
                                                                                                              

  
 מידע והדרכה – כימותרפיהו קרינה ליופטלמ התזונ

 .הטיפול של אפשריים לתסמינים מותאמותו כלליות הן הנחיותה
 .תזונתית בעיה האישיות בכל המלצות להתאמת תזונתי ליעוץ לפנות מומלץ

 
 יותהמלצות כלל

 תזונה תת ממצבי להימנע כדי הטיפול מתחילת ומספקת נכונה תזונה על להקפיד  
 וירקות פירות ,פחמימות ,ביציםם, דגי ,שרב ,חלב מוצרי :המזון קבוצות כל את בו לשלבו התפריט את לגוון 

  מרובה שתיה עללהקפיד 

 זמינים מצרכיםמראש בבית  ולהכין היום כל של הארוחות אתמראש  לתכנן 

  ממזון זיהומים תעילמנ מתאימהרה בטמפרטו נווחסאו במזון נכון טיפוללהקפיד על. 
 

 עקב הטיפול לוואי עם תופעת התמודדותהמלצות ל
 

 יבש פהו רוק מיעוט

 אחרים משקאות או פירות נקטר  ,יםמ – םהיו במהלך נוזלים של קטנות לגימות תשתול. 

 שונים ורטבים חלב, מרק לנסות ה.אדמ תפוחיו לחם, אטריות, אורז) עמילן המכילים מזונות עם נוזלים לשלב 

 בפה הרוקר יצו את להגביר כדי ,תואשכולי לימון כגון, חמוצים מזונות לאכול  

 פה במי ,היום ובמהלך ארוחות לפני - תכופות לעיתים  לחילופיןולהשתמש , מסחריים פה במי משימוש  הימנעל 
   מים בליטר הילשתי סודה כףביתיים העשויים מכוס מים בתוספת כפית מלח וכפית סודה לשתייה או  

 עישוןו טבק ,אלכוהול מצריכת  הימנעל 

 מלאכותי רוקב לגבי שימוש הרופא עם להתייעץ   

 בפה יובש על להקל כדי, בלילה במיוחד, בבית לחות במפזר השתמשו  
 

 עששת
 סוכריות העדיףול סוכר המכילים ומסטיקים ממתקיםמצריכה מופרזת של  הימנעיש ל, עששתל הסיכון תלהפחת 

 סוכר ללא ומסטיקים

 שתיה קשית דרך לשתות 

 להקפיד על ניקוי הפה והשיניים לאחר הארוחה 
 

 בבליעהקשיים 
 למזונות שונים רטביםף הוסיל  

  מחית כמו קנוי טחון במזון להשתמש ניתן. גבינות, טחון עוף, פירה, קציצות: כגון, טחון או רך במרקם מזוןלאכול 
 וגלידות לי'ג, וירקות פירות

  כאשר מתקשים  לארוחות כתחליף או כתוספת רפואיים מזון בתכשירי להשתמש יתן, נית/דיאטןעל פי המלצת
  לאכול בכמות הדרושה

 וחרדל חריפה פפריקה, שחור פלפל כגון חריפיםוחמוצים  תבליניםעישון ושימוש ב, אלכוהול מצריכת  מנעיהל 

  מסמיכים בתכשירים או לטין'וג עמילן י"ע נוזליים מזונות להסמיך ניתן, נוזלים בבליעת קושי קייםאם 

 הסמכתו המזונות מרקם, המומלצות הבליעה לטכניקות בנוגע התקשורת קלינאית של ההנחיות אחר לעקוב חשוב 
 .אם יש צורך נוזלים

 
 בחילות
 וואחריטיפול  לפני קלה ארוחה כולאל 

  גבוהה בתדירות קטנות ארוחותלאכול. 
  היום ולאורך הארוחות בין בפה קרח קוביות להמיס או נוזליםללגום  
  קרים מזונות או החדררטורת בטמפ מזונותלהעדיף  

 מבושלים דגניםו אטריות ,א"תפו ,בייגלה, כמו מלוחים מזונות או יבשים עמילניים מזונות  שלבל  

 מסוכר מיובש ר'ינג'ג או איל ר'ינג'ג משקה של לגימותמנטה ולנסות  למצוץ סוכריות  

 צח אוויר ףושאלו החוצה לצאת ,קלה התעמלות  בצעל  
  לא להימצא ליד מטבח בו מתבשלים מאכלים שעות רבותלכם נעימים שאינם, כבדים מריחותלהתרחק , 

