
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی مدائن

 شما  آرزوی ماست سالمتی روز افزون
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 شیمی   از بعد ساعت 2 مدت به ریباتق 

 نشسیهه  نمییه  و خوابمده صورت به درمان 

 بلنید  خود جای از سپس و کنمد اسهراحت

 . شوید

   در را خیود  درمیان   شمی  داروهای 

 . کنمد نگهداری یخچال در حهیا منزل

 موقی   بیه  و مرتی   طور به را ها دارو 

 .نیایمد مصرف
       

 :از غذاهای زیر پرهمز کنمد 

غذاهای چیر،  روغنی  ییا سیرد کیرده       

خوراک  های بسمار شمرین مثل آ، نبات و 

شکالت و شربت غلمظ  غذاهای پر ادویه و 

 تندی دارند.یا داغ و غذاهای  که رایحه 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 درمیان   شیمی   جلسه هر اتیام از عدب 

 ادرار دفی   بیا  تا کنمد ممل فراوان مایعات

 حداقل (یابد کاهش داروی  عوارض زیاد

 شبانه در لموان  6-8 مایعات دریافت ممزان

 مناسی   دوغ و ممیوه  آ، انواع  باشد روز

 .باشد م 

 قییر  از درمییان  شییمی  زمییان در 

 اینییدو و هییا سالمسییات گییروه و آسییپرین

 بیییروفن  اسیییمد  مفناممییی  مهاسیییمن 

  نشیود  اسیهفاده  پمروکسیمکام  دیکلوفناک 

 . باشد خود معالج دسهورپزش  با مگر

  دنیدان  شسهشیوی  برای نرم مسواک از 

 . کنمد اسهفاده ها

 دار فلوراید دندان خیمر از است بههر 

 دنییدانها پوسییمدگ  از جلییوگمری جهییت

 . نیایمد اسهفاده

 تحریی   و دهیان  خشیک   رف  جهت 

 آ، از توانمید  می   دهیان  در بیزا   ترشح

 اسهفاده آدامس شمرین  ماست دوغ  نبات 

 .کنمد چر، دائم بطور را لبها و کنمد
 

 

 

 

 

آدرس: تهران، خيابان انقالب، نرسيده به 

 چهارراه ولی عصر، خيابان صبا جنوبی

 8-55366466    55356466تلفن: 

 55366666نمابر: 

www .Madaen hospital.ir 

http://www.mdaen/
http://www.mdaen/


 

 

 داروهای با درمان عوارض جانب  ناش  از

که بر تغذیه فیرد تیارمر می      درمان  شمی 

 گذارند عبارتند از :

 کاهش اشهها 

 تغممر وزن )کاهش و یا افزایش وزن( 

 سوزش دهان یا گلو 

 مشکالت دندان  و لثه ای 

 تغممر حس چشای  یا بوبای  

 تهوع و اسهفراغ 

 اسهال 

 عدم تحیل گوارش  الکهوز 

 یبوست 

 چاق  

 خسهگ  

 توصمه های کل  تغذیه ای

 درمیان  هییال  اح عیوارض  کیاهش  جهت

 :نیایمد رعایت دقمقا منزل  در را ذیل نکات

 و تهییوع حالییت از پمشییگمری بییرای 

  از بعید  و قبل ساعت دو است بههر اسهفراغ

  اولمن و نشود مصرف غذای  درمان  شمی 

 مایعیات   درمان  شمی  از بعد غذای  مواد

 عسیل  و سیرد  چای شمر  کیپوت  قبمل  از

 .باشد

 

 دهیان  کنمید  سع  غذا مصرف از قبل 

 آ، یییا رقمیی  نییی  و آ، بییا را خییود

 برای غذا تا دهمد شسهشو شمرین وجوش

 .باشد بخش لذت شیا

 دهان  زخم و ضایعات بروز صورت در 

 و آ، محلیول  با را دهان ساعت 4-2 هر

 یی  )شیمرین  جوش و آ، یا رقم  نی 

 و دهمد شسهشو (آ، لموان ی  در قاش 

 به خونریزی و ها زخم تشدید صورت در

 . نیایمد رجوع خود معالج پزش 

 از دهییان  هییای زخییم صییورت در 

 اسهفاده شده صاف مایعات و نرم غذاهای

 . نیایمد اسهفاده ن  از ممهوانمد و شود

 باشد سبزیجات انواع با سوپ طبخ . 

 شیمرین  ماسیت  و سیبزیجات  گروه از 

 .کنمد اسهفاده بمشهر

 

 
 

 

 کیهیر  روز شبانه در غذا صرف دفعات 

 در و کیم  حجیم  با ول  نباشد نوبت سه از

 کیی   از تیوان  می   غذا های وعده بمن

 . نیود اسهفاده ها مموه مثل غذای  های

  بههر است از فرصت زمان  که حالهان

 .اسهفاده کنمد و غذای بمشهری بخورید

 می   گوشیت  تحییل  عدم صورت در 

 زرده بیا  شیمر  عسل  با شمر ماه   از توانمد

 ممیان  در روز طور به صبحانه در مرغ تخم

 . کنمد اسهفاده

 و پرادویییه  تییرش  داغ  غییذاهای از 

 . کنمد اسهفاده کیهر چر،

 لکامیی و کنمیید ممییل آهسییهه را غییذا 

 .بجوید

 مناظر از اشههای  ب  از پمشگمری رایب 

 کنمید  دوری نامطبوع بوهای و ناخوشایند

 طیبخ  و تهمه در الیکان حه  کنمد سع  و

 محمطی   در را غیذا  و نکنمید  شیرکت  غذا

 .نیایمد صرف آرام

 
 

 


