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شودرسانی ارائھ میاین اطالعات تنھا بھ منظور آموزش و آگاھی. شناس رسمی غذایی نیستی پزشک یا مشاوره انفرادی با رژیمھدف از ارائھ این اطالعات جایگزینی توصیھ .  

ھای تغذیھ سالم برای بازماندگان سرطاندستورالعمل  

تواند بھ بھبودی شما پس از درمان سرطان کمک کند و احتمال عود مجدد سرطان را کاھش تغذیھ و سبک زندگی سالم می
  .توانند خطر بروز بیماری قلبی، دیابت و سایر انواع سرطان را کاھش دھندھای سالم میانتخاب. دھد

. ای خاصی داشتھ باشید کھ بر رژیم غذایی شما تاثیرگذار ھستندبھ عنوان یک بازمانده سرطان، ممکن است نیازھای تغذیھ
ای ھستید، کمبود وزن دارید، ھنوز از عوارض جانبی یا مشکالت سالمت بلندمدت در صورتی کھ دارای مشکالت تغذیھ

برید، ممکن است اطالعات ارائھ شده در این بروشور برای شما مفید ناشی از سرطان یا راھکارھای درمانی آن رنج می
ھای غذایی کھ با نیازھای شما مطابقت دارند با یک متخصص تغذیھ تماس برای کسب اطالعات درباره انتخاب. نباشند
  .بگیرید

 

ھنگامی کھ در حال بھبود ھستید و در صورت میسر بودن، یک رژیم غذایی متعادل بر اساس رھنمودھای پیشگیری از 
ھای غذایی خود توانید در راستای دستیابی بھ اھداف تغذیھ سالم گام بردارید و با تغییر انتخابشما می. سرطان انتخاب کنید

برای بسیاری از افراد، ایجاد تغییرات کوچک بھ صورت تدریجی . بھ صورت تدریجی، سالمت خود را بھبود ببخشید
بررسی کنید کدام روش ایجاد تغییرات برای شما . تر از آن است کھ تغییرات سریع را ایجاد نمایندتر و راحتعملی

  .تر استمناسب

ای خود آگاه شده و در راستای نیل بھ اھداف ھای تغذیھتواند کمک کند درباره عادتداشتن یک دفترچھ ثبت برنامھ غذایی می
  .ای سالم گام برداریدتغذیھ

  ھا، غالت کامل و غذاھای پروتئینھ مصرف کنیدای متنوع از سبزیجات، میوهھمھ روزه مجموعھ

ھا، مواد این ترکیبات شامل فیبر، ویتامین. شوندغذاھای پایھ گیاھی تنوع زیادی از ترکیبات ضد سرطانی را شامل می
جات، غالت کامل، حبوبات، ھمھ مواد غذایی با پایھ گیاھی شامل سبزیجات، میوه. معدنی و مواد موثره گیاھی ھستند

برای محافظت در مقابل سرطان، مصرف حجم . روندجات منابع ترکیبات ضدسرطانی بھ شمار میھا و ادویھھا، دانھآجیل
زیاد و متنوع از محصوالت غذایی با پایھ گیاھی اھمیت بیشتری نسبت بھ متمرکز شدن بر روی مصرف یک غذای خاص 

  .دارد

 :از بشقاب خود بھ عنوان یک راھنما کمک بگیرید
ای بیشتری در مقایسھ با سبزیجات سبزیجات غیر نشاستھ. ھا پر کنیدنصف بشقاب را با سبزیجات و میوه�

 .ای انتخاب نماییدنشاستھ
ای شامل بروکلی، کلم، سبزیجات برگی، باک چوی، کدو سبز، لوبیا سبز و لوبیای سبزیجات غیرنشاستھ«

. ماری، ھویج، کرفس، خیار، پیاز، سیر، گوجھ فرنگی و انواع فلفل بھ ھمراه تمام سبزیجات دیگر ھستند
 .باشندزمینی شیرین، بارھنگ و ذرت میزمینی ھندی، سیبزمینی، سیبای شامل سیبسبزیجات نشاستھ