   מלאה בטן על נוזלים לשתות לא 

 
 יחידה תזונה ודיאטה -המרכז הרפואי סורוקה 



  עדיף להישאר בישיבה לאחר האוכלאכילה לאחר שעה במשך משכיבהלהימנע ,  

  ים, מתוקמזונות , חזקים וטעם ארומה בעלימאכלים : כגון, בחילה לעורר העלולים מזונותלהימנע מאכילת
 פים מאודחרי או יםמלוח, יםמתובל

 אם נחוץ לבחילות תרופתי טיפול התאמתל הרופא עם להתייעץ 
 

 הקאות
 יוםה במהלך קטנות ארוחות ששכ לאכול  

 יהישתהו אכילהה קצבאת  להאט  
  מרובה שתיה על להקפיד  

 הארוחה אחרי לפחות שעה כחצי משכיבה להימנע  
  חמים מזונות פני על החדר בטמפרטורת או קרים מזונותלהעדיף  

 אוכל של חזק ריח יש בהם מאזורים להתרחק הארוחה בזמן  
  השיעול להפחתת תרופות לגבי הרופא יש להתייעץ עם , שיעול בעקבות מתרחשות ההקאותכאשר  
  קרינה טיפולי עובריםה מטופלים למשל אצל) העיכול מערכת של העליון בחלק מחסימה נובעות ההקאותכאשר 

 עודייםיי רפואיים מזון תכשירי או נוזלי מזוןמומלץ לנסות  (והגרון הראש באזור
 

 ליחה
  חמים נוזליםלשתות   

 והגרון הפה של הפרשות לולידב לעזור יכולש טרי אננס לאכול  

  התופעות להפחתת המסייעות תרופות לגבי רופא עם להתייעץ  
 

 שלשולים
  גרעינים, מלאים ודגנים לחם ,בקליפתם וירקות פירות :כגון ,תזונתיים סיבים המכילים מזונות להגביל צריכת ,

  טניותוק אגוזים
  ואורז סולת דייסת, אדמה תפוחי: כגון ,עמילנים המכילים מזונותלאכול  

  שעות  4 – 3 כל ותכופות קטנות ארוחותלאכול  
  לאטלאכול ולשתות  

  שמנים ודגים, בקר בשר ,נקניקים כמו ,ושמן קשה בשר על פני רזים ודגים עוף, בשר מוצרילהעדיף  
 מטוגנים במקום ומאודים צלויים, מבושלים, אפויים מזונות לאכול  
 התסמינים את מגבירה וצריכתם במידה, גבינותו אשל, חלב: כגון, חלב מוצרי מאכילת להימנע  

  תהאו  מים כוס: חצי כוס מיץ בומהולים מסוננים מיצים לשתות ניתן. פרי מיצי של מרובה מצריכהלהימנע 
  החדר בטמפרטורת מזונות להעדיף  

 משקאות, מסחריים איזוטוניים משקאות, מים :כמו נוזליםלשתות  , יששלשול של אירוע לאחר הנוזלים בתהשל 
   תהו צח מרק, במים מדוללים קלים

  תוססים ומשקאות אלכוהול מצריכת להימנע  

  אפשריים תזונתיים תוספים לגבי ית/דיאטן של על פי ייעוץ רפואיים מזון בתכשירי שימושלשקול 
  ביום קולה או תה, קפה של כוסות משתי יותר לא  -קופאין  צריכת להגביל או להימנע  

  למצב מתאימות תרופות לגבי הרופא עםלהתייעץ  
 

 עצירות
 מים בעיקר, מרובה שתייה על ולהקפידהנוזלים  צריכת את להגביר  

 טניותוק מלאים דגנים, אחיד לחם, הקליפה עם וירקות פירות: כגון תזונתיים סיבים תצריכ להגביר 
 ניתןאם   - , אפילו מתונהגופנית פעילות ולבצע  

 היום, לתת במהלך  לאורך קבועים בזמנים ארוחות ולאכול היציאות זמני את להסדיר מנת על קבוע יום סדר לנהל
 היום זמן ייעודי ליציאות

 שזיפים מיץ גם כמו, המעי לגירוי חמים משקאות לשתות .   
 

