Tedavi sırasında iyi beslenme
Tedavi sırasında iyi beslenme

Aßa©ıda
yararı
olabilir:
yiyiniz.belirtilenlerin
Meyve ve sebze
suları
yararlı olabilir.
• Yiyeceklere,
tatsız gelmeleri
Sık sık az miktarda
yiyiniz. halinde, limon
ve tuziçinde
ekleyerek
tad verilebilir.
• suyu
A©zınızın
yara varsa,
yumußak yiyecekler
• Sade
çorba
gibive
berrak
yiyiniz.
Meyve
sebzesıvılar
sularıiçmeye
yararlı çalıßınız
olabilir.
ardından bisküvi
ya da ‘hafif’
bir ßeyler
• ve
Yiyeceklere,
tatsız gelmeleri
halinde,
limon
yiyiniz.
suyu ve tuz ekleyerek tad verilebilir.
• Sevdi©iniz
dahaiçmeye
fazla yiyiniz.
Sade çorbayiyeceklerden
gibi berrak sıvılar
çalıßınız
• A©zınızda
yara
varsa,
bu
durumu
doktor
ve ardından bisküvi ya da ‘hafif’ bir
ßeylerya da
hemßireye
yiyiniz. belirtiniz. Yara tedavi edilebilir.
içmenindaha
yararıfazla
olabilir.
• ¥çecekleri
Sevdi©inizpipetle
yiyeceklerden
yiyiniz.
• A©zınızda yara varsa, bu durumu doktor ya da
Kilo
alma yöntemleri
hemßireye belirtiniz. Yara tedavi edilebilir.
Bazı
kißiler kanser
da tedavisi
¥çecekleri
pipetlehastalı©ı
içmeninyayararı
olabilir.
nedeniyle kilo kaybederler. Diyetinize enerji ve
Kilo
alma
yöntemleri
protein
sa©layan
besinler eklemenin yararı
olabilir.
Bazı kißiler kanser hastalı©ı ya da tedavisi
•
E©er yiyebilirseniz,
diyetinize
peynir,enerji
tam ya©lı
nedeniyle
kilo kaybederler.
Diyetinize
ve
süt
ve
di©er
süt
ürünlerini
dahil
ediniz.
protein sa©layan besinler eklemenin yararı
•
Yemek yiyememeniz halinde, bunun yerine
olabilir.
de©eri yüksekdiyetinize
içecekler peynir,
içiniz. ¥çece©in
• besin
E©er yiyebilirseniz,
tam ya©lı
içine
da ediniz.
meyve ilave
süt veyumurta,
di©er sütdondurma
ürünlerini ya
dahil
ayrıca,halinde,
kilo almanızda
yardımcı
• ediniz.
Yemek Bunları
yiyememeniz
bunun yerine
olması
için, ö©ün
aralarında
yiyebilirsiniz.
besin de©eri
yüksek
içeceklerdaiçiniz.
¥çece©in
• Alkollü
içki içebilmeniz
ißtahınızı
içine yumurta,
dondurmadurumunda,
ya da meyve
ilave
artırması
için Guiness
siyah birayardımcı
içmeye
ediniz. Bunları
ayrıca, ya
kilodaalmanızda
çalıßınız.
olması için, ö©ün aralarında da yiyebilirsiniz.
• Ek
gıdalar
ekstra
enerji ve/veya
Alkollü
içkidiyetinize
içebilmeniz
durumunda,
ißtahınızı
protein
sa©layabilirler.
Bu
gıdaları
eczane
ya
artırması için Guiness ya da siyah bira
içmeye
da
süpermarketten
alabilirsiniz.
Bazıları
için
çalıßınız.
reçeteekstra
almanız
gerekir.
• doktorunuzdan
Ek gıdalar diyetinize
enerji
ve/veya
Ek
gıdaları
kullanmadanBuönce
doktorunuza
protein
sa©layabilirler.
gıdaları
eczane ya
danıßınız.
Bu, özellikle
ßeker hastası
olmanız
da süpermarketten
alabilirsiniz.
Bazıları
için
durumunda
çokreçete
önemlidir.
doktorunuzdan
almanız gerekir.
Ek gıdaları kullanmadan önce doktorunuza
danıßınız. Bu, özellikle ßeker hastası olmanız
durumunda çok önemlidir.

Mide bulantısı varsa
Mide bulantısı kanser hastalı©ı ve tedavisinde
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