتقوم بمهام اأكثر من الالزم اأو لتقوم باأكثر مما يمكنك احتماله.ابحث عن طرق اأ�سهل
لتقوم بمهامك اليومية. وكثير من النا�ص ي�سعرون بتح�سن عندما يطلبون الم�ساعدة اأو يتقبلونها من الآخرين.

CC ك���ن ن�شيًط���ا كل يوم؛فالدرا�ســـات تو�ســـح اأن كثيًرا من النا�ص ي�ســـعرون بتح�ســـن
عندما يمار�ســـون ريا�سة ال�سير اأو التمارين الريا�سية الب�سيطة كل يوم؛ فالحفاظ 

ا في تح�سين �سهيتك. على الن�ساط على هذه النحو ي�ساعد اأي�سً

CC ش���ل طبيب���ك اأو ممر�شت���ك عن دواء اإذا كنت تجد �شعوب���ة كبيرة في التكيف مع�
هذه الم�شاعر.
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م�شكالت تناول الطعام في عجالة

فيما يلي نورد قائمة بم�سكالت تناول الطعام التي قد ي�سببها عالج ال�سرطان. ول يعاني كل مري�ص كل م�سكالت تناول 
الطعام؛ فبع�ص النا�ص ل يواجهون اأي م�سكالت. واأي م�سكلة تواجهها �سوف تتوقف على نوع وجرعات العالج التي 

تتلقاها، وما اإذا كنت تعاني م�سكالت �سحية اأخرى؛ كال�سكري اأو الكلى اأو اأمرا�ص القلب.

تحدث مع طبيبك اأو الممر�سة اأو اأخ�سائي التغذية عن م�سكالتك مع تناول الطعام الواردة في هذه القائمة. �سله 
اأيها قد يوؤثر عليك. �سع عالمة �سح بجوار الم�سكلة التي قد ت�ساب بها، اأو التي تواجهها الآن، واذهب اإلى ال�سفحات 

الخا�سة بها لتتعلم المزيد عنها.

�شفحات للتعلم المزيدالم�شكالت التي قد تواجهها√م�شكالت تناول الطعام

12فقد ال�شهية

تغيرات تطراأ على الإح�شا�س بمذاق الطعام 
ورائحته

15

17الإم�شاك

20الإ�شهال

23جفاف الفم

25عدم تحمل الالكتوز

27الغثيان

30قرح الفم

34قرح الحلق وم�شكلة بلع الطعام

37القيء

39اكت�شاب الوزن

41فقد الوزن
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فقد ال�شهية

ما هو؟
يحدث فقد ال�سهية عندما ل ترغب في تناول الطعام، اأو ل تكون لديك �سهية لتناول الكثير من الطعام، وهي م�سكلة 
�سائعة تحدث عند الإ�سابة بال�سرطان اأو تلقي عالجه. وقد تعاني فقد ال�سهية ليوم اأو اثنين، اأو طوال فترة تلقيك 

العالج.

لماذا يحدث؟
ل اأحد يعرف يقيًنا اأ�سباب فقد ال�سهية، ولكن من بين اأ�سبابه:

CCال�سرطان نف�سه

CCالإرهاق

CCالألم

CCبع�ص الم�ساعر مثل القلق والخوف والإحباط والتوتر

CC.الآثار الجانبية الناجمة عن العالج مثل الغثيان اأو القيء اأو تغيرات في مذاق الطعام اأو رائحته

طرق للتعامل مع الطعام
CC عندم���ا يك���ون م���ن ال�شعب تناول الطعام، ا�شرب اأي �شائل اأو بدائل الوجبات التي تتخذ �شكل الم�شحوق )مثل

االإفطار الفوري«(.

CC تناول خم�س اأو �شت وجبات �شغيرة كل يوم بداًل من تناول ثالث وجبات كبيرة؛
فقـــد يكون مـــن المفيد اأن تتناول كميـــات اأقل في كل مرة. كمـــا اأن هذا ل يجعلك 

ت�سعر بال�سبع ال�سديد.

CC .ات���رك وجب���ات خفيف���ة بالق���رب من���ك عندما ت�شع���ر برغبة ف���ي تن���اول الطعام
خـــذ معك وجبـــات خفيفة ي�ســـهل حملها: كمقرم�ســـات زبدة الفول ال�ســـوداني، اأو 
المك�ســـرات ، اأو الفاكهـــة المجففـــة . يمكنك اأن تجد المزيد مـــن الأفكار لوجبات 

خفيفة �سريعة و�سهلة في هذا الكتيب.

CC اأ�ش���ف كمي���ات اإ�شافي���ة من البروتين وال�شع���رات الحرارية في نظامك الغذائ���ي. يمكنك اأن تجد طرًقا لزيادة
البروتين، وزيادة ال�سعرات الحرارية في هذا الدليل.
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CC تناول �شوائل على مدار اليوم، حتى واأنت غير راغب في ذلك. اختر ال�سوائل التي تحتوي على �سعرات حرارية
كبيرة وقيمة غذائية عالية. ومن بين ذلك، الع�ســـير والح�ســـاء واللبن والم�ســـروبات الم�سنوعة من ال�سويا مع 

البروتين. يمكنك اأن تجد قائمة بال�سوائل الرائقة، وال�سوائل الكاملة في هذا الكتيب.

CC تناول وجبة خفيفة في وقت النوم؛ فهذا �ســـيعطيك �ســـعرات حرارية اإ�سافية، كما اأنه لن يوؤثر على �سهيتك في
الوجبة التالية.

CC غير �شكل الطعام. على �ســـبيل المثال، يمكنك اأن ت�ســـنع مخفوق اللبن بالفاكهة بدًل من تناول الفاكهة. و�سوف
تجد و�سفة في ال�سفحة التالية.

CC تن���اول االأطعم���ة اللينة اأو الباردة اأو المجمدة. ويت�ســـمن ذلـــك الزبادي، ومخفوق اللبن
وم�سا�سة الثلج. و�سوف تجد طريقة لإعداد مخفوق الموز باللبن في ال�سفحة التالية.

CC تن���اول وجب���ات اأكب���ر عندما ت�شع���ر اأنك في حالة جي���دة وم�شتريح. بالن�ســـبة للكثير من
النا�ص، يكون ذلك في ال�سباح بعد ح�سولهم على ق�سط جيد من النوم.

CC ال ترت�شف �شوى كميات �شغيرة من ال�شوائل خالل الوجبات؛ فكثير من النا�ص ي�سعرون
بال�ســـبع اإذا تناولوا الطعام وهم ي�ســـربون في اآٍنواحد. اإذا اأردت اأن تاأخذ اأكثر من ر�ســـفة 

�سغيرة، فتناول م�سروًبا اأكبر قبل 30 دقيقة على الأقل من الوجبات اأو بعدها.

طرق اأخرى للتعامل مع الم�شكالت
CC تحدث مع اأخ�شائي تغذية؛ فباإمكانه اأن يعر�ص لك طرًقا لتح�سل على

ال�سعرات الحرارية الكافية والبروتين حتى واأنت فاقد لل�سهية.

CC حاول اأن تحظى بوجبة ت�شرك وتبعثك على اال�شترخاء. ويت�سمن ذلك
ا اأطعمة تبدو �سهية. تواجدك مع اأ�سخا�ص ت�ستمتع ب�سحبتهم، واأي�سً

CC مار����س التماري���ن الريا�شي���ة؛ فحفاظك على ن�ســـاطك قد ي�ســـاعد في
تح�ســـين �ســـهيتك. وتظهر الدرا�ســـات اأن كثيًرا من مر�ســـى ال�ســـرطان 

ي�سعرون بتح�سن عندما يقومون بممار�سة التمارين الريا�سية كل يوم.

CC تح���دث م���ع ممر�شت���ك اأو االأخ�شائ���ي االجتماع���ي اإذا كان الخ���وف اأو
االإحب���اط اأو اأي م�شاع���ر اأخرى توؤثر على �شهيتك للطعام اأو اهتمامك 

به. فباإمكانهما اأن يقترحا عليك طرًقا تفيدك.

CC اأخبر طبيبك اإذا كنت ت�شعر بالغثيان، اأو القيء اأو اأي تغيرات في مذاق
اأو رائحة طعامك؛ فطبيبك قادر على التحكم في هذه الم�سكالت حتى 

ت�سعر برغبة اأكبر في تناول الطعام.
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 و�شفة 
مفيدة لفقد ال�شهية

1 ثمرة موز كبيرة مقطعة ل�شرائح
م�شتخل�س الفانيليا )ب�شع قطرات(

1 كوب لبن
�شع كل المكونات في الخالط

يتم خلطها ب�شرعة حتى ت�شبح لينة 

لمعرفة المزيد عن التعامل مع فقد ال�سهية، انظر الجزء الخا�ص بفقد الوزن.

مخفوق الموز باللبن

العائد: 1 وجبة

حجم الوجبة: حوالي 2 كوب

اإذا اأعدت باللبن كامل الد�سم:

ال�سعرات الحرارية لكل وجبة: 255 �شعًرا 
ا حراريًّ

البروتين لكل وجبة: 9 جرامات

اإذا اأعدت بلبن %2

ال�سعرات الحرارية لكل وجبة: 226 �شعر 
ا حراريًّ

البروتين لكل وجبة: 9 جرامات

اإذا اأعدت باللبن خالي الد�سم:

ال�سعرات الحرارية لكل وجبة: 190 �شعًرا 
ا حراريًّ

البروتين لكل وجبة: 9 جرام
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ما هي؟
اأن  اأو يبدو مذاقها مثل المعادن. كما  اأكثر مرارة  اأو قد ت�سبح بع�ص الأطعمة )كاللحوم(  قد ي�سوء مذاق الطعام، 

حا�سة ال�سم قد تتغير. اأحياًنا، تجد نف�سك غير قادر على احتمال طعام كنت تجد رائحته جيدة.

لماذا يحدث ذلك؟
قد ي�سبب عالج ال�سرطان، وم�سكالت الفم والأ�سنان، اأو ال�سرطان نف�سه تغيرات في حا�ستي ال�سم والتذوق لديك. 

وبالرغم من اأنه لي�ست هناك طريقة لمنع هذه الم�سكالت، فاإنها كثيًرا ما تتح�سن بعد انتهاء العالج.

طرق للتعامل مع الطعام
CC اخت���ر االأطعم���ة الت���ي تب���دو �شهية وتج���د رائحتها طيبة. تجنـــب الأطعمة التي لم تعد تروق لك. على �ســـبيل

المثـــال، اإذا وجدت مذاق اأو رائحة اللحوم الحمراء )كاللحم البقري( غريبة، فجرب تناول الدجاج اأو الديك 
الرومي.

CC انقع االأطعمة في الماء المالح والخل. يمكنك اأن تح�سن نكهة اللحوم اأو الدجاج اأو الأ�سماك من خالل نقعها
في الماء المالح والخل. ويمكنك �سراء الماء المالح من المتجر، اأو جرب ا�ستخدام ع�سائر الفاكهة اأو تتبيلة 

ا لطهيه. ال�سلطة. وخالل نقعك الطعام في الماء المالح، �سعه في الثالجة حتى ت�سبح م�ستعدًّ

CC جرب االأطعمة والم�شروبات الالذعة، وتت�ســـمن البرتقال والليمون. وقد تجد مذاق كا�ســـتارد الليمون الالذع
طيًبـــا؛ مما ي�ســـاعدك علـــى تناول كميات اإ�ســـافية من البروتين وال�ســـعرات الحرارية. ولكن ل تـــاأكل الأطعمة 

الالذعة اإذا كانت هناك قرح في فمك اأو حلقك.

CC ا اأو اجع���ل االأطعم���ة اأكثر حالوة. اإذا وجدت مـــذاق الطعام مملًحا اأو ُمرًّ
ا، فاأ�سف اإليه ال�سكر اأو اأي ُمَحلٍّ لكي تجد طعمه م�ست�ساًغا. حام�سً

CC اأ�ش���ف مزي���ًدا م���ن النكهة اإل���ى اأطعمتك. على �ســـبيل المثال، يمكنك اأن
ت�سيف اللحم المقدد اأو الب�سل على الخ�سراوات، اأو ا�ستخدم الأع�ساب 
مثـــل الريحان اأو الأريجانو اأو الروزماري. اأ�ســـف �ســـو�ص الباربكيو على 

اللحوم والدجاج.

تغيرات تطراأ على االإح�شا�س بمذاق الطعام ورائحته
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CC.تجنب االأطعمة والم�شروبات التي تزعجك رائحتها

اإليك بع�ص الن�سائح التي ت�ساعدك في تقليل رائحة الأطعمة:

• قدم الطعام في درجة حرارة الغرفة	

• َغطِّ الطعام دوًما	

• ا�ستخدم الأكواب ذات غطاء )مثل اأكواب ال�سفر(	

• ا�سرب بوا�سطة ما�سة	

• ا�ستخدم �سفاط المطبخ في اأثناء الطهي	

• اْطه طعامك في اأماكن مفتوحة	

• في اأثناء الطهي، اترك الأغطية بعيدة عنك	

 تناول طعامك ب�شوك ومالعق بال�شتيكية اإذا 
كنت ت�شعر بمذاق معدني في فمك.

