
 

 

 ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 پرتودرمانی با مرتبط ای تغذیه برنامه

 شرح ❖

کمبود اشتها، تغییر ذائقه، دردناک شدن فرآیند جویدن، خشک علت به  است که دریافت ناکافی کالری و پروتئین، عوارض جانبی پرتودرمانییکی از 

که افراد وزن خود را در  نکته مهم این استشود. باعث کاهش وزن در افراد تحت پرتودرمانی میایجاد شده و شدن دهان، اسهال، تهوع، استفراغ و ...

  .دوره پرتودرمانی حفظ کنند

 

 یه جهت افزایش کالری مواد غذاییچند توص ❖

 کاهومرغ و ... به ساالد ، تخمجوانه گندماضافه کردن لوبیاچیتی پخته شده،  ✓

 ای و کرهپرچرب، شکر قهوه شیرمرغ، تهیه خاگینه با تخم ✓

 ... پرچرب، بستنی و ماستای، خامه، ها به همراه پنیر خامهمصرف میوه ✓

 ای یا کره یا سس مایونز آب پز با پنیر خامه مرغتخممصرف  ✓

 اضافه کردن یک قاشق غذاخوری شیر خشک به شیر پرچرب  ✓

 به شیر پرچربعسل اضافه کردن پودر کاکائو، شکر یا  ✓

 .... و خرما ، شیرهویج، شیر نارگیل، شیر موز، شیرپستهصورت: شیر مصرف شیر به ✓

 ....با کره، شیر پرچرب، خامه وزمینی سیبمصرف پوره  ✓

 زمینیکره باداممصرف موز به همراه  ✓

 ایمصرف ساندویچ تن ماهی به همراه مایونز یا پنیر خامه ✓

 ا خامه فراوانتهیه کیک شکالتی ب ✓

 (تهیه سوپ با سس سفید غلیظ )کره، آرد، شیر پرچرب ✓

 ابه تمام غذاه زیتونروغنکره یا میاضافه کردن ک ✓
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 اصول کلی در رژیم افراد تحت پرتودرمانی ❖

 .را کاهش دهیدمانند سوسیس و کالباس گوشت قرمز و گوشت های فرآوری شده  مصرف ✓

 .مرتبه وعده غذایی شامل وعده اصلی و میان وعده داشته باشید 8-6حجم مصرف کنید. در هر روز های پشت سر هم، منظم، ولی کوچک و کموعده ✓

  .ساعت بدون غذا بمانید 3-2تر از میان وعده داشته باشید. نگذارید برای مدت بیش 5-3وعده اصلی و  3صورت متناوب غذا میل کنید: باید به ✓

 میزان کالری دریافتی خود را با حفظ حجم وعده غذایی افزایش دهید.  ✓

اصطالح کور کرده و کنند و اشتهای شما را بهکالری را محدود کنید. این مواد غذایی تنها حجم معده شما را پر میهای کممصرف غذاها و نوشیدنی ✓

 .غذایی پرکالری استفاده نماییدگذارند تا شما از مواد نمی

شود حس بهتری داشته باشید. شما به میزان های متفاوت باعث میهای مختلف و طعمهای متنوع، بافتغذاهای متنوع مصرف کنید. مواد غذایی با رنگ ✓

ها و ه بر مصرف غذاهای پرکالری از مصرف میوههای غذایی مصرف کنید. یعنی عالوزیادی کالری و پروتئین در طول روز نیاز دارید و باید از تمام گروه

 .سبزیجات دریغ نورزید

یا  آجیلهای خشک شده، های تازه، میوهانواع میوه شامل تواندروید مقداری مواد غذایی سالم همراه خود داشته باشید. این مواد میهر جایی که می ✓

 .که در ماشین هستید، یا زمانی که منتظر نوبت دکتر هستید و ... از خوردن این غذاها لذت ببریدحتی یک عدد ساندویچ کوچک باشد. تا وقتی

یشتری ری باگر عوارض جانبی پرتودرمانی شدید باشد فرد باید مصرف مایعات و غذاهای نرم را برای به دست آوردن کالری کافی افزایش دهد. مایعات کال ✓

 .کنندبه نسبت غذاهای جامد تأمین می

لمه ای های برای تقویت ایمنی بدنتان، میوه ها و سبزی هایی با رنگ تیره مانند پرتقال، هویج، آلو سیاه، کلم بروکلی، اسفناج، گوجه فرنگی، فلفل د ✓

 به، انار، آلبالو، گیالس، تمشک، شاه توت و ذرت بخورید.رنگی، توت فرنگی، انگور قرمز، گریپ فروت قرمز، هلو، زردآلو، فلفل سبز، هندوانه، ان

جبران کمبود وزنتان بشود و هم آنتی اکسیدان های بیشتری به بدنتان میبه جای آبمیوه های صنعتی، آبمیوه های تازه و سالم خانگی بخورید تا هم ک ✓

 برسد.

 ستفاده کنید.از روغن زیتون، روغن بذر کتان و روغن کانوال برای طبخ غذاهایتان ا ✓

 میوه ها و مغزهای خام را در وعده صبحانه هم داشته باشید. ✓

 مایعات فراوان و آب زیاد بنوشید. ✓

 گوشت سفید را جایگزین گوشت قرمز کنید. ✓
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