سبزيجات ،مرغ يا بوقلمون بدون پوست و ماهي استفاده

كه روبه بهبودي رفتيد غذاهاي با فيبر كم رابه اين رژيم

نمائيد.

اضافه نمائيد.

روده ميتواند موجب بروز اسهال آبكي گردد .در صورت

 از مصرف قهوه ،چاي ،الكل و شيريني و همينطورغذاهاي چرب ،سرخ شده ويا ادويهدار خودداري
نماييد.تمام موارد ذكر شده اثر تحريكي داشته ،ميتوانند
موجب اسهال و قولنج شكمي گردند.

 از آنجائي كه رژيم غذايي مايعات ساده ،حاوي تماممواد مغذي مورد نياز نميباشد ،بنابراين براي بيش از
3تا 5روز قابل استفاده نميباشد.

از داروهاي ضداسهال نيز كمك گرفته شود .با اينحال

 اگر شير و فرآوردههاي آن موجب تشديد اسهالميشود از مصرف آنها خودداري كنيد.

اسهال مصرف ننمائيد.

 با اجازه پرشك از مواد غذايي كه پتاسيم بااليي دارند(موز ،پرتقال ،گوجه فرنگي ،هلو و زردآلو) استفاده نمائيد
چرا كه اسهال ميتواند باعث از دست رفتن اين ملح
ارزشمند گردد.

اسهال:
شيمي درماني با اثر بر سلولهاي پوشاننده سطح داخلي
ابتال به اسهال كه بيش از  24ساعت به طول بيانجاميد و
يا در صورتيكه با درد و دل پيچه و يا تب همراه باشد حتماً
با پزشك خود تماس بگيريد .در موارد شديد ممكن است
هيچگاه قبل از اطالع به پزشك خود هيچگونه داروي ضد

آموزشهايي كه مي تواند در كنترل اسهال مفيد باشد:
 تعداد دفعات مصرف غذاي خود را بيافزاييد ولي از حجمهر وعده بكاهيد (بعبارت ديگر حجم كمتري غذا به فواصل
نزديكتر مصرف نمائيد).
 از مصرف غذاهايي كه فيبر زيادي دارند و موجب اسهالو قولنج شكمي ميشوند ،خودداري كنيد .غذاهاي با فيبر
باال شامل نان جو ،غالت ،سبزيجات خام ،باقال ،ذرت و
ميوه هاي تازه و خشك شده مي باشند.از غذاهاي حاوي
فيبر كم مانند نان سفيد ،برنج سفيد،موز رسيده ،ميوه
جات شفته شده يا كمپوت بدون پوست ،ماست ،تخم مرغ،
گوجهفرنگي پخته و يا له شده بدون پوست ،پوره

 اگر اسهال شما شديد باشد ممكن است به منظورجايگزين كردن آب و مواد غذايي از دست رفته نياز به
دريافت مايعات به صورت تزريق وريدي داشته باشيد.
یبوست:

 -اگر اسهال شما شديد است حتماً با پزشك خود تماس

بعضي از بيماران كه تحت شيمي درماني هستند به دليل
دريافت دارو دچار يبوست ميشوند .عدهاي نيز به دليل
كاهش فعاليت فيزيكي و يا مصرف كمتر مواد مغذي
نسبت به قبل يبوست پيدا ميكنند .اگر بيش از يك تا
دو روز اجابت مزاج نداشتيد به پزشك خوداطالع دهيد.
ممكن است نياز به استفاده از مسهل و يا شل كنندههاي
مدفوع و يا حتي تنقيه پيدا كنيد ولي هيچگاه بدون
اطالع و هماهنگي با پزشك خود از هيچ دارويي استفاده
نكنيد خصوصاً زماني كه شمارش گلبولهاي سفيد شما
پائين هستند.

بگيريد و از او اجازه استفاده از يك رژيم غذايي مايعات

آموزشهاي الزم در مقابله با يبوست:

 مايعات زياد بنوشيد تا جانشين حجم مايع از دسترفته از طريق اسهال شود .مايعات ماليمي چون آب،
چاي كم رنگ و آب سيب از اين نظر مناسب هستند.
مايعات بهتر است درجه حرارت اتاق را داشته باشند و
آنها را به آرامي بنوشيد .قبل از مصرف نوشابه مطمئن
شويد كه گاز آن خارج شده باشد.

رابگيريد تا مدتي رودههايتان استراحت نمايند .به تدريج

 براي آنكه شكم شما نرم كار كند به مقدار زياد مايعاتبنوشيد ،براي اين منظور مايعات گرم و ولرم مناسب
هستند
 از غذاهاي با فيبر باال چون نان جو و سبوسدار  ،غالتسبزيجات خام يا پخته ،ميوهجات تازه يا خشك شده و
ذرت استفاده كنيد.
 سعي كنيد كه يك ورزش ساده مانند پياده روي منظمروزانه داشته باشيد .جهت انجام فعاليتهاي سنگينتر نياز
به اجازه پزشكتان داريد.

راههای مقابله با اسهال و یبوست در بیماران شیمی
درمانی
پزشک تایید کننده  :دکتر ساعدی
زیر نظر:کمیته آموزش به بیمار بیمارستان بین المللی
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