طرق اأخرى للتعامل مع الم�شكالت
CC تح���دث م���ع اأخ�شائي تغذية. فباإمكانـــه اأن يقدم لك اأفكاًرا اأخرى عن

كيفيـــة التعامل مع التغيرات التي تطراأ على اإح�سا�ســـك بمذاق الطعام 
ورائحته.

CC تناول طعامك ب�شوك ومالعق بال�شتيكية. اإذا كنت ت�ســـعر بمذاق معدني في فمك، فاإن تناول الطعام ب�ســـوك
بال�ستيكية قد ي�ساعدك في التغلب على هذا الإح�سا�ص. اإذا كنت ت�ستمتع بتناول الطعام بالع�سي الخ�سبية، فقد 

ا طهي الطعام في الأوعية ومقالي زجاجية بدًل من ا�ستخدام المعدنية. ا. جرب اأي�سً تكون مفيدة اأي�سً

CC حافظ على نظافة فمك؛ فحفاظك على نظافة فمك من خالل غ�ســـله وم�سم�ســـته قد ي�ســـاعدك على ال�ســـعور
بمذاق اأف�سل للطعام.

CC ا�شتخدم م�شتح�شرات غ�شل الفم الخا�شة. �ســـل طبيب اأ�ســـنانك اأو طبيبك عن غ�ســـول للفم يفيدك، واأي طرق
اأخرى لتعتني بفمك.

CC اذه���ب اإل���ى طبي���ب االأ�شنان؛فباإمكانه اأن يتاأكد اأن اأي تغير يطراأ على اإح�سا�ســـك برائحة ومذاق الطعام لي�ســـت
ب�سبب م�سكالت لديك في فمك اأو اأ�سنانك.

CC تح���دث م���ع طبيب���ك اأو ممر�شتك. اأخبـــره باأي تغيرات تطراأ علـــى مذاق اأو رائحة الطعـــام، وكيف تمنعك هذه
التغيرات من تناول الطعام.
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االإم�شاك

ما هو؟
ا، �سعب الخروج. وقد توؤلمك عملية التغوط،  يحدث الإم�ساك عندما تقل عملية التغوط، وي�سبح البراز �سلًبا، جافًّ
اأو ت�سعر بالنتفاخ، اأو الغثيان. وقد تتج�ساأ، اأو تخرج الكثير من الغازات، اأو ت�سعر بت�سنجات في المعدة، اأو �سغط في 

الم�ستقيم.

لماذا يحدث؟
قد ي�سبب العالج الكيميائي، اأو مكان ال�سرطان، اأو األم الأدوية، اأو غيرها من العقاقير الإم�ساك. وقد يحدث ذلك 
ا عندما ل ت�سرب القدر الكافي من ال�سوائل، اأو ل تتناول الألياف الكافية. وبع�ص النا�ص يعانون الإم�ساك عندما  اأي�سً

ل يمار�سون اأي ن�ساط.

طرق للتعامل مع الطعام
CC 227 اأكث���ر م���ن �ش���رب ال�شوائل. ا�ســـرب ثمانية اأكـــواب على الأقل من ال�ســـوائل كل يوم. والكوب الواحد ي�ســـاوي

جراًما. اإذا كنت تريد بع�ص الأفكار، اقراأ قائمة ال�سوائل الرائقة.

CC ا�ش���رب �شوائ���ل �شاخن���ة؛ فكثيـــر من النا�ص يجدون �ســـرب ال�ســـوائل الدافئة اأو ال�ســـاخنة )كالقهوة اأو ال�ســـاي اأو
ا اأن تجرب �سرب ال�سوائل ال�ساخنة بعد الوجبات مبا�سرة. الح�ساء( مفيًدا في تخفيف الإم�ساك، ويمكنك اأي�سً

CC تن���اول اأطعم���ة غنية باالألياف. وتت�ســـمن منتجات الخبز والحبوب الم�ســـنوعة من الحبـــوب الكاملة، والفاكهة
المجففة، والفا�سوليا اأو البازلء المجففة. ولمزيد من الأفكار، انظر قائمة الأطعمة الغنية بالألياف. والأ�سخا�ص 
الم�ســـابون باأنواع معينة من ال�سرطان ل يجب اأن يتناولوا الكثير من الألياف؛ لذلك ناق�ص الأمر مع طبيبك قبل 

اأن تتناول كميات اإ�سافية من الألياف في نظامك الغذائي.

 تحدث مع طبيبك قبل اأن تح�شل على اأي ملين اأو 
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م�شهل، اأو اأي عقار يخفف االإم�شاك.

طرق اأخرى للتعامل مع الم�شكالت
CC تح���دث مع اأخ�شائي تغذية، فباإمكانه اأن يقترح عليك اأطعمة تريحك من

الإم�ساك.

CC ،شج���ل كل م���رة تتغ���وط فيه���ا. واأطلـــع طبيبـــك اأو ممر�ســـتك على ذلك�
وتحدث معه عما هو طبيعي بالن�ســـبة لك؛ فقد يكون هذا ال�سجل مفيًدا في معرفة 

ما اإذا كنت تعاني الإم�ساك اأم ل.

CC حافظ على ن�شاطك؛ فحفاظك على ن�ساطك قد ي�ساعد في حمايتك من الإم�ساك
وتخفيف اآلمه. تحدث مع طبيبك عن درجة الن�ساط التي يجب اأن تظهرها، ونوع 

التمارين الريا�سية التي تمار�سها.

CC اأطل���ع طبيب���ك اأو ممر�شت���ك اإذا لم تتغ���وط خالل يومي���ن؛ فقد يقترح عليك اأن
تتناول مكماًل غذائيًّا يحتوي على األياف اأو دواء ملين اأو م�سهل، اأو حقنة �سرجية. 

ولكن ل ت�ستخدم اأي و�سيلة مما �سبق دون ا�ست�سارة طبيبك اأو ممر�ستك اأوًل.
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p

 و�شفة مفيدة 
لتخفيف االإم�شاك

3/1 كوب من النخالة الخام
3/1 كوب من �شو�س التفاح

3/1 كوب من يخنة البرقوق المهرو�س

يتم خلط جميع المكونات وحفظها في الثالجة

خذ 1-2 ملعقة كبيرة من هذا الخليط
قبل موعد النوم، ثم ا�شرب 227 ميلليلتر من الماء.

ملحوظة: احر�س على �شرب الماء، 
واإل لن توؤتي الو�شفة ثمارها في 

تخفيف الإم�شاك.

�شو�س التفاح/ البرقوق

العائد:
 16 وجبة

حجم الوجبة:
1 ملعقة كبيرة

اإذا اأعدت باللبن كامل الد�سم:
ال�سعرات الحرارية لكل وجبة:

 10 �شعرً احرارية
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االإ�شهال

ما هو؟
يحدث الإ�سهال عندما تتغوط مرات عديدة، ويخرج البراز على �سكل �سائل، لين اأ�سبه اإلى الماء. وتخرج الأطعمة 
والم�سروبات من خالل الأمعاء ب�سرعة كبيرة لدرجة تمنع ج�سمك من امت�سا�ص ما يكفيه من عنا�سر غذائية واأمالح 
معدنية وفيتامينات وماء. وقد ي�سبب ذلك الجفاف )الأمر الذي يحدث عندما ل يحتوي ج�سمك اإل على مقدار قليل 

ا، وقد ي�ستمر لفترة ق�سيرة اأو طويلة. للغاية من الماء(. وقد يكون الإ�سهال متو�سط الحدة اأو حادًّ

لماذا يحدث؟
قد يحدث الإ�سهال ب�سبب طرق عالج ال�سرطان مثل خ�سوع منطقة البطن اأو الحو�ص للعالج الإ�سعاعي اأو العالج 
الكيميائي اأو العالج البيولوجي. وطرق العالج تلك ت�سبب الإ�سهال لأنها تتلف الخاليا ال�سليمة الموجودة في بطانة 
اأو  الإم�ساك  عالج  في  الم�ستخدم  العقار  اأو  العدوى  ب�سبب  ا  اأي�سً الإ�سهال  يحدث  وقد  والغليظة.  الدقيقة  الأمعاء 

الم�سادات الحيوية.

طرق للتعامل مع الطعام
CC ا�شرب الكثير من ال�شوائل لتعو�س ما فقدته ب�شبب االإ�شهال. ويت�ســـمن ذلك الماء، والزنجبيل، والم�ســـروبات

الريا�سية. يمكنك الطالع على قائمة ال�سوائل الرائقة لمعرفة المزيد منها.

CC ال ت�شرب الم�شروبات الغازية حتى تفقد كل الفقاعات التي تخرج منها.ا�سرب مزيًدا من الماء اإذا جعلتك هذه
الم�سروبات عط�سان، اأو �سببت لك �سعوًرا بالغثيان.

CC.تناول خم�س اأو �شت وجبات بداًل من ثالث وجبات كبيرة

CC تن���اول االأطعم���ة والم�شروبات الغني���ة بال�شودي���وم والبوتا�شيوم. فعندما
ت�ســـاب بالإ�سهال، يفقد ج�سمك الكثير من هذين العن�سرين، ومن المهم 
اأن تعو�ســـه ما فقـــده منهما. والم�ســـروبات التـــي تحتوي على ال�ســـوديوم 
تت�ســـمن الموز، والم�سم�ص المعلب، والبطاط�ص الم�ســـلوقة اأو المخبوزة اأو 

المهرو�سة.
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CC تناول اأطعمة تحتوي على كمية قليلة من االألياف؛ فالأطعمة الغنية بالألياف قد تجعل الإ�سهال ي�سوء. وتت�سمن
الأطعمـــة التي تحتوي على كمية قليلة من الألياف الزبادي ال�ســـادة اأو الزبادي بالفانيليا، والخبز الأبي�ص والأرز 

الأبي�ص. يمكنك اأن تجد قائمة لالأطعمة التي تحتوي على القليل من الألياف في هذا الكتيب.

CC.تناول االأطعمة والم�شروبات في درجة حرارة الغرفة؛ بحيث ال تكون �شاخنة للغاية اأو باردة للغاية

CC:تجنب االأطعمة اأو الم�شروبات التي تجعل االإ�شهال ي�شوء. ويت�سمن ذلك

• الأطعمة الغنية بالألياف؛ كاأنواع الخبز والمكرونات الم�سنوعة من الحبوب الكاملة.	

• الم�سروبات التي تحتوي على الكثير من ال�سكر؛ مثل الم�سروبات الغازية وبون�ص الفاكهة وع�سائر الفاكهة.	

• الم�سروبات �سديدة ال�سخونة اأو البرودة.	

• الأطعمة الد�سمة اأو المقلية؛ كالبطاط�ص المحمرة والبرجر	

• والفاكهة 	 المطهوة  المجففة  الفا�سوليا  ذلك  ويت�سمن  النتفاخ.  ت�سبب  التي  والم�سروبات  الأطعمة 
والخ�سراوات النيئة.

• منتجات الألبان؛ اإل اإذا كانت تحتوي على ن�سبة قليلة من الالكتوز اأو خالية منه.	

• الأطعمة الحارة والحريفة؛ كالفلفل وال�سو�ص الحار، و�سل�سة الفلفل.	

• الأطعمة والم�سروبات التي تحتوي على الكافيين. ويت�سمن ذلك القهوة وال�ساي وبع�ص الم�سروبات الغازية 	
وال�سيكولتة.

• المنتجات الخالية من ال�سكر والمحالة بالزايليتول اأو ال�سوربيتول. مثل العلكة والحلوى الخالية من ال�سكر. 	
اقراأ الال�سقة الموجودة على المنتج لتعرف ما اإذا كان يحتوي على هذه المحليات اأم ل.

• ع�سير التفاح؛ نظًرا لحتوائه على الكثير من ال�سوربيتول.	

CC ا�ش���رب ال�شوائ���ل الرائق���ة فح�شب لم���دة 12 اإلى 14 �شاعة بع���د االإ�شابة المفاجئة باالإ�شه���ال. اأخبر طبيبك اإذا
اأ�سبت باإ�سهال مفاجئ.

ا�شت�شر طبيبك اأو ممر�شتك قبل اأن تح�شل على عقار لالإ�شهال.
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طرق اأخرى للتعامل مع الم�شكالت
CC تح���دث م���ع اأخ�شائي تغذية؛ فباإمكانه اأن ي�ســـاعدك علـــى اختيار الأطعمة التي

تحميك من الإ�سابة بالجفاف. كما يمكن لأخ�سائي التغذية اأن يخبرك بالأطعمة 
المفيدة لك، والأطعمة الم�شرة التي عليك تجنبها عند الإ�سابة بالإ�سهال.

CC جف���ف ج�شم���ك بلطف بعدما تتغوط. بدًل من اأن ت�ســـتخدم ورق الحمام، نظف
نف�سك بمناديل مبللة اأو بقليل من الماء من ال�سطاف . اأخبر طبيبك اأو ممر�ستك 

اإذا كانت منطقة الم�ستقيم م�سابة بقرح اأو تنزف، اأو كنت تعاني البوا�سير.