  .دار و کوینوا پر کنیدیک چھارم بشقاب خود را با غالت کامل مانند جوی دوسر، جو، گندم سبوس�
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چرب، گوشت مرغ، لبنیات کمیک چھارم دیگر بشقاب خود را با غذاھای پروتئینھ مانند بقوالت، ماھی، توفو، تخم�
 .بقوالت شامل دانھ سویا، نخود فرنگی خشک، لوبیا، عدس و نخودھستند. قرمز یا ماکیان پر کنید

چرب و مقادیر کم گوشت مرغ، لبنیات کمای سالم شامل مقادیر متوسط ماھی، ماکیان، تخمیک الگوی تغذیھ«
این مواد غذایی منابع خوبی از پروتئین و سایر مواد مغذی ھستند کھ . قرمز مانند گوشت گاو و خوک است

 .کنندسالمت مطلوب شما را تأمین می

 مصرف مواد غذایی کامالً فرآوری شده را بھ حداقل برسانید

این محصوالت غالباً حاوی مقادیر کمی مواد مغذی . این مواد غذایی و نوشیدنی حاوی مقادیر باالی قند، سدیم و چربی ھستند
دفعات مصرف این . مطلوب مناسب برای سالمت ما ھستند و با برخورداری از کالری باال سبب اضافھ وزن ما خواھند شد

  .مواد غذایی را کاھش دھید و در صورت مصرف مقادیر کمی استفاده کنید

 :مواد غذایی کامالً فرآوری شده عبارتند از
  ایھای میوهھا، لیموناد و نوشیدنیھای قندی مانند نوشابھ، قھوه شیرین و دمنوشنوشیدنی�
  ھای مشابھھا و سایر میان وعدهچیپس�
  زمینی سرخ کردهسیب�
  بندی شدهھای بستھھای فوری و سوپنودل�
  غذاھای کامالً سرخ شده�
  ھای شیرینسرئال صبحانھ�
  آبنبات�
  بستنی�
  ھاھا و کلوچھشیرینیجات مانند پای، کیک، دونات�

  برسانیدھای فرآوری شده را نیز بھ حداقلکمتر گوشت قرمز مصرف کنید و مصرف گوشت

ھای قرمز مانند گوشت گاو، خوک، بره و بز استفاده کنید و در صورت استفاده، مقادیر کمی مصرف کمتر از گوشت
  .پختھ شده در ھفتھ باشد) اونس 18(گرم  500کنید مقدار آن باید کمتر از اگر گوشت قرمز مصرف می. نمایید

داگ خودداری کنید یا آنھا را بھ صورت موردی ھای فرآوری شده مانند سوسیس، بیکن، ھمبرگر، ھاتاز مصرف گوشت
  .مصرف کنید

  برای پیشگیری از سرطان بھتر است از مصرف الکل خودداری کنید

نوشید دفعات مصرف آن را بھ یک نوشیدنی در روز برای زنان یا دو نوشیدنی در روز برای مردان کاھش اگر الکل می
  .دھید
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 :منظور از یک نوشیدنی
  ، نوشیدنی الکلی سیب یا نوشیدنی الکلی سرد%5آبجوی ) اونسی 12(لیتری میلی 341یک بطری �
  %12شراب ) اونس 5(لیتر میلی �142
مانند عرق چاودار، ودکا، ویسکی، عرق نیشکر و عرق جو % 40مشروب الکلی ) اونس 1.5(لیتر میلی �43

  .سیاه

 ھا را مصرف کنیدبرای محافظت در مقابل سرطان، مواد غذایی و مکمل

ھا خودداری ھای با دوز باالی ویتامین، مواد معدنی و مواد گیاھی و دیگرمکملھنگام درمان سرطان باید از مصرف مکمل
  .کرد

. ھای ویتامینھ، مواد معدنی یا گیاھی از تشدید سرطان و یا عود مجدد آن جلوگیری کنندتا بھ حال ثابت نشده است کھ مکمل
تحقیقات نشان . ھا قادر نیستند بھ ھمان اندازه مصرف غذاھای کامل در مقابل سرطان نقش وضعیتی داشتھ باشندمکمل

