
Dobre odywianie podczas leczenia

Eating Well During Treatment
Dobre odywianie jest kluczowym skadnikiem dobrego leczenia raka. Lecz nie
zawsze jest to tak atwe, jak si zdaje.

Rak i jego leczenie moe zmieni potrzeb i ch jedzenia. Moe take ulec zmianie
smak ywnoci, reakcja organizmu na okrelone produkty ywnociowe i sposób, w
jaki organizm wykorzystuje skadniki odywcze. Gdy czowiek dobrze si czuje,
jedzenie takich iloci, jakich potrzebuje organizm, nie stanowi problemu.
Natomiast podczas leczenia raka moe to by trudne, jeeli wystpuj skutki uboczne,
lub jeeli po prostu pacjent nie czuje si dobrze. Dlatego moe zaj potrzeba zmiany
diety, aby nabra si do pokonania skutków choroby i jej leczenia.

W diecie dla chorych na raka czsto kadzie si nacisk na produkty
wysokokaloryczne i bogate w biako, takie jak mleko, ser czy gotowane jajka. Jeli
podczas leczenia pacjent chudnie, radzi mu si, aby jad wicej gstych sosów i wicej
masa czy olejów, eby zwikszy ilo kalorii. Radzi si take je mniej produktów o duej
zawartoci bonnika, poniewa powoduj one uczucie cikoci (i dlatego zmniejszaj
apetyt) i mog spowodowa biegunk.

Dieta najlepsza dla jednej osoby chorej na raka moe nie by dobra dla innych.
Zespó leczniczy pomoe rozpozna, czego potrzebuje organizm i zaplanowa, w
jaki sposób to uzyska. Dobre odywianie podczas leczenia pomoe pacjentowi:

poczu si lepiej●

zachowa siy●

zachowa ciar ciaa i zapasy substancji odywczych w organizmie●

znosi skutki uboczne leczenia●

obniy ryzyko infekcji●



szybciej wyzdrowie i odzyska siy●

Dobre odywianie oznacza spoywanie wszelkiego rodzaju produktów
posiadajcych skadniki odywcze potrzebne do zachowania zdrowia podczas walki
z rakiem. Zaliczaj si do nich biaka, wglowodany, tuszcze, woda, witaminy i
substancje mineralne.

Biako odnawia tkanki i utrzymuje zdrowy system odpornociowy. Niedobór biaek
przedua leczenie i utrudnia zwalczanie infekcji. Chorzy na raka potrzebuj wicej
biaek ni zwykle. Dobre róda biaka to chude miso, ryby, kurczaki, indyki, nabia,
orzechy, suszona fasola, groch, soczewica i produkty sojowe.

Wglowodany i tuszcze dostarczaj wikszoci niezbdnych kalorii. Potrzebna ilo
kalorii na osob zaley od wieku, ciaru ciaa i poziomu aktywnoci. Do róde
wglowodanów nale owoce, warzywa, pieczywo, makarony, inne produkty
zboowe, suszona fasola, groch i soczewica. róda tuszczu to maso, oleje,
orzechy, nasiona i tuszcz w misie, rybach, kurczakach i indykach. yka tuszczu
ma wicej kalorii ni yka biaka czy wglowodanów.

Witaminy i substancje mineralne s potrzebne do procesu waciwego powrotu
do zdrowia. Zrównowaona dieta zwykle zawiera wiele witamin i substancji
mineralnych. Lecz w trakcie leczenia raka moe by trudno utrzyma zrównowaon
diet. Wówczas lekarz lub dietetyczka moe zasugerowa przyjmowanie codziennie
multiwitamin i soli mineralnych w tabletkach. Wiele osób z wasnej woli bierze
witaminy i zioa. Trzeba o tym koniecznie powiedzie swojemu zespoowi
leczniczemu.

Woda i pyny maj zasadnicze znaczenie dla zdrowia. Ten, kto nie pije
dostatecznej iloci pynów – lub traci je z powodu wymiotów lub biegunki – moe
bardzo szybko ciko si rozchorowa. Galaretki, mus jabkowy, sorbety i „popsickles”
(mroone lizaki) zaliczaj si do pynów i moe by atwiej je spoy ni wypi szklank wody.
Zawieraj równie kalorie. Trzeba zapyta lekarza lub pielgniark, ile pynów dziennie
potrzeba, eby wyrówna straty na skutek pocenia si, biegunki czy wymiotów.

Wskazówki do dobrego odywiania

wskazówki mówi, ile i jakich produktów spoywczych powinna zjada
codziennie zdrowa osoba. Mona spróbowa stosowa si do tych wskazówek
waciwego odywiania, jeeli to moliwe:

●

co najmniej 2½ filianki warzyw i owoców dziennie.●

razowe produkty zboowe zamiast tych z przetworzonych (rafinowanych) mk i●



cukrów.
ilo przetworzonych wdlin (takich jak wdliny delikatesowe, boczek i parówki
„hot dog” oraz czerwonego misa (woowina, baranina czy wieprzowina).

●

produkty pozwalajce zachowa zdrowy ciar ciaa.●

pijesz akohol, ogranicz jego ilo. Zapytaj lekarza czy picie alkoholu nie ma
wpywu na leczenie

●

e osoby chore na raka maj inne potrzeby, szczególnie w trakcie leczenia.
Chorzy, którzy w trakcie leczenia maj problem z jedzeniem, powinny
ograniczy ilo warzyw, owoców i produktów zboowych, które zawieraj duo
bonnika. W tym okresie lepszym wyborem bdzie jedzenie bagatsze w tuszcz
i kalorie. Porozmawiaj z lekarzem lub dietetykiem o swoich potrzebach w
trakcie leczenia.

●

Planowanie posików: jak si zdrowo odywia

produkty, które lubisz, eby nie musie czsto robi zakupów. Pamitaj o
produktach, które moesz je nawet, jeli le si czujesz.

●

przekski pomagaj zachowa siy i poziom energii oraz lepsze samopoczucie.
Staraj si mie pod rk wysoko biakowe przekski, które atwo przyrzdzi i zje. Moe
to by na przykad jogurt, patki zboowe z mlekiem, maa kanapka, talerz
poywnej zupy, ser z krakersami.

●

potrawy wczeniej i zamro je w porcjach na jeden posiek.●

przyjació i czonków rodziny, eby pomogli ci w zakupach i gotowaniu, albo
nawet eby cakowicie wyrczyli ci w tym.

●

z lekarzem, pielgniark lub dietetykiem na temat dobrego odywiania.●

Jeeli masz pytania dotyczce dobrego odywiania lub na temat raka, prosimy
dzwoni do nas o dowolnej porze codziennie pod numer 1-800-227-2345.
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