اإذا كنت  اأكثر من 24 �ساعة. فيجب اأن يعرف ما  اإذا ا�ستمر الإ�سهال  اأخبر طبيبك 
التحكم في  ت�ساعدك على  الطبيب عقاقير  ت�سنجات. وقد ي�سف لك  اأو  األًما  تعاني 
لتعو�ص ما فقدت  الوريد  تاأخذها عبر  ل�سوائل  اأنك قد تحتاج  الم�سكالت. كما  هذه 
من الماء والعنا�سر الغذائية. ويعني ذلك اأنك �سوف تح�سل على �سوائل من خالل 
اأو  اأي عقار لالإ�سهال قبل ا�ست�سارة طبيبك  اإدخالها في وريدك. ل تتناول  اإبرة يتم 

ممر�ستك.
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جفاف الفم

ما هو؟
يحدث جفاف الفم عندما يقل اللعاب الموجود في فمك عن المعتاد. وهذا قد ي�سعب عليك الكالم، وم�سغ الطعام 

ا طريقة تذوقك للطعام. وبلعه. وجفاف الفم قد يغير اأي�سً

لماذا يحدث ؟
تفرز  التي  الغدد  يتلف  قد  الإ�سعاعي  والعالج  الكيميائي  للعالج  الرقبة  اأو  الراأ�ص  تعر�ص  اإن 

اللعاب. كما اأن العالج البيولوجي وبع�ص العقاقير قد ت�سبب جفاف الفم.

طرق للتعامل مع الطعام
CC ا�شرب الماء طوال اليوم؛ فهذا من �ســـاأنه ترطيب فمك، الأمر الذي ي�ســـهل عليك

بلع الطعام والحديث. وكثير من النا�ص يحملون زجاجات ماء معهم.

CC اأكث���ر م���ن تن���اول االأطعم���ة اأو الم�شروبات �شدي���دة الح���الوة اأو الحمو�شة )مثل
الليمون(؛فهـــي ت�ســـاعدك على اإفراز مزيد مـــن اللعاب. ولكن ل تاأكل اأو ت�ســـرب 
اأي �ســـيء ُمَحـــلًّ اأو حام�ص اإذا كنت تعاني قرًحا فـــي الفم اأو الحلق؛ فهذا قد يزيد 

الم�سكلة �سوًءا.

CC ام�ش���غ العلك���ة اأو م����س الحلوى المثلج���ة والثلج المجرو�س؛لأنها ت�ســـاعد على
اإفـــراز اللعاب، الـــذي يرطب الفم. اختر العلكة اأو الحلوى الخالية من ال�ســـكر لأن 
تناول الكثير من ال�سكر قد ي�سبب ثقوًبا في الأ�سنان. واإذا كنت م�ساًبا بالإ�سهال، 
فراجع مع اأخ�ســـائي التغذية م�ساألة تناول المنتجات الخالية من ال�سكر لأن بع�ص 

المحليات تزيد الو�سع �سوًءا.

CC تن���اول االأطعمة الت���ي ي�شهل بلعها.جرب تناول الأطعمة المطهوة والمهرو�ســـة اأو
الح�ســـاء، و�سوف تجد قائمة بالأطعمة والم�سروبات التي ي�شهل م�سغها وبلعها في 

هذا الكتيب.

CC.رطب الطعام بال�شل�شة اأو الح�شاء اأو تتبيلة ال�شلطة.فهذا ي�سهل عملية بلع الطعام

CC. احذر من تناول اأي م�شروبات كحولية؛لأنها تزيد جفاف فمك وتغ�سب ربك
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CC تجن���ب االأطعم���ة الت���ي تجرح فم���ك. وتت�شم���ن الأطعمة الحارة والحام�ســـة
والمالحة وال�سلبة والمقرم�سة.

طرق اأخرى للتعامل مع الم�شكالت
CC تح���دث م���ع اأخ�شائي تغذي���ة؛ فباإمكانـــه اأن يعر�ص لك طرًقا ت�ســـاعدك على

تناول الطعام عندما ي�سعب عليك جفاف فمك م�شغه.

CC.حافظ على رطوبة �شفتيك با�شتخدام مرطب ال�شفاه

CC م�شم����س فم���ك كل �شاع���ة اأو �شاعتي���ن. اخل���ط 4/1 ملعق���ة �ســـغيرة مـــن
بيكربونـــات ال�ســـودا و8/1 ملعقـــة �ســـغيرة مـــن الملح مع كوب مـــن الماء 

الدافئ، ثم م�سم�ص فمك بالماء بعد ا�ستخدام هذا الخليط.

CC ال ت�شتخ���دم غ�شول الفم الذي يحتوي على كحول؛ فالكحول يزيد جفاف
الفم �سوًءا.

CC ال ت�شتخ���دم منتج���ات التب���غ، وتجن���ب التدخي���ن ال�شلب���ي؛ فمنتج���ات التبـــغ
وال�سجائر تجرح فمك وحلقك.

CC تح���دث م���ع طبيب���ك اأو طبيب االأ�شنان.�ســـله عن اللعاب ال�ســـناعي
وغيرها من المنتجات التي تغطي وتحمي وترطب فمك وحلقك. وهذه 

المنتجات ت�ساعد في التغلب على جفاف الفم.
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عدم تحمل الالكتوز

ما هو؟
يحدث عدم تتحمل الالكتوز عندما يعجز الج�سم عن ه�سم اأو امت�سا�ص �سكر اللبن الذي ي�سمى الالكتوز. ويوجد 
الالكتوز في منتجات الألبان مثل الجبن والمثلجات والبودينج. وعالمات عدم تحمل الالكتوز قد تكون متو�سطة اأو 
حادة وقد تت�سمن النتفاخ وت�سنجات واإ�سهاًل. وقد ت�ستمر هذه الأعرا�ص لأ�سابيع اأو حتى اأ�سهر  بعد انتهاء العالج. 

واأحياًنا، ي�ستمر عدم تحمل الالكتوز مدى الحياة.

لماذا يحدث؟
قد يحدث عدم تحمل الالكتوز ب�سبب خ�سوع منطقة البطن اأو الحو�ص للعالج الإ�سعاعي اأو غيرها من طرق العالج 

التي توؤثر على الجهاز اله�سمي: كالجراحة اأو الم�سادات الحيوية.

طرق للتعامل مع الطعام
CC.اأعد اأطعمة منخف�شة الالكتوز اأو خالية منه. �سوف تجد و�سفة في ال�شفحة التالية

CC اخت���ر منتج���ات االألب���ان منخف�ش���ة الالكت���وز اأو الخالية من���ه. اأغلب متاجر
البقالة تحتوي على منتجات )مثل اللبن والمثلجات( م�سنفة باأنها »خالية من 

الالكتوز« اأو »منخف�سة الالكتوز«.

CC ج���رب المنتج���ات الم�شنوعة من ال�شويا اأو االأرز )مثل ال�شويا اأو لبن االأرز
والمثلجات(؛ فهذه المنتجات ل تحتوي على اأي لكتوز. والمر�ســـى الم�سابون 
باأنواع معينة من ال�شرطان قد ل يتمكنون من تناول منتجات ال�ســـويا. لذلك، 
ا�ســـاأل اأخ�ســـائي التغذية عما اإذا كان تناول ال�سويا اآمًنا لك لكي تدخلها على 

نظامك الغذائي.

CC اخت���ر منتج���ات االألب���ان منخف�ش���ة الالكتوز؛فاأنـــواع الجبن ال�ســـلب )مثل 
الجبن ال�سيدر( والزبادي اأقل خطًرا لإحداث م�سكالت.
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طرق اأخرى للتعامل مع الم�شكالت
منخف�سة  اأطعمة  علىاختيار  ي�ساعدك  اأن  فباإمكانه  تغذية؛  اأخ�سائي  مع  تحدث 

الالكتوز.

على  التغلب  على  ي�ساعدك  عقاًرا  عليك  يقترح  اأن  فباإمكانه  طبيبك؛  مع  تحدث 
الالكتاز. والالكتاز هو مادة تك�سر  اأقرا�ص  عدم تحملك لالكتوز. ويت�سمن ذلك 

الالكتوز.

و�شفة

ت�شاعد في التغلب على عدم تحمل الج�شم لالكتوز

2 كي�س بيكينج �شيكولتة )28 جراًما كل كي�س(
1 كوب ق�شدة ل تحتوي على منتج األبان اأو الأرز اأو ال�شويا اأو اللبن خالي الد�شم

1 ملعقة كبيرة من الن�شا
4/1 كوب �شكر محبب

1 ملعقة كبيرة من خال�شة الفانيليا
تذاب ال�شيكولتة في مقالة �شغيرة.

يذاب الن�شا مع ال�شكر في وعاء منف�شل.
ي�شاف جزء من ال�شائل ويقلب حتى تذوب الن�شا. 

ت�شاف ال�شيكولتة المتبقية اإلى ال�شائل.
تطهى على نار متو�شطة حتى تدفاأ

تقلب ال�شيكولتة حتى ي�شبح المزيج �شميًكا ويبداأ في الغليان.
تمزج مع الفانيليا وتترك حتى تبرد.

بودينج ال�شيكولتة الخالي من الالكتوز

العائد:2
 وجبة

حجم الوجبة:
4/3 كوب 

ال�سعرات الحرارية لكل وجبة:
ا  382 �شعًرا حراريًّ

البروتين لكل وجبة:
 1 جرام

29



الغثيان

ما هو؟
يحدث الغثيان عندما ت�سعر با�سطراب اأو تعب في معدتك. وقد يتبع الغثيان القيء، ولكن هذا ل يحدث دوًما. والغثيان 
قد يمنعك من الح�سول على الطعام والعنا�سر الغذائية التي تحتاج اإليها. ول ي�ساب جميع المر�سى بالغثيان، ومن 
انتهاء  بمجرد  الغثيان  ينتهي  ما  ودائًما  اأيام.  بثالثة  بعده  اأو  مبا�سرة  للعالج  الخ�سوع  بعد  به  ي�سابون  قد  يعانونه 

العالج.

لماذا يحدث؟
اأو  اأو العالج الإ�سعاعي للبطن،  اأو العالج البيولوجي،  اأو العالج الكيميائي،  اأثًرا جانبيًّا للجراحة،  قد يكون الغثيان 

ا اأنواع معينة من ال�سرطان اأو اأمرا�ص اأخرى. الأمعاء الدقيقة اأو القولون اأو المخ. وقد ت�سببه اأي�سً

طرق للتعامل مع الطعام
CC ،تناول االأطعمة الخفيفة على معدتك. وتت�سمن الخبز المحم�س الأبي�ص، اأو الزبادي ال�سادة وزبادي الفانيليا

والمرقة الخفيفة. جرب الليمون الأخ�ســـر اأو الأ�ســـفر اأو غيرها من الأطعمة الالذعة. ويمكنك معرفة مزيد من 
الأفكار حول الأطعمة التي ي�سهل ه�سمها على المعدة �سفحتي 52 و53.

CC ا بداًل م���ن اأن تتناول ث���الث وجبات كبي���رة؛ فكثير مـــن النا�ص يجدون من��� تن���اول خم����س اأو �ش���ت وجب���ات يوميًّ
الأ�سهل تناول كميات اأقل من الطعام على مرات اأكثر.

CC ال تتجاه���ل تن���اول الوجب���ات الرئي�شي���ة والوجبات الخفيفة. حتى لو لم تكن ت�ســـعر بالجـــوع، يظل عليك تناول
الطعام؛ فبالن�سبة لكثير من النا�ص، فاإن تناول الطعام على معدة خاوية يجعل الإح�سا�ص بالغثيان اأكثر �سوًءا.

CC اخت���ر االأطعم���ة الت���ي ت���روق لك. ول تجبر نف�ســـك على تنـــاول اأي طعام يجعلك
ت�سعر بالتعب. وفي الوقت نف�سه، ل تتناول اأطعمتك المف�سلة حتى ل تربط بينها 

وبين اإح�سا�سك بالمر�ص.

CC ال ت�شرب �شوى كميات ب�شيطة من ال�شوائل على الوجبات. فكثير من النا�ص
ي�سعرون بال�سبع اأو النتفاخ اإذا اأكلوا و�سربوا في وقت واحد.

CC ا�ش���رب �شوائ���ل عل���ى م���دار الي���وم. ا�ســـربها ببـــطء وي�ستح�ســـن اأن تفعل ذلك
بوا�سطة ما�سة. اأو ا�سرب من زجاجة ماء.
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CC تن���اول اأطعم���ة وم�شروبات لي�ش���ت �شاخنة اأو باردة اأكثر من الالزم. اترك الأطعمة ال�ســـاخنة والباردة تهداأ قبل
تناولهـــا اأو �شربه���ا. ويمكنك اأن تبرد الأطعمة والم�ســـروبات ال�ســـاخنة باإ�ســـافة الثلج عليهـــا، اأو تدفئة الأطعمة 

والم�سروبات الباردة في المايكروويف.