  .ھا ممکن است خطرناک باشند و خطر بروز سرطان برای برخی افراد را افزایش دھندمیدھد برخی مکمل

  .ھا در رابطھ با نیازھای خاص خود با یک پزشک یا متخصص تغذیھ مشورت کنیدقبل از مصرف مکمل

  سعی کنید بھ وزن مناسب برسید

یک رژیم غذایی سالم بھ . توانند خطر ابتال بھ مشکالت سالمتی را افزایش دھندھم کمبود وزن و ھم اضافھ وزن ھر دو می
چنانچھ در خصوص وزن خود نگران ھستید، با . تواند کمک کند وزن خود را مدیریت نماییدھمراه سبک زندگی فعال می

  .یک متخصص تغذیھ در رابطھ با یک برنامھ غذایی سالم کھ مناسب شرایط شما باشد مشورت کنید

  فعالیت بدنی داشتھ باشید

تواند کمک کند ضمن برخورداری از وزن مطلوب، سالمتی خود را حفظ کنید و احساس تندرستی فعالیت جسمانی مناسب می
  .ھا شودتواند سبب کاھش خستگی، حفظ توان بدنی و کاھش خطر عود بعضی انواع سرطانھمچنین می. داشتھ باشد

ھای مفید و حجم قبل از رو آوردن بھ فعالیت بدنی بیشتر، با پزشک یا تیم مراقبت درمان خود در رابطھ با انواع فعالیت
  .مناسب فعالیت برای خود صحبت کنید

 

تماس بگیرید و  1-1-8برای کسب اطالعات بیشتر و راھنمایی درباره نیازھا و ترجیحات غذایی خود با شماره 
دھد و کارشناس تغذیھ بھ سؤاالت شما پاسخ می. سی صحبت کنیدلینک بیدرخواست کنید کھ با یک کارشناس تغذیھ ھیلث

 . درباره منابعی کھ بھ زبان مادری شما در دسترس است شما را راھنمایی خواھد کرد

شما بھ یک متصدی خدمات  1-1-8پس از تماس با . دھدزبان ارائھ می 130خدمات ترجمھ را بھ بیش از  8-1-1
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برای دریافت خدمات بھ زبانھای دیگر، صرفاً زبانی را کھ خواھان آن ھستید ذکر . بھداشتی انگلیسی زبان وصل خواھید شد
 . و یک مترجم بھ تماس تلفنی خواھد پیوست) »Farsi«/»فارسی«برای مثال بگویید (کنید 

 :برای کسب اطالعات بیشتر، منبع زیر را ببینید
اطالعات بھداشتی غیراورژانسی و مورد تأیید پزشکی  - www.healthlinkbc.ca . سیلینک بیھلث�

  .دریافت کنید
اند و نباید بھ عنوان تبلیغی برای شود در زمان انتشار قابل اعتماد و درست بودهگردند کھ پنداشتھ میرسانی بیشتر ارائھ میاین اطالعات بھ عنوان منابعی برای آگاھی

 .گونھ اطالعات، خدمت، محصول یا شرکتی تلقی شوندھیچ

 
 :توزیع بھ وسیلھ متن

 
پیش از این (سی بیلینکبی سی کےخدمات کارشناسی تغذیھ در سازمان ھلث (ڈائیٹیشن -اے-سابقہ ڈائل) ڈائیٹیشن سروسزہیلتھ لِنک بی سی

. نمایدسی و متخصصان بھداشت ارائھ می، اطالعات و منابع رایگان را در مورد تغذیھ برای ساکنان بی)Dietitian-A-Dialموسوم بھ 
مترجمان . تماس بگیرید 8-1-1با ) سیاز ھر جای بی(مراجعھ کنید یا  eating-www.healthlinkbc.ca/healthy .بھ 

.زبان در دسترس ھستند 130شفاھی بھ بیش از 

https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating

