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Eating Well During Treatment
n ung b dng là mt phn quan trng trng vic iu tr tt bnh ung th. Nhng iu này không phi
lúc nào cng thc hin c d dàng.

Bnh ung th và iu tr ung th có th thay i nhu cu và mc thèm n ca quý v. iu này cng
có th thay i cm nhn v mùi v thc n, cách c th quý v phn ng li vi mt vài loi thc phm và
cách c th hp th cht dinh dng. Khi quý v khe, vic n  thc n theo nhu cu ca c th là
không thành vn . Nhng trong thi gian iu tr, quý v có th thy iu này khó hn nu b phn
ng ph hay ch n gin là không c khe. Vì vy, ch  n ung ca quý v cn phi c thay i  to
thêm sc mnh chng li các phn ng ca ung th và các phng pháp iu tr.

Ch  n ung dành cho ngi bnh ung th thng tp trung vào các thc phm giàu calo và
cht m, nh sa, phô mai, và trng nu chín. Nu b st cân trong quá trình iu tr, quý v có
th c ch dn n thêm nc st và nc tht và cho thêm b hay du n vào thc n  tng calo. Quý
v cng có th c khuyên nên n ít thc phm giàu cht x, vì loi thc phm này có th làm quý
v cm thy no (và nh vy s n ít hn) hay gây tiêu chy.

Ch  n ung tt nht cho quý v có th không phù hp vi nhng ngi khác cng b bnh ung th.
Nhóm chm sóc sc khe s cho bit c th ca quý v cn gì và hng dn quý v n nhng thc
phm mình cn. n ung b dng trong thi gian iu tr ung th s giúp quý v:

Cm thy tt hn.●

Gi sc khe.●

Gi cân nng và lu li dung cht trong c th.●

Chng li các phn ng ph ca vic iu tr.●

Làm gim nguy c nhim trùng.●

Lành bnh và phc hi nhanh hn.●

n ung b dng có ngha là n tt c các loi thc n có cht dinh dng mình cn  duy trì sc khe



trong thi gian chng li bnh ung th. Các thc phm ó gm cht m, tinh bt, cht béo, nc,
các loi sinh t và khoáng cht.

Cht m giúp phc hi các mô ca c th và duy trì h min dch khe mnh. Nu không có  cht
m, c th s mt nhiu thi gian hn  khi bnh và chng nhim trùng. Ngi b bnh ung th thng
cn nhiu cht m hn bình thng. Ngun cht m có trong tht nc, cá, tht gà, tht gà tây, các
sn phm t sa, các loi qu hch, u khô, u Hà Lan, u lng và thc phm t u nành.

Tinh bt và cht béo cung cp cho c th phn ln calo cn thit. S lng ca lo mi ngi cn tùy
thuc vào  tui, kích c, và mc  hot ng. Ngun tinh bt có trong trái cây, rau qu, bánh
mì, nui, ht và các sn phm ng cc, u khô, u Hà Lan, và u lng. Ngun cht béo gm b,
du n, các loi qu hch, ht và cht béo trong tht, cá, tht gà, và tht gà tây. Mi thìa cht
béo có nhiu calo hn so vi mt lng tng t cht m hoc tinh bt.

Sinh t và khoáng cht là cn thit cho vic iu tr bnh tt. Mt ngi có ch  n ung cân bng
thng nhn c nhiu sinh t và khoáng cht. Nhng vic n ung cân bng có th khó hn khi
quý v ang iu tr ung th. Trong trng hp này, bác s hay chuyên viên dinh dng có th 
ngh quý v ung viên a sinh t và khoáng cht hàng ngày. Nhiu ngi t ung sinh t và tho
dc. Nu quý v làm nh vy thì phi chc rng nhóm chm sóc sc khe ca quý v bit v các loi
thuc b sung quý v ang dùng.

Nc và cht lng rt cn thit cho sc khe. Nu quý v không dùng  cht lng – hay nu b mt nc
do ói ma hay tiêu chy – quý v có th b bnh rt nhanh. Các loi món thch, táo xay,
kem trái cây kiu sherbet, và que nc á c xp vào loi cht lng, và quý v có th thy n
chúng d dàng hn là ung mt ly nc. Các món này cng cung cp calo. Hãy hi bác s
hay y tá  bit quý v cn bao nhiêu cht lng mi ngày  bù li phn quý v thi ra qua m hôi,
tiêu chy, hay ói ma.

Hng dn cách n ung b dng

Các hng dn di ây cho quý v bit loi thc phm nào mt ngi khe mnh cn phi n mi ngày.
Quý v nên th làm theo hng dn n ung lành mnh sau ây, tr khi quý v có các nhu cu
khác:

n ít nht 2½ chén rau và trái cây mi ngày.●

Chn ng cc nguyên ht thay vì ng cc ã ch bin (tinh ch) và ng.●

Hn ch lng tht ã qua ch bin (nh tht ngui, tht hun khói, và xúc xích) và tht  (tht
bò, tht cu, hay tht ln) mà quý v n vào.

●

Chn thc n giúp quý v có mt trng lng khe mnh.●

Nu quý v ung  ung có cn (ru, bia v.v.), hãy hn ch s lng dùng. Hi bác s ca quý●



v  bit vic ung  ung có cn có nh hng n vic iu tr hay không.
Nhng nên nh, mi ngi b bnh ung th có th có các nhu cu khác nhau, nht là trong thi
gian iu tr. Nhng ngi n ung khó khn trong thi gian iu tr có th cn phi gim bt rau qu,
trái cây, và các loi ht cha nhiu cht x. Thc phm nhiu cht béo và calo hn có th s là la
chn tt hn vào lúc này. Nên bàn vi bác s hay chuyên viên dinh dng v nhu cu c bit
ca mình trong thi gian iu tr.

Chun b trc: Li khuyên cho vic n ung b dng

Lu tr thc phm quý v a thích  không cn phi i mua thng xuyên. Tr luôn các thc
phm quý v có th n c k c khi ang bnh.

●

Các loi thc n nh b dng có th giúp quý v duy trì c sc khe, mc nng lng và cm thy
khe hn. Luôn có sn vài thc n nh giàu cht m d làm và d n, thí d nh ya-ua, ng cc
và sa, na ming bánh mì xng-uých, mt chén súp ngon, phô mai và bánh lt.

●

Nu sn thc n ri ông lnh theo tng khu phn.●

Nh bn và ngi trong gia ình giúp mua và nu thc n, và thm chí là h có th làm
luôn các công vic ó cho quý v.

●

Bàn vi bác s, y tá, hay chuyên viên dinh dng v nhng quan tâm ca quý v trong
vic n ung b dng.

●

Nu có thc mc thêm v n ung b dng hay v bnh ung th ca mình, xin gi cho chúng tôi
bt k gi nào ngày hay êm, theo s 1-800-227-2345.
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