CC.تناول الخبز المحم�س اأو المقرم�شات قبل اأن تقوم من �شريرك اإذا كنت ت�شعر بالغثيان في ال�شباح

CC حدد اأن�سب الأوقات لتناول الطعام و�سرب الم�شروبات. بع�ص النا�ص ي�سعرون بتح�سن عندما ياأكلون وجبة خفيفة
اأو �ســـريعة قبل تلقي العالج. والبع�ص الآخر ي�ســـعرون بتح�ســـن عندما يخ�ســـعون للعالج على معدة خاوية )دون 

تناول اأي �سيء لمدة �ساعتين اأو ثالثة �ساعات بعده(.

 احر�س على اأن تطلع طبيبك اأو ممر�شتك 
اإذا لم ُتِفْدَك م�شادات الغثيان.

طرق اأخرى للتعامل مع الم�شكالت
CC ش���ل طبيب���ك ع���ن اأي عقار يجنب���ك االإح�شا�س بالغثيان )م�ســـادات القيء اأو م�ســـادات الغثيان(. احر�ص على�

اأن تطلع طبيبك اأو ممر�ســـتك اإذا لم ُيْجِد الدواء نفعه. فاإذا لم يوؤِت الدواء ثماره، فقد ي�ســـف لك طبيبك دواًء 
اآخـــر. وقد تحتاج لتناوله قبل �ســـاعة من كل جل�ســـة عالج ولب�ســـعة اأيـــام بعده. ونوع العالج الـــذي تتلقاه وكيفية 
ا�ســـتجابته لك يحدد المدة التي تحتاج لتناولها خاللها. كما اأن الوخز بالإبر قد يكون مفيًدا. تحدث مع طبيبك 

اأو ممر�ستك اإذا اأردت اأن تجرب ذلك.

CC تح���دث مع اأخ�شائي التغذية عن طرق لتح�شل على كفايتك من الطعام
حتى لو كنت ت�شعر بالغثيان.

CC ا�شترِخ قبل كل جل�شة عالج.قد ت�ســـعر بتح�ســـن اإذا اأخذت نف�ًسا عميًقا، اأو
ت�سعر بالتاأمل، اأو كاأنك في �سالة. وكثير من النا�ص ي�سترخون عند ممار�سة 

الأن�سطة الب�سيطة مثل القراءة اأو ال�ستماع اإلى القران .

CC.ا�شترح قبل الوجبات. ولكن افعل ذلك واأنت جال�ص،ول�ست م�ستلقيًّا
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CC.ارتِد مالب�س مريحة وف�شفا�شة

CC شج���ل الم���رات التي ت�شعر فيه���ا بالغثيان واأ�شباب ذل���ك. واعر�ص ذلك على�
ممر�ســـتك اأو طبيبك اأو اأخ�ســـائي التغذية. وقد يقترح طرًقا لتغيير نظامك 

الغذائي.

CC تجن���ب االأطعم���ة والم�شروب���ات ذات الرائح���ة النف���اذة. وتت�ســـمن الأطعمـــة
التي يتم طهيها والقهوة وال�ســـمك والب�ســـل والثوم. �سل �سديًقا اأو اأحد اأفراد 

اأ�سرتك ليعد لك طعامك لتتجنب روائح الطهي.

CC افتح نافذة اأو �شغل مروحة اإذا كانت رائحة غرفة المعي�شة فا�شدة؛ فالهواء
النقي ي�ساعد في التخل�ص من الغثيان. واحر�ص األ تتناول طعامك في غرف 

دافئة اأو �سيئة التهوية.
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قرح الفم

ما هي؟
الفم )جروًحا  البيولوجي قرًحا في  العالج  اأو  الكيميائي،  العالج  اأو  الرقبة،  اأو  للراأ�ص  الإ�سعاعي  العالج  ي�سبب  قد 
– مثل  الفم  وعدوى  الأ�سنان  م�سكالت  اأن  اإلى  بالإ�سافة  اللثة. هذا  ل�سعف  يوؤدي  قد  اأنه  كما  في فمك(،  �سغيرة 

ا قرًحا للفم. التهابات الفم الناتجة عن الفطريات – قد ت�سبب اأي�سً

لماذا تحدث؟
قد يتلف عالج ال�سرطان الخاليا �سريعة النمو الموجودة في بطانة الفم وال�سفتين. واأغلب الظن اأن فمك ولثتك �سوف 

يتح�سنان بمجرد انتهاء عالج ال�سرطان.

طرق للتعامل مع الطعام
CC .تناول االأطعمة الخفيفة �شهلة الم�شغ. فبع�ص الأطعمة قد تجرح قرح الفم وت�سعب عليك م�سغ الطعام وبلعه

فلكي ت�ساعد نف�شك، اختر الأطعمة اللينة مثل مخفوقات اللبن باأنواعها، والبي�ص المخفوق، والكا�ستارد. ولمزيد 
من الأفكار، انظر قائمة الأطعمة والم�سروبات التي ي�سهل م�سغها وبلعها.

CC.اطه اأطعمتك حتى ت�شبح لينة وطرية

CC ـــا هر�ص الطعام با�ســـتخدام الخالط اأو قطع الطعام لقطع �شغيرة.كما يمكنك اأي�سً
معالج الطعام.

CC ا�ش���رب م�شروبات���ك بما�شة؛فهذا قد ي�ســـاعد في دفع الم�ســـروبات بعيًدا عن الأجزاء
التي توؤلمك في فمك.

CC ا�شتخدم ملعقة �شغيرة للغاية)مثل ملعقة الأطفال الر�ســـع(؛ فهذا �ســـوف ي�ساعدك
في اأخذ لقيمات اأ�سغر؛ مما ي�سهل عليك م�سغها.

CC.تناول االأطعمة باردة اأو في درجة حرارة الغرفة؛فقد يوؤلمك تناول الطعام اأكثر اإذا كان �شاخًنا اأكثر من الالزم

CC.تناول الما�شات الثلجية.فالثلج قد يجعلك ت�سعر بتنميل ويهدئ فمك

33



CC:تجنب بع�س االأطعمة والم�شروبات عندما يكون فمك متقرًحا. وي�سمل ذلك

• الفاكهة والع�سائر المالحة؛ كالبرتقال، والليمون، واليو�سفي.	

• الأطعمة الحارة؛ كال�سو�ص الحار، والأطباق التي تحتوي على الكاري، وال�سل�سة الحريفة، والفلفل الحار.	

• الطماطم والكات�سب.	

• الأطعمة المالحة.	

• الخ�سراوات النيئة.	

• الأطعمة الحادة والمقرم�سة مثل الجرانول، والمقرم�سات، ورقائق البطاط�ص والتورتيال.	

• الم�سروبات المحرمة التي تحتوي على كحول.	

 اإذا كنت م�شاًبا بقرح في الفم، ال ت�شتخدم 
منتجات التبغ كالدخان وال�شي�شة .

طرق اأخرى للتعامل مع الم�شكالت
CC تح���دث م���ع اأخ�شائ���ي تغذية؛فباإمكانه اأن ي�ســـاعدك في اختيـــار الأطعمة التي ل

تجرح قرح الفم.

CC اذهب لطبيب االأ�شنان كل اأ�شبوعين على االأقل قبل اأن يخ�شع راأ�شك اأو رقبتك
لع���الج بيولوج���ي، اأو عالج كيميائي اأو ع���الج اإ�شعاعي. فمن المهم اأن يكون فمك 
�ســـليًما قبل اأن تبداأ في عالج ال�ســـرطان. حاول اأن تتلقى كل م�ســـاعدات الأ�ســـنان 
التي تحتاج قبل اأن يبداأ العالج. واإن عجزت عن ذلك، �ســـل طبيبك اأو ممر�ســـتك 
عن الوقت الذي تكون فيه زيارتك لطبيب الأ�سنان اآمنة. اأخبر طبيب اأ�سنانك اأنك 

م�ساب بال�سرطان ونوع العالج الذي تتلقاه. 

CC م�شم����س فم���ك ث���الث اأو اأرب���ع م���رات ف���ي اليوم.اخلط 4/1 ملعقة �ســـغيرة من
بيكربونات ال�سودا و8/1 ملعقة �سغيرة من الملح مع كوب من الماء الدافئ. ويتم 

م�سم�سة الفم بالماء ال�سادة بعد ا�ستخدام هذا الخليط.

CC افح�س فمك يوميًّا لتتاأكد من خلوه من القرح، اأو البقع البي�شاء، اأو اأي مناطق
منتفخة اأو حمراء في فمك. وبهذه الطريقة �ســـوف ترى اأو ت�ســـعر باأي م�ســـكالت 

بمجرد ظهورها. واأخبر طبيبك اإذا لحظت هذه التغيرات.
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CC:ال ت�شتخدم مواد من �شاأنها اأن تجرح فمك اأو تلهبه مثل

• غ�سول الفم الذي يحتوي على كحول	

• خالًل لأ�سنان اأو اأي اأدوات حادة	

• ال�سجائر اأو ال�سيجار اأو غيرها من منتجات التبغ	

• اأي م�سروبات كحولية.	

CC اأخبر طبيبك وطبيب اأ�شنانك اإذا التهب فمك اأو لثتك.فباإمكانهما اأن يحددا ما اإذا كان ذلك ب�سبب العالج اأو
لوجود م�ســـكالت في الفم والأ�سنان. �سل طبيب الأ�ســـنان عن اأي منتجات خا�سة من �ساأنها تنظيف وتهدئة قرح 

الأ�سنان واللثة.

CC.شل طبيبك عن دواء يخفف األمك؛ فباإمكانه اأن يقترح عليك دواء اأو رذاًذا يخدر فمك في اأثناء تناول الطعام�
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و�شفة

مفيدة مع قرح الفم

1 كوب من اللبن كامل الد�شم
1 كوب اآي�س كريم الفانيليا اأو الزبادي المجمد

 1 كوب فاكهة معلبة )خوخ، اأو م�شم�س، اأو كمثرى( في 
�شراب �شميك من الع�شير

خال�شة اللوز اأو الفانيليا لإك�شابه مذاًقا جيًدا

العائد:
 2 وجبة

حجم الوجبة:
 2/1 1 كوب

اإذا اأعدت بالمثلجات:
ال�سعرات الحرارية لكل وجبة:

 302 من ال�شعرات الحرارية
البروتين لكل وجبة:

 7 جرامات
اإذا اأعدت بالزبادي المجمد:

ال�سعرات الحرارية لكل وجبة:
ا  268 �شعًرا حراريًّ

البروتين لكل وجبة:
 9 جرام

الفاكهة والكريمة

يتم خلط كل المكونات فى 
الخالط وتترك حتى تبرد 

تماًما قبل التقديم
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قرح الحلق وم�شكلة بلع الطعام

ما هي؟
)التهاب  الحلق  بطانة  وتقرح  التهاب  الإ�سعاعي  والعالج  الكيميائي  للعالج  الرقبة  اأو  الراأ�ص  خ�سوع  عن  ينتج  قد 
ا م�سكلة في بلع  المريء(. وقد ت�سعر وكاأن هناك كتلة في حلقك، اأو اأن �سدرك اأو حلقك ملتهبان. وقد تعاني اأي�سً

الطعام. وهذه الم�سكالت قد ت�سعب عليك تناول الطعام وتجعلك تفقد بع�ص الوزن.

لماذا تحدث؟ 
بع�ص اأنواع العالج الكيميائي والإ�سعاعي للراأ�ص والرقبة قد تتلف الخاليا �سريعة النمو؛ كالخاليا الموجودة في بطانة 

الحلق. ويتوقف خطر اإ�سابتك بقرح في الفم اأو م�سكالت في البلع، اأو اأي م�سكالت اأخرى في الحلق على:

CC.حجم االإ�شعاع الذي تتلقاه

CC.ما اإذا كنت تخ�شع لعالج كيميائي واإ�شعاعي في وقت واحد

CC. ما اإذا كنت ت�شتخدم التبغ اأو تعاقر الخمور

طرق للتعامل مع الطعام
CC تناول خم�س اأو �شت وجبات �شغيرة كل يوم بداًل من اأن تناول ثالث وجبات كبيرة؛ فقد يكون من الأ�سهل عليك

تناول كميات اأقل من الطعام في المرة الواحدة.

CC اخت���ر االأطعم���ة الت���ي ي�شه���ل بلعها؛فبع�ص الأطعمة ي�ســـعب م�ســـغها وبلعها. لذلـــك اختر الأطعمـــة اللينة مثل
مخفوقـــات اللبن والبي�ص المخفـــوق والحبوب المطهوة. لمزيد من الأفكار، انظر قائمة بالأطعمة والم�ســـروبات 

التي ي�سهل م�سغها وبلعها.

CC اخت���ر االأطعمة والم�شروبات الغنية بالبروتين وال�شعرات الحرارية. انظر القوائم الخا�ســـة بطرق الح�ســـول
ا طرق الح�سول على كمية اإ�سافية من ال�سعرات الحرارية. واإذا كان فقد  على كمية اإ�شافية من البروتين، واأي�سً

الوزن م�سكلة، فانظر الجزء الخا�ص بفقد الوزن.

