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 مشاكل التغذیة والسرطان
 

یُمكن أن یُسبِّب السرطان مشاكل متعلّقة بتناول الطعام والشراب. تتناول ھذه المعلومات المشاكل المختلفة التي 
 یُمكن أن تحدث وطرق التعامل معھا.

لكلمات باللغة مشروحة في قائمة الكلمات في نھایة النشرة. وتشمل قائمة الكلمات أیًضا نطق ا ُمسطَّرةأي كلمات 
 اإلنجلیزیة.

الذي  أخصائي التغذیةأو إذا كانت لدیك أي أسئلة بشأن ھذه المعلومات فیُمكنك أن توجھھا إلى طبیبك أو ممّرضك 
 یتابع حالتك في المستشفى الذي تتلقى فیھ العالج. 

ى الرقم الھاتفي ) علMacmillan Cancer Supportیُمكنك أیًضا االتصال بمؤسسة ماكمیالن كانسر سابورت (
مساًء. یُرجى العلم بأن لدینا  8صباًحا إلى الساعة  8طوال أیام األسبوع من الساعة  00 00 808 0808المجاني 

مترجمین، وبالتالي یُمكنك التحدُّث إلینا بلغتك. عندما تتصل بنا، یُرجى إخبارنا باللغة اإلنجلیزیة باللغة التي تحتاج إلى 
 یك").(قُل "أراباستخدامھا 

على الموقع اإللكتروني  العربیةیُمكنك االّطالع على مزید من المعلومات عن السرطان باللغة 
macmillan.org.uk/translations 

 تتطرق ھذه المعلومات إلى المواضیع التالیة:
 كیف یُمكن أن یؤثِّر السرطان على التغذیة •

 إذا كنت متعبًا جًدا بحیث تعجز عن طھو أو تناول الطعام •

 االعتناء بفمك •

 مشاكل الفم والحلق   •

 الشعور بالغثیان وُحرقة المعدة وُعسر الھضم •

 تغیّرات حركة األمعاء التي تؤثِّر على نظامك الغذائي •

 التغیّرات التي تطرأ على شھیتك ووزنك •

م لك مؤسسة ماكمیالن ( •  ) المساعدةMacmillanكیف یُمكن أن تُقّدِ

 قائمة الكلمات •

 ت باللغة العربیةالمزید من المعلوما •

 المراجع والشكر •

 

Eating problems and cancer: 

Arabic 
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 كیف یُمكن أن یؤثِّر السرطان على التغذیة 
 مشاكل التغذیة الناتجة عن مرض السرطان 

 استناًدا إلى مكان اإلصابة بالسرطان، تشمل المشاكل ما یلي:

 الشعور بالغثیان.  •

 الوھن.   •

 األلم.  •

 مشاكل في الھضم. •

 فقدان الوزن. •

 عن عالجات السرطانمشاكل التغذیة الناتجة 
 . الھضمتؤدي عالجات السرطان في بعض األحیان إلى حدوث مشاكل متعلّقة بتناول الطعام والشراب أو 

قد تكون بعض مشاكل التغذیة طفیفة، في حین أن البعض اآلخر قد یؤثّر علیك بشكل أكبر. وقد تزول ھذه المشاكل عند 
 أطول في بعض األحیان. االنتھاء من العالج أو یُمكن أن تستمر لفترة

تحدَّث إلى طبیبك أو ممّرضك المتخّصص في عالج السرطان أو الطبیب الممارس العام الذي یتابع حالتك إذا كنت تُعاني 
 .أخصائي التغذیةمن مشاكل في التغذیة، حیث یُمكن ألي منھم أن یقّدم لك المشورة والدعم وأن یُحیلك إلى 

 خطر العدوى (انخفاض المناعة)
. ھذا بانخفاض المناعة، وھذا یُسمى جھازك المناعيیُمكن أن یؤدي السرطان وعالجاتھ في بعض األحیان إلى ضعف 

 . بالعدوىیعني أنك ستصبح أكثر ُعرضة لخطر اإلصابة 

وخي معویّة (َمِعدیة). ستحتاج أیًضا إلى ت بعدوىقد یطلب منك طبیبك تجنُّب أطعمة معیّنة، وھذا للحیلولة دون إصابتك 
ثك الممّرض المتخصص في عالج السرطان الذي یتابع حالتك  الحذر أكثر عند إعداد الطعام وحفظھ وإعادة تسخینھ. سیحّدِ