 וצרבת רפלוקס
 קרובות לעיתים קטנות ארוחות לאכול  
  בלבד אחדות ללגימות האוכל בזמן יהישתלהפחית  

 אחריה  שעה וחצי האכילה בזמן לשכב לא רצוי 
  והבטן המותניים באזור צמודים בגדיםלבישת מלהימנע  

  שומניים ומטוגנים, חריפים מזונות :כמו ,לצרבת גורמיםה מזונותלהימנע מאכילת 
 סוכר עם ממותק ומזון דבש, שוקולד: כגון ,מתוקים ממזונות להימנע  



 טרי לחם פני על קודם מיום לחם או צנים להעדיף  
 

 ובגרון בפה פצעים
 וירקות פירות מחיתו לי'ג, פירה, מרקים, קציצות: כגון, טחונים או רכים מזונות לאכול  הטיפול במשך 

 ת לצריכ להגיע כדי, הארוחות במקום או כתוספת ית/דיאטן עם בהתייעצות רפואיים מזון בתכשירי להשתמש ניתן
  הדרושהוהחלבונים  תוהקלורי

  טרי פרי פני על פרי רסק או לפתן, מהול פרי מיץלהעדיף  
 חרדל או חריפה פפריקה ,שחור פלפל :כמו, חריפים תבליניםב מתובלים ממאכלים להימנע  

  החדר בטמפרטורת או פושרים מזונות ולהעדיף חמים ממזונותלהימנע 
 האכילה לפני  קרטיב או קרח למצוץ לנסות  

 ובגרון בפה הכאב תחושת אתהמפחיתות  תרופות לגבי הרופא עם להתייעץ  
 אלכוהול המכילות פה שטיפותב ושלהימנע משימ. 

 
 ספיגה תת

  אבות של מספקת כמותלהקפיד על צריכת הכול  סךו, ארוחה בכלבכמות קטנה ומוגבלת  ביום ארוחות 8  – 7לאכול 
  רצוי להתייעץ עם דיאטן/ית אם יש חשש שאין אכילה מספקת, מזון

 ית/דיאטן עם בהתייעצות רפואיים מזון בתכשירי שימוש לשקול מומלץ, וחמורה בינונית בחומרה ספיגה תת במצבי  

 לפנות - תזונתיים חסרים שמאובחנים ובמקרה ,מולטי ויטמין כמו, ומינרלים ויטמינים של כללית תוספת לשקול 
 ייחודיים תוספיםקבלת  לגבי דיאטןאו  לרופא

 
 תאבון חוסר
 מלך ואגוזי מילקשייק, שמנת: כגון אנרגיה עתירי מזונות לאכול  
 חלבון אבקת, חלב אבקת חלבון תאבק ייעודיים, פחמימות תכשירי הוספת על ידי וחלבון בקלוריות מזונות להעשיר 

 דיאטן/ית ימליץ על התוספים המתאימים – שונים ורטבים שמנת, שמן, חמאה, כמו: שומן ומקורות
  ביום ארוחות 8 – 6  - ותכופות קטנות ארוחותלאכול  
 תאבון איןכאשר  גם, מקרה בכל לאכול מאמץ לעשות  

  ית/דיאטן על פי ייעוץ   רפואיים עודייםיי מזון בתכשירי שימושלשקול  
 בסוכר ממותקים ומזונות דבש, שוקולד :כמו מתוקים ממזונות להימנע 

 אוכל של חזק ריח בהםש ומאזורים מהמטבח רחוק ונינוח, רגועה באווירה לאכול  
 המטפל הרופא באישור - התיאבון את לעורר מנת על אפריטיף או בירה, יין של קטנה כמות לשתות  
  אבוןת לעורר קלה התעמלותלבצע. 

 
 ללקטוז סבילות אי

  החלב מוצרי בעיכול לסייע בכדי הארוחה עם ביחדלקטוז,  המפרק אנזים - לקטאז של תוסף ליטוללנסות .
 סימפטומים למניעת נכוןה המינון את להתאים

 לקטוז דלי חלב במוצרי להשתמש  
 אורז חלב או סויה בחלב החלב את להחליף  

 ממקור שאינם בסידן עשירים מזונות יותר לצרוך מומלץ, חלב מוצרי בצריכת מאוד ממעטים או נמנעים כאשר 
  משפחה רופא/דיאטן עם ביעוץ סידן תוסף לשקול או חלבי

 
 הטעם בחוש שינויים

  חלב מוצריו ביצים, דגים, עוף כמו שונים חלבון מקורותלנסות  

 שונים טעמים למסך כדי ותבלינים מרינדותלהשתמש ב  
 הטעם על המתכת של השפעה כדי למנוע מתכתמ ולא פלסטיקם מבכלי להשתמש  

 מקוררים או החדר בטמפרטורת מזונות ףהעדיל 
 מדי מתוק שטעמם עודיותיי פורמולותל או לשייקים נענע או קפאין נטול נמס קפה ,חומץ, לימון  להוסיף  

  הארוחות בין רע טעם למסך כדי סורבה וגלידות קרטיביםולאכול  סוכריות למצוץ, מועדפים משקאותללגום. 

 מהולה בליטר מים לשתייה סודה ה של כף תמיסעם  בתכיפות פה שטיפות תעשול 
  משומרים ולא קפואים או טריים מזונותלאכול. 
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