CC.ا اطه الطعام حتى ي�شبح لينًّا وطريًّ
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CC.ا هر�ص الطعام با�ستخدام الخالط اأو معالج الطعام قطع الطعام اإلى قطع �شغيرة. كما يمكنك اأي�سً

CC.رطب الطعام بال�شل�شة اأو المرقة اأو تتبيلة ال�شلطة اأو الزبادي

CC.ا�شرب م�شروباتك بما�شة؛فهذا قد ي�سهل عليك بلعها

CC:تجنب بع�س االأطعمة والم�شروبات التي قد تلهب فمك اأو تجرح حلقك؛ مثل

• الأطعمة والم�سروبات ال�ساخنة	

• الأطعمة الحارة	

• الأطعمة والع�سائر الغنية بالأحما�ص مثل الطماطم والبرتقال والليمون	

• الأطعمة الحادة والمقرم�سة مثل رقائق البطاط�ص والتورتيال.	

• الم�سروبات التي تحتوي على كحول.	

اأخبر طبيبك اأو ممر�شتك اإذا:

CCواجهت م�شكلة في بلع الطعام

CCشعرت اأنك تختنق�

CCبداأت تكح في اأثناء تناول الطعام اأو الم�شروبات

طرق اأخرى للتعامل مع الم�شكالت
CC تحدث مع اأخ�شائي تغذية؛فباإمكانه اأن ي�ســـاعدك على اختيار الأطعمة التي

ي�سهل بلعها.

CC اجل����س معت���داًل واح���ِن راأ�ش���ك قلي���اًل عند تن���اول الطع���ام و�ش���رب الع�شائر. ابق
جال�ًسا اأو واقًفا باعتدال لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الطعام.

CC ال ت�شتخدم منتجات التبغ. وتت�شمن ال�سجائر، والغليون وال�سيجار والتبغ الذي يتم م�سغه ال�سي�سة او الأرجيله؛
فكل هذه الأ�سياء قد تزيد م�سكلة تقرح حلقك �سوًءا. 

CC فكر في ا�شتخدام اأنبوب التغذية. اأحياًنا قد ال تكون قادًرا على تناول ما يكفيك لتحافظ على قوتك؛ مما يجعل
اأنبوب التغذية خياًرا جيًدا. و�سوف يناق�ص طبيبك اأو اأخ�سائي التغذية هذا الأمر معك اإذا ظن اأن هذا قد يجدي 

نفًعا.
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CC تح���دث م���ع طبيب���ك اأو ممر�شتك.اأخبر طبيبك اأو ممر�ســـتك اإذا كنت تواجه م�ســـكلة في البلع، اأو كنت ت�ســـعر
وكاأنـــك تختنـــق، اأو كنت تكح في اأثناء تناول الطعام اأو �ســـرب الع�ســـائر، اأو اإذا لحظت اأي م�ســـكالت اأخرى في 
ـــا اإذا كنت تتاألم اأو تفقد وزنك؛ فقد ي�ســـف لك الطبيب عقاقير من �ســـاأنها تخفيف هذه  حلقك. و�ســـح له اأي�سً

الأعرا�ص. وتت�سمن م�سادات الحمو�سة، والأدوية التي تغطي حلقك وتقلل اإح�سا�سك بالألم.
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القيء

ما هو؟
كلمة اأخرى لو�سف »لفظ الطعام«.

لماذا يحدث؟
قد يتبع القيء ال�سعور بالغثيان، وقد ي�سببه عالج ال�سرطان، اأو رائحة الطعام، اأو الحركة، اأو ا�سطراب المعدة، اأو 
الغازات الموجودة في الأمعاء. وبع�ص النا�ص يتقيئون عندما يتواجدون في اأماكن معينة )كالم�ست�سفيات( تذكرهم 
بال�سرطان. والقيء، مثل الغثيان، قد يحدث مبا�سرة بعد العالج ولمدة يوم اأو اثنين. كما اأن ج�سمك قد يحاول اأن 

يتقياأ بالرغم من خلو معدتك.

والعالج البيولوجي، وبع�ص اأنواع العالج الكيميائي، والعالج الإ�سعاعي للبطن، والأمعاء الدقيقة، والقولون والمخ قد 
ي�سبب الغثيان والقيء اأو كليهما. وكثيًرا ما يحدث ذلك لأن طرق العالج تلك تتلف الخاليا ال�سليمة الموجودة في 

جهازك اله�سمي.

طرق للتعامل مع الطعام
CC.ال تتناول اأو ت�شرب اأي �شيء حتى تتوقف تماًما عن القيء

CC بمجرد توقف القيء، ا�شرب كميات �شغيرة من �شوائل رائقة )كالماء اأو الح�شاء(.واحر�ص على اأن تبداأ ت�سربه
. و�سوف تجد قائمة ب�سوائل اأخرى رائقة في هذا الكتيب. ببطء وتاأنٍّ

CC بمجرد ما تتمكن من �شرب �شوائل رائقة دون اأن تتقياأ، جرب االأطعمة والم�شروبات التي تحتوي على �شوائل
كاملة، اأو التي تجدها خفيفة على معدتك.ويمكنك اأن ت�ســـيف اأطعمة �ســـلبة عندما تبداأ في ال�ســـعور بتح�سن، 

انظر قائمة الأطعمة التي تحتوي على �سوائل كاملة، وقائمة الأطعمة والم�سروبات الخفيفة على المعدة.
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 CC تن���اول خم����س اأو �ش���ت وجب���ات �شغيرة كل ي���وم بداًل من تناول ث���الث وجبات كبيرة. بمجـــرد اأن تبداأ في تناول
الطعام، قد يكون من الأ�ســـهل اأن تتناول كميات اأقل من الطعام في المرة الواحدة. ل تتناول اأطعمتك المف�ســـلة 

في البداية، حتى ل تكره تناولها.

احر�س على اأن تطلع طبيبك اأو ممر�شتك 

اإذا لم يفدك الدواء الم�شاد لل�شعور بالغثيان.

طرق اأخرى للتعامل مع الم�شكالت
CC تح���دث م���ع اأخ�شائ���ي تغذية؛فباإمكانـــه اأن يقترح عليـــك اأطعمة تتناولها

بمجرد توقفك عن القيء.

CC اطل���ب م���ن طبيبك اأن ي�شف لك دواًء يجنبك القيء اأو يقلله )م�شاد للقيء اأو م�شاد للغثيان(. واحر�ص على
اأن تطلع طبيبك اإذا لم يوؤِت العالج ثماره؛ فقد ي�سف لك الطبيب دواًء اآخر. وقد تحتاج لتناول هذه الأدوية قبل 
�ســـاعة من كل جل�ســـة عالج، وبعد ب�سعة اأيام منها. ونوع عالج ال�سرطان الذي تتلقاه، وكيفية ا�ستجابتك له توؤثر 
على الفترة التي تحتاج لتناول هذه الأدوية خاللها. كما اأنك قد ترغب في التحدث مع طبيبك اأو ممر�ســـتك عن 

ا. الوخز بالإبر؛ فقد يفيدك نفًعا اأي�سً

CC.امنع الغثيان؛ فاإحدى طرق منع القيء هي منع الغثيان. ويمكنك اأن تتعلم المزيد عن الغثيان في هذا الكتيب

CC ا اأو ا�شتمر اأكثر من يوم اأو اثنين؛ فالقيء ات�شل بطبيبك اإذا كان القيء حادًّ
قـــد يـــوؤدي اإلى الجفاف )الذي يحدث عندما ل يحتوي ج�ســـمك على ما يكفيه 
من الماء(. ويجب اأن يعرف طبيبك اأن ج�سمك عاجز عن الحتفاظ بال�سوائل 

الموجودة فيه.
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اكت�شاب الوزن

ما هو؟
يحدث اكت�ساب الوزن عندما يزداد وزن ج�سمك. وكثير من مر�سى ال�سرطان يعتقدون اأنهم �سوف يفقدون اأوزانهم 

وينده�سون – واأحياًنا ينزعجون – عندما يكت�سبون وزًنا اإ�سافيًّا.

لماذا يحدث؟
قد يحدث اكت�ساب الوزن لعدة اأ�سباب:

CCالأ�سخا�ص الم�سابون باأنواع معينة من ال�سرطان يميلون لكت�ساب الوزن

CC .قد ي�ســـبب العالج الهرمونـــي، وبع�ص اأنواع العالج الكيميائـــي، وبع�ص العقاقير من ال�ســـتيرويدات زيادة الوزن
ا يحتفظ بالماء؛ مما يجعلك ت�سعر بالنتفاخ وتكت�سب وزًنا. واأنواع العالج تلك قد تجعل الج�سم اأي�سً

CC بع�ص اأنواع العالج قد تفتح �سهيتك فت�سعر بالجوع وتتناول المزيد من الطعام. واأنت تكت�سب وزًنا عندما تح�سل
على قدر اأكبر من ال�سعرات الحرارية اأكثر مما يحتاج اإليه ج�سمك.

CC .قد ي�ســـبب ال�ســـرطان وعالجه ال�سعور بالتعب، كما اأنه قد يدخل تغيرات قد توؤدي اإلى انخفا�ص م�ستوى ن�ساطك
وانخفا�ص الن�ساط قد ي�سبب زيادة الوزن.

 ال تبداأ في اتباع اأي حمية غذائية قبل اأن تناق�س هذه الم�شاألة 
 مع طبيبك؛ فهو وحده قادر على تحديد اأ�شباب اكت�شابك للوزن، 

ومناق�شتك فيما عليك اأن تفعله حيال ذلك.

طرق للتعامل مع الطعام
CC اأكثر من تناول الفاكهة والخ�شراوات؛فهي غنية بالألياف ومنخف�سة

ال�ســـعرات الحرارية. وهي قد ت�ســـاعدك على ال�ســـعور بال�ســـبع دون اأن 
تح�سل على �سعرات حرارية اإ�سافية.
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CC تن���اول االأطعم���ة الغني���ة باالألياف؛ مث���ل اأنواع الخب���ز والمكرونة
والحب���وب الم�شنوع���ة م���ن الحب���وب الكاملة.لمزيد مـــن الأفكار، 
انظـــر قائمـــة الأطعمة الغنيـــة بالألياف. والأ�ســـخا�ص الم�ســـابون 
باأنواع معينة من ال�ســـرطانات ل يجب اأن يكثروا من تناول الألياف؛ 
لذلك راجع مع طبيبك هذه الم�ســـاألة قبل اأن تتناول كمية اإ�ســـافية 

منه في نظامك الغذائي.

CC اخت���ر االأطعم���ة خالي���ة الد�شم؛كاللحم البقـــري اأو اللحم المقدد
منزوع الد�سم، اأو لحم الديك الرومي اأو الدجاج منزوع الجلد.

CC اخت���ر منتج���ات االألبان قليلة الد�شم.وتت�ســـمن الزبـــادي واللبن
قليل الد�سم اأو الخالي منه. 

CC ،ْف �سوى كمية قليلة من الزبد تناول كمية اأقل من الدهون.ل ُت�سِ
اأو المايونيز، اأو الحلوى، اأو الأطعمة المقلية، وغيرها من الأطعمة 

الغنية بال�سعرات الحرارية.

CC.اطه طعامك بطرق ال تحتاج اإلى الكثير من الدهون؛ كالت�شويح، والطهي على البخار، وال�شوي، والتحمي�س

CC تناول كميات �شغيرة من الطعام.وعندما تتناول طعامك خارج المنزل، خذ ن�سف وجبتك حتى تاأكلها في وقت
لحق من اليوم.

CC تن���اول كمي���ة اأقل من الملح؛فهذا ي�ســـاعدك على عـــدم الحتفاظ بالماء اإذا كانت زيادة وزنك ب�ســـبب احتبا�ص
ال�سوائل داخل ج�سمك.

طرق اأخرى للتعامل مع الم�شكالت
CC تح���دث م���ع اأخ�شائ���ي تغذية؛فباإمكانه اأن يناق�ص معـــك طرًقا تقلل

كميـــة الملـــح التي تتناولهـــا، اإذا كانت زيـــادة وزنك ب�ســـبب احتبا�ص 
ال�ســـوائل داخـــل ج�ســـمك. كمـــا اأن اأخ�ســـائي التغذيـــة باإمكانـــه اأن 
ي�ســـاعدك في اختيار الأطعمة ال�ســـحية واإدخال تغيرات �سحية على 

و�سفاتك المف�سلة.

CC مار�س التمارين الريا�شية كل يوم؛فالتمارين الريا�ســـية ل ت�ســـاعد
على حرق ال�ســـعرات الحرارية فح�ســـب، ولكن الدرا�سات اأثبتت اأنها 
ت�ســـاعد مر�سى ال�سرطان على ال�سعور بتح�سن. تحدث مع طبيبك اأو 
ممر�ستك عن كمية التمارين الريا�سية التي عليك اأن تمار�سها واأنت 

تتلقى عالج ال�سرطان.

