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نه مش لخصووصووك اون  كن  مش عايك الكلم  يه سوول الحنتكلم عن موضوووا البلم منك يتير ا ا بل لال

يه لمرضوووووك العالا االغذية  ،وعلك  كره هذا التخصووووو  صووووور يلهامنك لقي  مح ش بيفهم  يه  ك انما ال

 االغذية    ك مصر يلها متخص   يه يل اللك بيتكلموا  يه واخ ينه من ناحيه لخص  السرطان مفيش ح

وبت ن  يه  ودن حت  معينه بل  ك امريكا واوروبا اللك بتعلمه الورامليه عموما مش متخصوووووو  العالا

ش عموما م األورام عالجم مبنك علك خبره عشرين سنه  ك م اللك حاقولهولكم هوا يالااليالحتك  شهادات

الل منهم  حاقولكم خبرلك مش  عحظالك للعيانين اللك باعالجهم ولقريبا انا لعامل  مومن مال االغذية  ك 

وعن بهض ال راسوووات الصوووهيره اللك عملناها عن نا  ك  األوراملمرضوووك  يهالعالاعن دراسوووه ااده للتهذيه 

انا حاقولكم الحااات الك انا الموضوووا طبعا بحر و علك مجموعات صووهيره من العيانين األورام عالجقسووم 

عموما هيا دن اللك  العالجاثناء  تره الكيماون و االغذية اعتق  ان اهم حااه هيا نوعيه  شووووايل انها مهمه

  حاقولكم علك نصائح عامه وايي  حتهبك يل اسئلتكم سئلهدايما بيبقك  يها اال

وابات وابه يل  10كم وابات خلي 3حاول لايل وابات صووووووهيره ومويعه علك اليوم يعنك مش  •

وبع  شويه يوبايه يبادن وبع  شويه معلقتين ري وبع  شويه طبق  هساعتين بل حااه صهيره يعنك لفاح

  ير وهكذاهمهلبيه ص

 ايثر من لناول السووووائل بل برضوووه ما لشوووربش يميه يثيره مره واح ه ارعات صوووهيره متويعه •

ان عصائر طايه حتكون مفي ه ايتر وابتع  عن الحااات ابتع  لماما عن المياه الهاييه والعصائر المحفوظه 

  الحمضيه ايام الكيماون علشان بتهيج المع ه ين الليمون والبرلقال

يل اون علشووان ما لتعبش  ك هضوومه و ك بعض سووون اال ،غذيه البريه سووهله الهضوومريك علك اال •

  علشان يبقك سهل البلعحااه ممكن لضرب الخضار  ك الخلط  لو  ك لقرحات  ك الفم وال االحيان

بين الوابات مش  هخليش مع لك بسرعه السوائل يل علشان متمالحاول ما لشربش السوائل مع اال •

  مع الوابات

 .يل يويل وما لستعجلشيل امضع االتك  ك االقحاول لاخ  و •

  ماونبالكي السليمة الخاليانسجه ولعويض  ق  غذيه عاليه البرولين مهم اون لبناء االريك علك اال •

  لبانطعمه ال هنيه ومنتجات االلو  يه اسهال مع الكيماون ابتع  عن اال •



يل بتاعك عموما ما يبقاش سخن اون او بارد اون يبقك دراه حرارله معقوله علشان ما يثرش اال •

  الهشاء المخاطك التعبان للجهاي الهضمك

  ثيان ا تح الشبابيك وا د التهويهده لوح ه بيسبم اله األنيل وهوا بيتعمل حاول لبتع  عن ريحه اال •

لو عن ك افاف  ك الفم ممكن لمضع مكعبات للج وده برضه بينفع مع بعض الكيماون اللك بتسبم  •

ممكن لجرشوولك يام قالم وان  بتاخ  الكيماون وممكن لسووتعمل  لقرحات  ك الفم ين الفلورويوراسوويل مثال

  يهاله د اللعاب لبان بالنعناا او ان طعم علشان يشهل

  العين بتايل قبل ان حااه ،اللك بتحبه واهتم بمنظره ولجميله االيليل  •

  بسكوله هللا حاول انك متاخ ش ان ادويه علك مع ه  اضيه يل ان حااه ان شال •

 بع ه بساعتين برضه  طبعا مالكلش حااه قبل ساعتين من الكيماون وال •

تعم علشووان ممكن ضوومنيا ونفسوويا لتعم وحاول انك لسووترخك لماما قبل الكيماون وما لفكرش  ك ال •

  ير ييماونغمن 

وا  ان اللك بي اوموا  ه ان شوال لمشوك بما يتناسوم مع وضوعك الصوحكفيفحاول لمارس رياضوه خ •

  الكيماون بيكونوا اقل عرضه للمتاعم منه العالجعلك ممارسه الرياضه اثناء 

لكيماون وين ما انتوا شوووووايفين دن حااات عامه اثناء ا االغذية  رت ا تكره  يما يتعلق بقيعنك ده يل اللك 

محتوواج  ده علم يبير الورامل االغووذيووة انمووا طبعووا  حظووات وخبرهومش علم اون قوو  مووا عك مبنيووه علك مال

انا بل حبي   متخصووووصووووين بيح دوا ب قه يل عيان المفروي يايل ايه بالظبط مع انواا الكيماون المختلفه

 المعلومات دن لكون مفي ه اشير للموضوا بصفه عامه والمنك ان

 