عن ھذا األمر. لدینا المزید من المعلومات باللغة العربیة في نشرة المعلومات الُمعنونة "التغذیة الصحیة". تفّضل بزیارة 
 macmillan.org.uk/translationsالموقع اإللكتروني 

 األنظمة الغذائیة الخاصة
قد یحتاج بعض األشخاص إلى اتباع نظام غذائي خاص. على سبیل المثال، إذا كنت قد خضعت لجراحة في المعدة أو 

 الذي یتابع حالتك إعطاءك المشورة بشأن ھذا األمر.  أخصائي التغذیةاألمعاء أو إذا كنت مصابًا بداء السكري. یستطیع 
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 إذا كنت متعبًا جًدا بحیث تعجز عن طھو أو تناول الطعام
الشعور بالتعب الشدید أمر شائع عند اإلصابة بالسرطان والخضوع للعالج. فقد تجد صعوبة في طھو وجباتك الغذائیة أو 

 قد تشعر بالتعب الشدید بحیث تعجز عن تناولھا.

 اإلجراءات التي یجب اتباعھا

ة من الطعام الذي یسھل إعداده بالمنزل. یُمكنك استخدام الوجبات الجاھزة والمجمدة تأكد من توفر كمیة كافی •
 واألطعمة الُمعلَّبة.

د، فقم بإعداد الطعام عندما تكون في حالة صحیة جیدة تسمح  • حاول التخطیط بشكل مسبق. إذا كان لدیك ُمجّمِ
 بذلك، وقم بتجمیده لتتناولھ عندما تكون متعبًا. 

 د العائلة أو األصدقاء مساعدتك في شراء مستلزماتك أو طھو طعامك.اطلب من أفرا •

 حاول تناول وجبات صغیرة بشكل أكثر تكراًرا على مدار الیوم، بدالً من تناول وجبات كبیرة قلیلة العدد.  •

ي أخصائإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الطھو أو تناول الطعام في المنزل، فأخبر الطبیب الممارس العام أو  •
الذي یتابع حالتك، حیث یُمكن ألي منھما الترتیب لتوصیل الوجبات الغذائیة إلى منزلك أو إرسال أحد  التغذیة

 األشخاص لمساعدتك في إعداد الوجبات في المنزل.

 االعتناء بفمك
الج، لتجنُّب اإلصابة مشاكل الفم من اآلثار الجانبیة الشائعة لعالج السرطان. من المھم جًدا العنایة بفمك أثناء تلقي الع

 . بالعدوى

 الحفاظ على صّحة فمك

قد تحتاج إلى زیارة طبیب األسنان قبل البدء في تلقي عالج السرطان، حیث یُمكنھ إخبارك بأفضل معجون  •
 أسنان لتستخدمھ أثناء العالج.

ال. تجنَّب نظف فمك ولسانك وأسنانك برفق كل صباح ومساء، باستخدام فرشاة أسنان ناعمة مخّصصة لألطف •
استخدام عیدان األسنان واستشر الطبیب المتخصص في عالج السرطان الذي یتابع حالتك قبل استخدام خیط 

 األسنان.

إذا كنت تضع طقم أسنان اصطناعیة، فانقعھ في محلول خاص بتنظیف أطقم األسنان طوال اللیل. واخلعھ  •
 ألطول فترة ممكنة طوال الیوم حتى ال یحك اللثة.

 قدًرا كبیًرا من السوائل، وباألخص الماء، والحلیب مفید أیًضا.تناول  •

اتبع أي نصیحة یقّدمھا لك الطبیب أو الممّرض المتخّصص في عالج السرطان الذي یتابع حالتك حول كیفیة  •
 العنایة بفمك.

 

 

 

 

 

 

 

 



 : مشاكل التغذیة والسرطانMacmillan( 2020نشرة معلومات ماكمیالن ( 28من  4صفحة  

 إذا كنت تُعاني من التھاب الفم

 األطعمة والمشروبات شدیدة السخونة أو البرودة.  قد تكون األطعمة والمشروبات معتدلة البرودة أفضل من •

حیث یُمكن أن یعمل مص  –أِضف الثلج المجروش إلى المشروبات أو قم بتجمید العصیر في قوالب صنع الثلج  •
 مكعبات الثلج على تھدئة فمك، ویُمكن أن یمنحك اآلیس كریم نفس األثر أیًضا.