CC الإنقا����س اأي حمي���ة غذائي���ة  اتباع���ك  قب���ل  م���ع طبيب���ك  تح���دث 
الوزن؛فباإمكانه اأن ي�ســـاعدك على تحديد اأ�ســـباب زيادة وزنك، واأن 

ا للبول( اإذا كان ج�سمك يحتفظ بال�سوائل. ي�سف لك دواًء )مدرًّ
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فقدان الوزن

ما هو؟
يحدث فقدان الوزن عندما ينخف�ص وزن ج�سمك.

لماذا يحدث؟
قد يحدث فقد الوزن ب�سبب ال�سرطان نف�سه، اأو الآثار الجانبية لعالج ال�سرطان؛ مثل الغثيان والقيء. كما اأن ال�سغط 

والتوتر قد ي�سبب نق�ص الوزن. وكثير من مر�سى ال�سرطان يعانون فقد الوزن خالل فترة العالج:

طرق للتعامل مع الطعام
CC تن���اول طعام���ك عندما يحي���ن موعد تناول الطعام، وال تنتظر حتى ت�شع���ر بالجوع.ويبقى عليك تناول الطعام

حتى لو لم تكن ت�سعر بالجوع عند تلقيك عالج ال�سرطان.

CC تناول خم�س اأو �شت وجبات �شغيرة كل يوم بداًل من تناول ثالث وجبات كبيرة. فقد
يكون من الأ�سهل بالن�سبة لك اأن تتناول كميات اأقل في كل مرة.

CC اخت���ر االأطعم���ة الغنية بالبروتي���ن وال�شعرات الحرارية. ويمكنك اأن ت�ســـيف مزيًدا
مـــن البروتين وال�ســـعرات الحرارية علـــى مختلف الأطعمة. جرب و�ســـفة زبدة الفول 
ال�ســـوداني. ولمزيـــد من الأفكار، انظر القائمـــة التي تتناول كيفية اإ�ســـافة البروتين، 

ا كيفية اإ�سافة مزيد من ال�سعرات الحرارية. واأي�سً

CC ا�ش���رب مخفوق���ات اللبن، اأو الع�شائر اأو الح�شاء اإذا ل���م تكن راغًبا في تناول اأطعمة
�شلبة. فهي �سوف تمدك بالبروتين والفيتامين وال�سعرات الحرارية التي يحتاج اإليها 
ا و�سفة مخفوق اللبن الغني بالبروتين. لمزيد من الأفكار، انظر  ج�ســـمك. جرب اأي�سً

قائمة ال�سوائل الكاملة.

CC اط���ه طعام���ك بلب���ن مدع���م بالبروتين.يمكنك ا�ســـتخدام اللبن المدعـــم بالبروتين
)بدًل من اللبن العادي( في طهي الطعام مثل المكرونة، والجبن، والبودينج و�سو�ص 
الكريمة، والبطاط�ص المهرو�ســـة، والكاكاو، والح�ساء اأو الفطائر المقلية. انظر و�سفة 

اللبن المدعم بالبروتين الواردة في ال�سفحة التالية.
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طرق اأخرى للتعامل مع الم�شكالت
CC تح���دث م���ع اأخ�شائي تغذية؛فباإمكانه اأن يمدك باأفكار عن كيفية الحفاظ على وزنك اأو زيادته. ويت�ســـمن ذلك

اختيار الأطعمة الغنية بالبروتين وال�سعرات الحرارية وتغيير و�سفات اأطعمتك المف�سلة.

CC حاف���ظ على ن�شاط���ك قدر الم�شتطاع؛فالتنزه اأو ممار�ســـة التمارين الريا�ســـية
الخفيفة وال�ســـالة في الم�سجد قد تعمل على فتح �سهيتك. كما تظهر الدرا�سات 
اأن كثيـــًرا من مر�ســـى ال�ســـرطان ي�ســـعرون بتح�ســـن عندما يمار�ســـون التمارين 

الريا�سية كل يوم.

CC فك���ر في ا�شتخدام اأنبوب التغذية.اأحياًنـــا قد ل تكون قادًراعلى تناول ما يكفيك
لتحافظ على قوتك؛ مما يجعل اأنبوب التغذية خياًرا جيًدا. و�سوف يناق�ص طبيبك 

اأو اأخ�سائي التغذية هذا الأمر معك اإذا ظن اأن هذا قد يجدي نفًعا.

CC اأطلع طبيبك اإذا واجهت م�شكالت في تناول الطعام مثل الغثيان، اأو القيء اأو طراأت
تغيرات على اإح�شا�شك بمذاق الطعام اأو رائحته؛ فباإمكانه اأن ي�ساعدك في ال�سيطرة 

على هذه الم�سكالت حتى يت�سنى لك تناول الطعام ب�سكل اأف�سل.

 و�شفة مفيدة 
لفقد الوزن

4 اأكواب لبن كامل الد�شم
1 كوب لبن مجفف �شريع الذوبان

يو�شع اللبن ال�شائل في اإناء عميق. ي�شاف اإليه اللبن 
المجفف ويخفق ببطء بم�شرب البي�س حتى تمام الذوبان 

)الأمر الذي ي�شتغرق اأقل من خم�س دقائق عادة(
ا، فابداأ بن�شف كوب من  ملحوظة: اإذا كان مذاقه قويًّ

ا حتى ت�شل اإلى  اللبن المجفف واعمل على زيادته تدريجيًّ
كوب كامل.

1 كوب لبن مدعم بالبروتين
2 ملعقة كبيرة �شو�س الزبدة الأ�شكتلندي

مخفوق اللبن الغني 
بالبروتين

اللبن المدعم بالبروتين

العائد: ربع جالون
حجم الوجبة: 1 كوب

ال�سعرات الحرارية لكل وجبة: 211 �شعًرا 
ا حراريًّ

ا البروتين لكل وجبة: 14 جراًما �شعر حراريًّ
البروتين لكل وجبة: 9 جرامات
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�شراب الفاكهة اأو ع�شيرها
2/1 كوب اآي�س كريم

2/1 ملعقة �شغيرة خال�شة الفانيليا

يتم و�شع كل المكونات في الخالط
تخلط جيًدا ب�سرعة منخف�سة لمدة 10 دقائق

1 ملعقة كبيرة من اللبن المجفف �شريع الذوبان خالي الد�شم
1 ملعقة كبيرة ع�شل اأبي�س

1 ملعقة كبيرة ماء
5 مالعق كبيرة زبدة الفول ال�شوداني الناعمة

1 ملعقة كبيرة خال�شة الفانيليا
يتم و�شع اللبن المجفف مع 
الماء والفانيليا وتقلب حتى 

تمام المتزاج
ي�شاف الع�شل وزبدة الفول 

ال�شوداني وتقلب حتى 
يمتزج الخليط

يفرد الخليط على التو�شت
ا من الخليط وتجمد ثم توؤكل كحلوى يمكن عمل كرات اأي�شً
تو�شع في الثالجة، مع العلم اأنه ي�شعب فردها عندما تبرد

مخفوق اللبن الغني بالبروتين

زبدة الفول ال�شوداني

العائد:
 1 وجبة

حجم الوجبة:
 حوالي 1 كوب و2/1

ال�سعرات الحرارية لكل وجبة:
ا  425 �شعًرا حراريًّ

البروتين لكل وجبة:
 17 جراًما

العائد:
 3 مالعق كبيرة
حجم الوجبة:
 3 مالعق كبيرة

ال�سعرات الحرارية لكل وجبة:
ا  279 �شعًرا حراريًّ

البروتين لكل وجبة: 
11 جراًما
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ما بعد عالج ال�شرطان

كثير من م�شكالت تناول الطعام تزول عند انتهاء العالج
بمجرد انتهاء عالج ال�سرطان، �سوف تتح�سن كثير من الم�سكالت التي تواجهها في تناول الطعام. وبع�ص م�سكالت 
تناول الطعام؛ مثل فقد الوزن والتغيرات التي تطراأ على الإح�سا�ص بمذاق الطعام ورائحته، قد ت�ستمر لفترة تطول 
عن فترة العالج. اإذا كانت راأ�سك اأو رقبتك خ�سعت لعالج، اأو خ�سعت لعملية جراحية ل�ستئ�سال جزء من معدتك 

اأو اأمعائك، فاإن م�سكالت تناول الطعام قد تكون جزًءا دائًما من حياتك.

عد لتناول طعام �شحي
بالرغم من اأن تناول اأطعمة �سحية في حد ذاته ل يمكنه منع ال�سرطان من العودة مرة اأخرى، فاإنه قد ي�ساعدك في 
الحتفاظ بقوتك، واإعادة بناء اأن�سجة ج�سمك، كما اأنه يح�سن ما ت�سعر به بعد انتهاء العالج. اإليك بع�ص طرق تناول 

اأطعمة �سحية بعد انتهاء العالج:

CC.اأعد وجبات ب�سيطة تحبها وي�سهل اإعدادها

CC.اطه وجبتين اأو ثالث وجبات كل مرة. و�سع الوجبات الإ�سافية في المجمد حتى تتناولها في وقت لحق

CC.اجعل لديك مخزوًنا من وجبات الع�ساء المجمدة

CC.اجعل الطهي اأ�سهل؛ كاأن ت�ستري خ�سراوات �سابقة الإعداد

CC تناول الكثير من مختلف الأطعمة؛ فلي�ص هناك طعام يحتوي على كل الفيتامينات والعنا�سر الغذائية التي تحتاج
اإليها.

CC اأكثر من تناول الخ�سراوات والفاكهة. ويت�سمن ذلك الخ�سراوات النية والمطهية، والفاكهة، وع�سائر الفاكهة؛
فهي تحتوي على الفيتامينات والأمالح المعدنية والألياف.

CC.اأدخل الفا�سوليا والبازلء والعد�ص على نظامك الغذائي واأكثر من تناولها

CC.خفف من تناول الدهون والملح والأطعمة المدخنة اأو المخللة

CC.اختر منتجات الألبان قليلة الد�سم
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CC تناول كميات �ســـغيرة )حوالي 170 جراًما اإلى 198 جراًما كل يوم( من اللحوم منزوعة الد�ســـم والديك الرومي
منزوع الجلد.

CC.اطه طعامك بطرق ل تحتاج اإلى الكثير من الدهون؛ كالت�سويح، والطهي على البخار، وال�سوي، والتحمي�ص

تحدث مع اأخ�شائي تغذية
قد يكون من المفيد بالن�سبة لك اأن تتحدث مع اأخ�سائي تغذيةحتى بعد انتهاء 
جل�سات عالجك من ال�سرطان؛ فاأخ�سائي التغذية قد ي�ساعدك على اأن تعود 
اإلى تناول اأطعمة �سحية، كما اأنه قد يناق�ص معك طرق التعامل مع اأي م�سكالت 

تالزمك بعد انتهاء العالج.
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م�شكالت تناول الطعام التي قد ت�شببها اأنواع 
معينة لعالج ال�شرطان

ما يحدث اأحياًنا: االآثار الجانبيةعالج ال�شرطان

•الجراحة ا على تناولك 	 قد تبطئ الجراحة عملية اله�شم )كيفية ا�شتخدام الج�شم للطعام(. وقد توؤثر اأي�شً
للطعام اإذا خ�شعت لجراحة في الفم، اأو المعدة اأو الأمعاء اأو الحلق.

• بعد الجراحة؛ يجد بع�س النا�س م�شكلة في العودة لطريقتهم المعتادة في تناول الطعام. اإذا 	
حدث ذلك، قد تحتاج للح�شول على عنا�شر غذائية من خالل اأنبوب التغذية اأو الحقن الوريدي 

)من خالل اإبرة يتم اإدخالها في الوريد مبا�شرة(.
ملحوظة: تزيد الجراحة حاجتك للتغذية الجيدة. اإذا كنت �شعيًفا اأو كان وزنك اأقل من المعتاد، 

ربما تحتاج لتباع نظام غذائي غني بالبروتين وال�شعرات الحرارية بعد الخ�شوع للجراحة.

