
 نامش دوا ویادش شفاست به نام آنکه

 ناشی ازشیمی درمانی را کنترل کنیم؟ چگونه بی اشتهایی، تهوع واستفراغ

 درمورد تهوع واستفراغ چه باید کرد؟

احساس تهوع و مدت ان به داروهاي استفاده  شدت. تهوع واستفراغ ازشایع ترین عوارض جانبی شیمی درمانی هستند
 .تهوع واستفراغ شدید ممکن است براي چند روز ادامه یابد قات، اما به ندرت،بعضی او. شده بستگی دارد

 .ازداروهاي ضد تهوع کاهش می یابند تهوع، استفراغ با ایجاد تغییراتی درروش هاي صرف غذا و با استفاده

 روش هاي برطرف کردن تهوع و استفراغ

وعده غذایی سنگین،  3وسبک به جاي  ذایی مکررازوعده هاي غ. ازمصرف وعده هاي غذایی سنگین اجتناب کنید *
 .استفاده کنید

 .با غذا آب میل نکنید اما همراه. ساعت قبل یا بعد از غذا مصرف کنید 1مایعات را حداقل   *

 .به آرامی غذا بخورید و به آهستگی مایعات را بنوشید * 

 .ازمصرف غذاهاي شیرین، سرخ شده و چرب بپرهیزید * 

 .آزار ندهد یا با درجه حرارت اتاق مصرف کنید تا بوي غذا شما را غذاهاي سرد  *

 .غذا را به خوبی بجوید تا غذا راحت تر هضم شود  *

از رختتخواب بیسکویت یا نان  درصورتی که مشکل شما داشتن حالت تهوع صبحگاهی است، قبل ازبرخواستن* 
 .)ارد، این کار را انجام ندهیدد درصورتی که زخمی در دهان شما وجود. ( سوخاري میل کنید

دهان هستید ازآبنبات ترش استفاده  درصورتی که دچارزخم. (قطعات یخ، آب نبات ترش یا قرص نعنایی بمکید  *
 ) .نکنید

 .کنید اجتناب) بوي غذا، دود، عطر( ازبوهایی که شما را آزارمی دهد  * 

 .لباس هاي آزاد و گشاد بپوشید  *

 .هوع دارید به آهستگی، چند نفس عمیق بکشیدهنگامی که احساس ت * 



قبل ازشیمی درمانی چیزي  درصورتی که معموال حین شیمی درمانی دچارحالت تهوع می شوید چند ساعت* 
 .نخورید

 درمانی چه باید کرد؟ براي کاهش بی اشتهایی ناشی از شیمی

لیست زیر را مرورکنید وچند مورد را دریک  .راه هاي مختلفی براي افزایش اشتها و کمک به غذا خوردن وجود دارد
به عبارتی برنامه باید . را می توان به کاربرد و درروزدیگر موارد دیگر را دربعضی ازروزها یک مورد. زمان به کاربرید

 .پذیرباشد انعطاف

 .غذا خوردن را به عنوان یک عمل لذت بخش مدنظرداشته باشید*  

 .بهداشت دهان را افزایش دهید *

 .ازنگاه کردن وبوییدن غذاها بپرهیزید *

 .) مگراین که زخم دهانی داشته باشید( غذاهاي ترش بخورید  *

 .غذاهاي سرد بخورید *

 .غذاهاي کمتري دریک وعده بخورید *

 .بخورید دربرنامه ریزي غذایی همکاري کنید، هرموقع که گرسنه هستید غذا *

 .براي نوشیدن مایعات از نی استفاده کنید *

 .قبل وبعد ازغذا، دردهانتان را با آب شستشو دهید *

 .) درصورتی که زخم دهانی ندارید( ادویه جات را درغذا افزایش دهید  *

 .کنید دقیقه قبل ازغذا خوردن استفاده 60 - 30داروهاي ضد درد را  *

 .ازظروف پالستیکی استفاده کنید *

 .درطول روز ازوعده هاي غذایی کوچک بخورید *

 .یان وعده ها را دردسترس و آماده نگهداریدم *

 .تمایل به خوردن ندارید حتی موقعی که. بنوشید) مانند شیرهمراه عسل ( نوشیدنی هاي پرانرژي  *



 .بعد ازخوردن استراحت کنید *

 .سعی کنید بعضی چیزها را زمان خواب بخورید *

 .ازغذاهاي نرم تر استفاده کنید *

 .بخورید ي داشتید، وعده هاي غذایی بزرگترهنگامی که احساس بهبود *

 .برنامه غذایی نان را با غذاهاي نامطلوبتان برنامه ریزي کنید *

 .اجازه دهید شخص دیگري برایتان غذا تهیه کند *

 .یک محل دوست داشتنی و لذت بخش براي غذا خوردن ایجاد کنید *

 .درصورت تمایل، حین غذا خوردن به موسیقی گوش دهید *

 .اگر درصبح اشتهاي بهتري دارید، یک صبحانه مفصل وخوب بخورید *

 .دقیقه قبل یا بعد ازغذا بنوشید 60- 30مایعات را  *

 .درزمان خوردن غذا آرام و بدون عجله باشید *

 .غذا را به نحوه جذابی جلوه بدهید *

 .ازخوردن غذاهاي بدون کالري بپرهیزید *

 .با مشورت پزشک ورزش کنید *

 .صرف تنباکو اجتناب کنید چون اشتها را کاهش می دهدازم *

درصورتی که زخم (  شود مثل آب لیمو ازغذاهاي ترش استفاده کنید زیرا باعث تحریک جوانه هاي چشایی می *
 .) دهانی ندارید


