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النصيحة الثانية: ابذل قصارى جهدك للحفاظ عىل وزن صحي

 
بالنسبة لبعض نواع السرطان ، ترتبط زيادة الوزن بزيادة فرصة عودة السرطان ، فضالً عن اإلصابة بسرطان

آخر (مختلف). ويمكن أن يعاني بعض الناجين من السرطان من نقص الوزن نتيجة العالج وقد يحتاجون

إىل المساعدة في اكتساب أو الحفاظ عىل وزنهم.

النصيحة الثالثة: قلل من كمية الدهون المشبعة والمتحولة في نظامك الغذائي

 
حاول استبدال الدهون المشبعة والمتحولة بدهون "جيدة" مثل األفوكادو وزيت الزيتون والجوز واألسماك. الدهون

المتحولة والمشبعة هي أنواع من الدهون "السيئة" ، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم وتؤذي

قلبك ، وتساهم في مقاومة األنسولين (التي تسبب مرض السكري).

 نصيحة 1: حاول أن تأكل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات
اختر مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه الملونة كل يوم. لها فوائد عديدة ، مثل مضادات األكسدة ، 

التي يمكن أن تساعد في محاربة السرطان. ضع في اعتبارك البروكلي واألفوكادو والشمام والخضر الورقية.

ال يوجد نظام غذائي محدد نعلم أنه يقلل من فرص عودة السرطان.
 أفضل شيء يمكنك القيام به هو الحفاظ عىل وزن صحي وتناول 

مجموعة متنوعة من األطعمة الصحية.

10 نصائح لتناول الطعام الصحي أثناء وبعد
عالج السرطان
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سمنة

حليب صافي

جبنه

قطع اللحم الدهنية

غالًبا ما توجد الدهون المشبعة في المنتجات الحيوانية ، مثل:

الشعور بالتعب الشديد (ارهاق)

الشعور بالدوار

جفاف الفم

طعم سيء في الفم

الغثيان

النصيحة الرابعة: اشرب الكثير من الماء

إذا كنت ال تحصل عىل سوائل كافية في جسمك ، فقد تصاب بالجفاف. يمكن أن يحدث
هذا إذا كنت تفقد السوائل ، مثل التقيؤ أو اإلسهال من اآلثار الجانبية للعالج.

يمكن أن يسبب الجفاف:

فول

خضروات

كل الحبوب

المكسرات

الفاكهة

النصيحة الخامسة: تناول األطعمة الغنية باأللياف

في الوقت الحالي ، ال نعرف ما إذا كانت األلياف نفسها يمكن أن تؤثر عىل خطر اإلصابة 

بالسرطان أو البقاء عىل قيد الحياة. لكن األطعمة الغنية باأللياف هي:

يرتبط ارتباًطا وثيًقا بانخفاض فرصة اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم

للناجين من سرطان الثدي وسرطان البروستاتا ، يرتبط بانخفاض فرص الوفاة

يرتبط بانخفاض فرصة اإلصابة بأمراض القلب

تشمل األطعمة الغنية باأللياف ما يلي:

راجع طبيبك حول

تشخيصك ووضع خطط

التغذية الخاصة بك. 

مارجرين

السلع المخبوزة

أطعمة خفيفة تحتوي عىل زيوت مهدرجة

جزئًيا

غالًبا ما تكون الدهون المتحولة في:
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نصيحة 8: قلل من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة

تشمل اللحوم الحمراء لحم البقر والضأن ولحم الخنزير ، وتشمل اللحوم المصنعة لحم الخنزير المقدد والنقانق

واللحوم الباردة. ربطت الدراسات تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء مع فرصة أكبر لإلصابة بسرطان القولون

والمستقيم وبعض أنواع السرطان األخرى.

يوصي الخبراء بتجنب أو الحد من كمية اللحوم الحمراء والمعالجة التي تتناولها. جرب استبدال اللحوم الحمراء

بالخيارات الصحية ، مثل السمك أو الدجاج أو الديك الرومي أو الفاصوليا أو منتجات األلبان قليلة الدسم.
 

يسبب الكحول تورم الكبد ويمكن أن يبطئ من تحلل األدوية ، مما يجعل اآلثار الجانبية أسوأ

الكحول ، حتى بكميات صغيرة تستخدم في غسول الفم ، يمكن أن يسبب تهيجًا أو يجعل

تقرحات الفم أسوأ

يرتبط الكحول أيًضا بأنواع معينة من السرطان ، مثل سرطان الفم والكبد والحلق والقولون

والثدي. كلما شربت المزيد من الكحول ، زادت فرصتك في اإلصابة بهذه السرطانات.

النصيحة السابعة: حاول تقليل كمية الكحول التي تتناولها

يتم تفكيك العديد من األدوية التي تعالج السرطان بواسطة الكبد ، لذا فأنت تريد أن يعمل الكبد

بشكل جيد قدر اإلمكان. تريد الحد من الكحول أو تجنبه لألسباب التالية:

يعد استخدام الميكروويف والبخار من أفضل الطرق للحفاظ عىل العناصر الغذائية الغليان ،

وخاصة لفترة طويلة ، يمكن أن يزيل بعض الفيتامينات

يمكن أن يساعد العصير إذا كنت تواجه مشكلة في المضغ أو البلع ، وقد يكون أقل إشباًعا

من الخضار والفواكه الكاملة ألن األلياف بها أقل

النصيحة 9: قم بإعداد طعامك بعدة طرق

يمكن أن تؤثر طريقة تحضير طعامك عىل كمية العناصر الغذائية التي تحصل عليها.

هنا بعض النصائح:

 

النصيحة 10: تحدث مع اختصاصي تغذية

إذا كانت لديك أسئلة محددة ، فتحدث مع اختصاصي تغذية. هم خبراء في الغذاء والتغذية! يوجد
أيًضا اختصاصيو تغذية متخصصون في طب األورام يمكنهم مساعدتك في العثور عىل أفضل

الخيارات الغذائية بناًء عىل ما تشعر به. يمكنهم أيًضا اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالطعام

والمكمالت الغذائية والعناصر الغذائية.
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النصيحة 6: اتبع نصيحة طبيبك بشأن الفيتامينات والمكمالت الغذائية
حاول الحصول عىل العناصر الغذائية من الطعام وليس من المكمالت الغذائية. تناول

المكمالت الغذائية فقط عندما يوصي بها طبيبك.