العالج الإ�شعاعي يدمر الخاليا ال�شليمة مثلما يدمر الخاليا ال�شرطانية. وعندما تخ�شع لعالج العالج الإ�سعاعي
اإ�شعاعي على الراأ�س اأو الرقبة اأو ال�شدر اأو المريء، قد تواجه م�شكلة في تناول الطعام مثل:

• تغيرات تطراأ على الإح�سا�س بمذاق الطعام ورائحته	
• جفاف الفم	
• يتبع في ال�شفحة التالية	
• قرح الفم	
• قرح الحلق	
• م�شاكل الأ�شنان والفك	
• م�شكلة بلع الطعام	

عندما تخ�شع للعالج الإ�شعاعي على منطقة البطن اأو الحو�س، قد تواجه م�شكالت مثل:
• الت�شجنات، والنتفاخ	
• الإ�شهال	
• الغثيان	
• القيء	
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ما يحدث اأحياًنا: االآثار الجانبيةعالج ال�شرطان

يعمل العالج الكيميائي من خالل وقف اأو اإبطاء نمو الخاليا ال�شرطانية، التي تنمو وتنق�شم ب�شرعة. العالج الكيميائي
ا الخاليا ال�شليمة التي تنمو وتنق�شم ب�شرعة؛ كالخاليا الموجودة في بطانة الفم  ولكنه قد يتلف اأي�شً
والأمعاء. وتلف الخاليا ال�شليمة قد تنتج عنه اآثار جانبية. وبع�س هذه الآثار الجانبية قد يوؤدي اإلى 

م�شكالت في تناول الطعام مثل:
• فقد ال�سهية	
• تغيرات تطراأ على الإح�سا�س بمذاق الطعام ورائحته	
• الإم�ساك	
• الإ�سهال	
• الغثيان	
• قرح الفم	
• قرح الحلق	
• يتبع في ال�شفحة التالية	
• القيء	
• اكت�ساب الوزن	
• فقد الوزن	

العالج البيولوجي 
)المعالجة المناعية(

قد ينعك�س العالج البيولوجي على �شهيتك للطعام اأو قدرتك على تناوله. وقد تت�شمن الم�شكالت:
• تغيرات تطراأ على الإح�سا�س بمذاق الطعام ورائحته	
• الإ�سهال	
• جفاف الفم	

العالج البيولوجي 
)المعالجة المناعية(

فقد ال�شهية ب�شبب اأعرا�س ت�شبه اأعرا�س الأنفلونزا، كاآلم الع�شالت، والتعب والحمى
• الغثيان	
• قرح الفم	
• القيء	
• فقد الوزن ب�شورة حادة	

يتبع في ال�شفحة التالية

م�شكالت تناول الطعام التي قد ت�شببها اأنواع معينة لعالج ال�شرطان 
يتبع
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ما يحدث اأحياًنا: االآثار الجانبيةعالج ال�شرطان

العالج الهرموني
يتبع

قد ينعك�س العالج الهرموني على �شهيتك للطعام اأو قدرتك على تناوله، وقد تت�شمن الم�شكالت:
• تغيرات تطراأ على الإح�شا�س بمذاق الطعام ورائحته	
• الإ�شهال	
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قوائم االأطعمة والم�شروبات

ال�شوائل الرائقة
قد تكون هذه القائمة مفيدة اإذا كنت تعاني فقد ال�سهية، اأو الإم�ساك اأو الإ�سهال اأو القيء.

CCانظر المزيد عن فقد ال�سهية
CCانظر المزيد عن الإم�ساك
CCانظر المزيد عن الإ�سهال
CCانظر المزيد عن القيء

ال�شوائلاالأنواع
مرقة الح�شاء الرائقة )عادة ما ت�شنع من اللحم البقري(الح�ساء

المرقة الرائقة

ع�شائر الفاكهة الرائقة )كالتفاح اأو التوت اأو العنب(الم�سروبات
المياه الغازية اأو الكربونية الرائقة

المياه ذات النكهة
م�شروبات الفاكهة ذات النكهة

بون�س الفاكهة
الم�شروبات الريا�شية

الماء
ال�شاي الخفيف بدون كافيين

الحلوى والوجبات 
الخفيفة

مثلجات اللبن اأو الفاكهة الخالية من قطع الفاكهة 
الجيالتين

الحلوى ال�شلبة
الع�شل

 الجيلي
م�شا�شة الثلج

بدائل الوجبات 
والمكمالت الغذائية

Resource® مكمالت العنا�شر الغذائية الرائقة: مثل
Carnation® اأو Breeze

Enlive® اأو Instant Breakfast® Juice
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اأطعمة ال�شوائل الكاملة
قد تكون هذه القائمة مفيدة اإذا كنت تعاني فقد ال�سهية، اأو القيء اأو فقد الوزن.

CC.انظر المزيد عن فقد ال�سهية

CC.انظر المزيد عن القيء

CC.انظر المزيد عن فقد الوزن

االأطعمة والم�شروباتاالأنواع

الحبوب ال�شاخنة المعالجة )مثل ®Cream of Wheat اأو ®Cream of Rice اأو ال�شوفان الفوري الحبوب
والبرغل(.

مرقة الح�شاء الرائقة )عادة ما ت�شنع من اللحم البقري(الح�ساء
المرقة الرائقة

الح�شاء الم�شروب في الخالط

الم�شروبات الغازيةالم�سروبات
القهوة

ع�شائر الفاكهة
بون�س الفاكهة

اللبن
مخفوقات اللبن

خليط الفاكهة
الم�شروبات الريا�شية

الماء
ع�شير الطماطم

ع�شير الخ�شراوات
الماء
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االأطعمة والم�شروباتاالأنواع

الحلوى 
والوجبات 

الخفيفة

الكا�شتارد )الطري اأو المخبوز(
الزبادي المجمد

الفاكهة المهرو�شة الم�شفاة من الماء
الجيالتين

الع�شل الأبي�س
المثلجات الخالية من اأي �شيء يم�شغ )كالمك�شرات اأو قطع الب�شكويت(

اللبن المثلج
الجيلي

البودينج
مثلج الفاكهة

م�شا�شة الثلج
ال�شربات

الزبادي )ال�شادة اأو الفانيليا(

بدائل 
الوجبات 

والمكمالت 
الغذائية

Carnation®  م�شروبات الإفطار �شريعة التح�شير )مثل
)Instant Breakfast®

)Ensure® وBoost® بدائل الوجبات ال�شائلة )مثل
Resource® مكمالت العنا�شر الغذائية الرائقة )مثل

Carnation® اأو Breeze

)!Enlive® اأو Instant Breakfast® Juice

اأطعمة ال�شوائل الكاملة يتبع
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اأطعمة وم�شروبات خفيفة على المعدة
قد تكون هذه القائمة مفيدة اإذا كنت تعاني الغثيان اأو بمجرد اأن تتوقف عن القيء.

CC.انظر المزيد عن الغثيان

CC.انظر المزيد عن القيء

االأطعمة والم�شروباتاالأنواع

مرقة رائقة )كمرقة الدجاج اأو الخ�شراوات اأو اللحم البقري(الح�ساء
كل الأنواع )�شواء الم�شفاة اأو المهرو�س اإن لزم(، با�شتثناء تلك الم�شنوعة من اأطعمة ت�شبب غازات؛ 

مثل الفا�شوليا والبازلء الجافة، اأو البروكلي اأو الكرنب

م�شروبات غازية رائقة بعد اأن تفقد كل الفقاعات منهاالم�سروبات
ع�شير التوت اأو العنب

الم�شروبات ذات نكهة الفاكهة
بون�س الفاكهة

اللبن
الم�شروبات الريا�شية

ال�شاي
ع�شائر الخ�شراوات

الماء

الوجبات 
الرئي�شية واأطعمة 

اأخرى

الأفوكادو
اللحم البقري )مقطع لقطع �شغيرة(

الجبن ال�شلب )الأنواع متو�شطة الحدة كالأنواع الأمريكية(
الجبن الطري اأو �شبه الطري )كالجبن القر�س اأو الجبن الكريمي(

الدجاج اأو الديك الرومي )م�شوح اأو مخبوز بعد نزع جلده(
البي�س

الأ�شماك )الم�شلوقة اأو الم�شوحة(
ال�شعيرية

المكرونة )ال�شادة(
زبدة الفول ال�شوداني الكريمية )وغيرها من زبدة المك�شرات(

البطاط�س بعد تق�شيرها )م�شلوقة اأو مخبوزة(
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االأطعمة والم�شروباتاالأنواع

الوجبات 
الرئي�سية 

واأطعمة 
اأخرى 

)يتبع((

الب�شكويت المملح
Corn Chex®) اأو Rice Chex® اأو Rice Krispies® الحبوب الباردة المعدلة )مثل رقائق الذرة، اأو

)Cream of Wheat® الحبوب ال�شاخنة المعدلة )مثل
الب�شكويت المملح

التورتيال )م�شنوعة من الدقيق الأبي�س(
الخ�شراوات )الطرية جيدة الطهي(

الخبز الأبي�س
الأرز الأبي�س

التو�شت الأبي�س

الحلوى 
والوجبات 

الخفيفة

الكعك الإ�شفنجي
الموز

الفاكهة المعلبة، مثل �شو�س التفاح والخوخ والكمثرى
الكا�شتارد

الزبادي المجمد
الجلي 

الآي�س كريم
اللبن المثلج

حلوى الليمون
م�شا�شة الثلج

البودينج
الحلويات المثلجة

ال�شربات
الزبادى )�شادة اأو فانيليا(

بدائل 
الوجبات 

والمكمالت 
الغذائية

Carnation®  م�شروبات الإفطار �شريعة التح�شير )مثل
)Instant Breakfast®

)Ensure® بدائل الوجبات ال�شائلة )مثل
Resource® مكمالت العنا�شر الغذائية الرائقة )مثل

Carnation® اأو Breeze
)!Enlive® اأوInstant Breakfast® Juice 

اأطعمة وم�شروبات خفيفة على المعدة يتبع
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اأطعمة منخف�شة االألياف
هذه القائمة قد تكون مفيدة اإذا كنت م�ساًبا بالإ�سهال. انظر المزيد عن الإ�سهال.

 الأطعمة والم�شروباتاالأنواع
الوجبات الرئي�سية 

واأطعمة اأخرى
الدجاج اأو الديك الرومي )منزوع الجلد والمخبوز اأو الم�شوح اأو الم�شوي(

الحبوب المعدلة المطهية )مثل ®Cream of Rice وال�شوفان �شريع التح�شير والبرغل(
البي�س

الأ�شماك
ال�شعيرية

البطاط�س المق�شرة )م�شلوقة اأو مخبوزة(
الخبز الأبي�س
الأرز الأبي�س

الجزر )المطهو(الفاكهة والخ�سراوات
الفاكهة المعلبة )كالخوخ والكمثرى و�شو�س التفاح(

ع�شائر الفاكهة
عي�س الغراب

الفا�شوليا الخ�شراء )المطهوة(
ع�شائر الخ�شراوات

الكعك الإ�شفنجيالوجبات الخفيفة
المقرم�شات
الكا�شتارد
الجيالتين

ب�شكويت الزنجبيل
ب�شكويت جراهام
الب�شكويت المملح

الحلوى المثلجة
ال�شربات

ويفير الفانيليا
الزبادي )�شادة اأو فانيليا(
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اأطعمة غنية باالألياف
هذه القائمة قد تكون مفيدة اإذا كنت م�ساًبا بالإم�ساك اأو تعاني اكت�ساب الوزن.

CC.انظر المزيد عن الإم�ساك
CC.انظر المزيد عن اكت�ساب الوزن

 االأطعمة والم�شروباتالأنواع

الوجبات الرئي�سية واأطعمة 
اأخرى

الفطائر الم�شنوعة من النخالة
الحبوب الكاملة اأو الم�شنوعة من النخالة

البازلء والبقوليات المطهوة المجففة اأو المعلبة )كالعد�س اأو الفا�شوليا الحمراء اأو ال�شوداء اأو 
القرمزية اأو اللوبيا(

زبدة الفول ال�شوداني )وغيرها من زبدة المك�شرات(
الح�شاء الم�شنوع من الخ�شراوات والبقوليات )كالعد�س والرم�س(
الحبوب الم�شنوعة من الحبوب الكاملة )كال�شوفان وحبوب الإفطار(

الحب الم�شنوع من الحبوب الكاملة
المكرونة الم�شنوعة من الحبوب الكاملة

التفاحالفاكهة والخ�سراوات
التوت )كالتوت الأزرق والتوت الأ�شود والفراولة(

البروكلي
الملفوف
الكرنب

الذرة
الفاكهة المجففة )كالم�شم�س والبلح والبرقوق والزبيب(

الخ�شراوات الورقية )كال�شبانخ والخ�س والكرنب الالروؤي�شي وال�شلق(
البازلء

البطاط�س المق�شرة
ال�شبانخ
البطاطا

البطاطا الحلوة

المقرم�شات الم�شنوعة من النخالةوجبات خفيفة
الجرانول

المك�شرات
الفي�شار

البذور )كبذور القرع اأو عباد ال�شم�س(
المك�شرات الم�شكلة
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اأطعمة وم�شروبات �شهلة الم�شغ والبلع
قد تكون هذه القائمة مفيدة اإذا كنت تعاني جفاف الفم اأو قرح الفم اأو قرح الحلق اأو تواجه م�سكلة في بلع الطعام.

CCانظر المزيد عن جفاف الفم
CCانظر المزيد عن قرح الفم
CCانظر المزيد عن قرح الحلق وم�سكلة البلع

االأطعمة والم�شروباتالأنواع

الوجبات الرئي�سية 
واأطعمة اأخرى

اأطعمة الأطفال
الطواجن

�شلطة الدجاج
الحبو المعدلة المطهوة )مثل ®Cream of Wheatاأو ®Cream of Rice اأو ال�شوفان �شريع 

التح�شير والبرغل(
الجبن القري�س

البي�س )الم�شلوق اأو الملخبط(
المكرونة بالجبن

البطاط�س المهرو�شة
زبدة الفول ال�شوداني الكريمية

الأطعمة المطهوة المهرو�شة
الح�شاء باأنواعه
اليخنة باأنواعها

�شلطة التونة
الكا�شتارد

الحلوى والوجبات 
الخفيفة

فطائر الفاكهة
الفاكهة )المهرو�شة اأو اأطعمة الأطفال(

الجلي
الآي�س كريم

مخفوقات اللبن
البودينج

حلوى الثلج
كوكتيل الفاكهة
م�شا�شة الثلج

الزبادي )ال�شادة اأو الفانيليا(

بدائل الوجبات 
والمكمالت الغذائية

Carnation®  م�شروبات الإفطار �شريعة التح�شير )مثل
)Instant Breakfast®

)Ensure® بدائل الوجبات ال�شائلة )مثل
Resource® مكمالت العنا�شر الغذائية الرائقة )مثل

Carnation® اأو Breeze
)!Enlive® اأو Instant Breakfast® Juice
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وجبات خفيفة �شهلة و�شريعة
قد تكون هذه القائمة مفيدة اإذا كنت تعاني فقد ال�سهية. انظر المزيد عن فقد ال�سهية.

اأمثلةاأنواع االأطعمة والم�شروبات

لبن ال�شيكولتةالم�سروبات
م�شروبات الإفطار �شريعة التح�شير

الع�شائر
اللبن

مخفوقات اللبن

الوجبات الرئي�سية واأطعمة 
اأخرى

الخبز
الحبوب

الجبن ال�شلب اأو �شبه الطري
المقرم�شات

ح�شاء الكريمة
البي�س الم�شلوق اأو �شبه الم�شلوق

الفطائر الإنجليزية
المك�شرات

زبدة الفول ال�شوداني )وغيرها من زبدة المك�شرات(
خبز البيتا والحم�س

البيتزا
ال�شطائر

�شو�س التفاحالفاكهة والخ�سراوات
الفاكهة الطازجة اأو المعلبة

الخ�شراوات )نيئة اأو مطهوة(
يتبع في ال�شفحة التالية
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اأمثلةاأنواع االأطعمة والم�شروبات

الحلوى والوجبات 
الخفيفة

الكعك والب�شكويت الم�شنوع من الحبوب الكاملة اأو الفاكهة اأو المك�شرات اأو جنين القمح اأو 
الجرانول

الكا�شتارد
المغمو�شات الم�شنوعة من الجبن اأو البقوليات اأو الكريمة الالذعة

الزبادي المجمد
الجيالتين
الجرانول

حلوى الجرانول
الآي�س كريم
المك�شرات

الفي�شار
م�شا�شة الثلج

البودينج
حلوى الثلج

ال�شربات
المك�شرات الم�شكلة

الزبادي

وجبات خفيفة �شهلة و�شريعة يتبع
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طرق الإ�شافة البروتين
قد تكون هذه القائمة مفيدة اإذا كنت تعاني فقد ال�سهية، اأو قرح الحلق اأو م�سكلة في بلع الطعام اأو فقد الوزن.

CC.انظر المزيد عن فقد ال�سهية
CC.انظر المزيد عن قرح الحلق وم�سكلة البلع
CC.انظر المزيد عن فقد الوزن

كيفية اال�شتخداماالأنواع 

الجبن ال�سلب اأو �سبه 
الطري

• يذاب على:	
ال�شطائر -
الخبز -
الفطائر  -
التورتيال -
�شرائح اللحم -
النقانق -
اللحوم والأ�شماك -
الخ�شراوات -
البي�س -
الحلوى -
يخنة الفاكهة -
الفطائر -
• تب�شر وت�شاف اإلى:	

الح�شاء -
ال�شو�س -
الطواجن -
اأطباق الخ�شراوات -
البطاط�س المهرو�شة -
الأرز -
ال�شعيرية -
اللحم المفروم الممزوج بالبي�س -

الجبن القري�س/جبن 
الريكوتا

• تخلط مع اأو ت�شتخدم لح�شو الفاكهة والخ�شراوات	
• ت�شاف اإلى	

الطواجن -
المكرونة الإ�شباجيتي -
ال�شعيرية -
اأطباق البي�س )كالأومليت اأو البي�س الملخبط( -

يتبع في ال�شفحة التالية
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كيفية اال�شتخداماالأنواع 

•اللبن ا�شتخدم اللبن بدًل من الماء في اإعداد الم�شروبات وفي الطهي	
• ا�شتخدمه في اإعداد الحبوب ال�شاخنة والح�شاء والكاكاو والبودينج	

اللبن المجفف خالي الد�سم 
�سريع الذوبان

• اأ�شفه اإلى اللبن وم�شروبات اللبن )كمخفوقات اللبن وكوكتيالت الفاكهة(	
ا�شتخدمه في -
الطواجن -
اللحم المفروم الممزوج بالبي�س -
يتبع في ال�شفحة التالية -
الخبز -
الفطائر -
ال�شو�س -
ح�شاء الكريمة -
البطاط�س المهرو�شة -
المكرونة بالجبن -
البودينج -
الكا�شتارد -
اأي حلوى اأخرى تحتوي على اللبن -

بدائل الوجبات والمكمالت 
الغذائية وم�سحوق 

البروتين

• ا�شتخدم "م�شحوق الإفطار �شريع التح�شير( في م�شروبات اللبن والحلوى	
• اخلطه مع المثلجات واللبن والفاكهة لتح�شل على مخفوق لبن غني بالبروتين	

المثلجات والزبادي 
والزبادي المجمد

• ي�شاف اإلى:	
الم�شروبات الغازية -
م�شروبات اللبن )كمخفوقات اللبن( -
الحبوب -
الفاكهة -
الجلي -
الفطائر -
• يخلط مع الفاكهة الطرية اأو المطهوة	
• ا�شنع �شطيرة المثلجات اأو الزبادي المجمد بين �شرائح الكعك اأو الب�شكويت باأنواعه	
• يخلط مع م�شروبات الإفطار والفاكهة مثل الموز	

طرق الإ�شافة البروتين يتبع
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كيفية اال�شتخداماالأنواع 

•البي�س اأ�شف قطع البي�س الم�شلوق جيًدا اإلى ال�شلطة وتتبيلة ال�شلطة والخ�شراوات والطواجن 	
واللحوم

• ا بالبي�س واللبن وال�شكر	 ا�شنع كا�شتارد غنيًّ
• اأ�شف مزيًدا من �شفار البي�س الم�شلوق جيًدا اإلى �شطائر البي�س وغيرها من ال�شطائر	
• اأ�شف البي�س اإلى البطاط�س المهرو�شة، والخ�شراوات المهرو�شة وال�شو�س. )احر�س على 	

ئ قد يحتوي على بكتيريا  يِّ ترك هذه الأطباق على النار بعد اإ�شافة البي�س اإليها لأن البي�س النَّ
�شارة(.

• اأ�شف مزيًدا من البي�س اأو بيا�س البي�س اإلى:	
الكا�شتارد -
البودينج -
يتبع في ال�شفحة التالية -
الكعك  -
يتبع في ال�شفحة التالية -
البي�س الأومليت -
الفطائر المقلية اأو الفطائر الفرن�شية -

المك�سرات والبذور 
وجنين القمح

• ي�شاف اإلى:	
الطواجن -
الخبز -
الفطائر  -
الفطائر المقلية -
الب�شكويت -
كعك الوافل -
• تنثر على:	

الفاكهة -
الحبوب -
الآي�س كريم -
الزبادي -
الخ�شراوات -
ال�شلطة -
التو�شت -

يتبع في ال�شفحة التالية

طرق الإ�شافة البروتين يتبع
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كيفية اال�شتخداماالأنواع 

مك�سرات وبور وجنين 
القمح )تابع(

• تو�شع بدًل من قطع الخبز في الو�شفات	
• ا لأطباق ال�شعيرية اأو 	 تخلط مع البقدون�س اأو ال�شبانخ اأو الأع�شاب والكريمة لت�شنع �شو�شً

المكرونة اأو الخ�شراوات
• يتبع في ال�شفحة التالية	
• َغطِّ اأ�شابع الموز بالمك�شرات المجرو�شة	

زبدةالفول ال�سوداني 
وغيرها من زبدة 

المك�سرات

• ت�شاف اإلى:	
ال�شطائر -
الخبز المحم�س -
الفطائر  -
المقرم�شات -
كعك الوفل -
الكعك المقلي -
�شرائح الفاكهة -
• ت�شتخدم كغمو�س مع الخ�شراوات النيئة	
• تخلط مع اللبن وغيره من الم�شروبات	
• ي�شاف اإلى المثلجات اللينة والزبادي	

اللحوم والدواجن 
والأ�سماك

• ت�شاف اللحوم المطهوة والمقطعة اأو الأ�شماك اإلى:	
الخ�شراوات -
ال�شلطة -
الطواجن -
الح�شاء -
ال�شو�س -
عجينة الب�شكويت -
الأومليت -
البي�س  -
• الكعك 	
• ح�شو ال�شطائر	
• ح�شو الدجاج والديك الرومي	
• تلف في الفطائر اأو عجينة الب�شكويت	
• ت�شاف اإلى البطاط�س المهرو�شة	

الفا�سوليا والبقوليات 
والتوفو

• ت�شاف اإلى الطواجن والمكرونة والح�شاء واأطباق الحبوب	
• اهر�س الفا�شوليا المطهوة مع الجبن واللبن	
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طرق الإ�شافة �شعرات حرارية
هذه القائمة قد تكون مفيدة اإذا كنت تعاني فقد ال�سهية اأو قرح الحلق اأو م�سكلة في البلع اأو فقد الوزن.

CCانظر المزيد عن فقد ال�سهية
CCانظر المزيد عن قرح الحلق وم�سكلة البلع
CCانظر المزيد عن فقد الوزن

كيفية اال�شتخداماالأنواع

•اللبن ا�شتخدم اللبن كامل الد�شم بدًل من قليل الد�شم	
• اأ�شفه اإلى الحبوب الباردة اأو ال�شاخنة	
• ي�شكب على الدجاج والأ�شماك في اأثناء خبزها	
• اأ�شفه اإلى ا�شرائح اللحم اأو اللحم المفروم وكرات اللحوم والخ�شراوات	
• اأعد ال�شيكولتة ال�شاخنة باللبن	

•الجبن يذاب على اأ�شطح الطواجن والبطاط�س والخ�شراوات	
• ي�شاف اإلى البي�س الأومليت	
• ي�شاف اإلى ال�شطائر	

•الجرانول ت�شتخدم في الب�شكويت والفطائر الإنجليزية عجينة الخبز	
• تنثر على:	

الخ�شراوات -
الزبادي -
الآي�س كريم -
البودينج -
يتبع في ال�شفحة التالية -
الكا�شتارد -
الفاكهة -
• تغطى بها الفاكهة ثم تخبز	
• تخلط مع الفاكهة المجففة والمك�شرات ويتم تناولها كوجبة خفيفة	
• ت�شتخدم في و�شفات البودينج بدًل من الخبز اأو الأرز	

الفاكهة المجففة )الزبيب، البرقوق، 
الم�سم�س، البلح، التين(

• تنقع في ماء دافئ ثم توؤكل على الإفطار، اأو كحلوى اأو وجبة خفيفة	
• ت�شاف اإلى:	

الفطائر -
الب�شكويت -
الخبز -

يتبع في ال�شفحة التالية
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كيفية اال�شتخداماالأنواع

الفاكهة المجففة )الزبيب، البرقوق، 
الم�سم�س، البلح، التين( تابع

الكعك -
اأطباق الأرز والحبوب -
الحبوب -
البودينج -
الح�شو -
الخ�شراوات المطهوة )كالجزر اأو البطاطا، اأو البطاطا الحلوة اأو الكو�شة اأو القرع -
ت�شاف اإلى الفطائر -
• ت�شاف اإلى المك�شرات اأو الجرانول ويتم تناولها كوجبة خفيفة	
• يتبع في ال�شفحة التالية	

•البي�س �شف قطع البي�س الم�شلوق جيًدا اإلى ال�شلطة وتتبيلة ال�شلطة والخ�شراوات والطواجن 	
واللحوم

• ا بالبي�س واللبن وال�شكر	 ا�شنع كا�شتارد غنيًّ
• اأ�شف مزيًدا من �شفار البي�س الم�شلوق جيًدا اإلى �شطائر البي�س وغيرها من ال�شطائر	
• اأ�شف البي�س اإلى البطاط�س المهرو�شة، والخ�شراوات المهرو�شة وال�شو�س. 	

ئ قد  يِّ )احر�س على ترك هذه الأطباق على النار بعد اإ�شافة البي�س اإليها لأن البي�س النَّ
يحتوي على بكتيريا �شارة(.

• اأ�شف مزيًدا من البي�س اأو بيا�س البي�س اإلى:	
الكا�شتارد -
البودينج -
الكعك -
البي�س الأومليت -
الفطائر المقلية اأو الفطائر الفرن�شية -
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مالحظات
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