ب العصائر منخفضة الحمضیة مثل  یُمكن أن تُسبِّب بعض عصائر الفواكھ لسعة في • الفم إذا كانت حمضیة. جّرِ
 الكمثرى أو الكشمش األسود. 

 احتِس المشروبات باستخدام ماصة. •

 فقد تُسبِّب لسعة بالفم. –تجنَّب تناول األطعمة المالحة أو الحارة  •

 ئة.تجنَّب تناول األطعمة ذات القوام الخشن، كالخبز أو الخبز المحمص أو الخضروات النی •

 اجعل طعامك غًضا طریًا بإضافة الصلصات والمرق. •

 یُمكن أن یساعدك تعاطي المسكنات قبل تناول الطعام على البلع بسھولة.  •

أخبر طبیبك أو ممّرضك إذا كنت مصابًا بالتھاب الفم، حیث یُمكن أن یفحصك لیتحقق مما إذا كنت مصابًا  •
 بعدوى في الفم. 

غسول فم قویًا. استشر الطبیب أو الممّرض المتخّصص في عالج السرطان یُمكن أن یصف لك طبیبك ِجل أو  •
 الذي یتابع حالتك قبل شراء الِجل أو غسول الفم حیث یُمكن أن یكون قویًا جًدا في بعض األحیان.

 إذا لم یكن فمك ملتھبًا جًدا، فیُمكن أن یفیدك استخدام الماء المالح كغسول للفم. •

 
 مشاكل الفم والحلق

 الفمجفاف 
وأن یؤدي إلى جفاف الفم. ویُمكن أن  الغدد اللعابیةعلى الرأس ومنطقة الرقبة یُمكن أن یتسبَّب في تلف  العالج اإلشعاعي

 تتسبَّب أیًضا بعض أدویة العالج الكیمیائي واألدویة األخرى في جفاف فمك. 

 اإلجراءات التي یجب اتباعھا

 اللعابك غسوالً للفم، أو أقراص استحالب أو بّخاخ أو ِجل حیث یُمكن أن یعطی –أخبر طبیبك أو ممّرضك  •
 االصطناعي لعالج جفاف الفم.

احتفظ بمشروب معك طوال الوقت وارتشفھ كثیًرا، بما في ذلك أوقات الذھاب إلى الفراش أو مغادرة المنزل. تناول  •
 رشفات من المیاه مع وجباتك.

 ُرش الفم بماء بارد حتى یظل رطبًا. •

 ص مكعبات الثلج أو المّصاصات المثلجة.احرص على م •

 استخدم الصلصات والمرق لجعل طعامك لینًا. •

 تجنَّب تناول الشوكوالتة والمعجنات وزبدة الفول السوداني وأي أطعمة جافة أخرى إذا وجدت صعوبة في تناولھا.  •

 .اللعابفقد یزید ذلك أحیانًا من إفراز  –حاول مضغ العلكة الخالیة من السكر  •

 على شفتیك الجافتین. Vaseline®خدم بلسم الشفاه أو مرطبات است •

 أخبر ممّرضك إذا كان لسانك مغطى بطبقة بیضاء. •
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 تغیّرات المذاق
 یُمكن أن یغیّر عالج السرطان حاسة التذوق لدیك بطرق مختلفة، وعادةً ال تستمر ھذه التغیّرات طویالً. 

 اإلجراءات التي یجب اتباعھا

األعشاب والبھار إلضافة نكھة إلى الطعام، ولكن توخ الحذر إذا كان فمك ملتھبًا، حیث إن بعض استخدم التوابل و •
 التوابل والبھار من الممكن أن تزید األمر سوًءا.

حاول تناول األطعمة ذات المذاق الحاد، مثل الفواكھ الطازجة وعصیر الفواكھ، ولكن توخ الحذر إذا كان فمك  •
 ھذه األطعمة والمشروبات بفمك. ملتھبًا، فقد یُضر تناول

 قد یكون مذاق األطعمة الباردة أفضل من األطعمة الساخنة. •

 قد یكون مذاق اللحوم الباردة أفضل عند تناولھا مع المخلالت أو صلصة التوابل. •

 إذا كنت تشعر بطعم معدني في فمك، فاستخدم السكاكین والشوك والمالعق البالستیكیة.  •

 السمك والدجاج والبیض أفضل عند طھوھا أو نقعھا في الصلصة.قد یكون مذاق وجبات  •

ب تناول اللحوم البیضاء أو األسماك أو الوجبات النباتیة  • إذا شعرت بطعم معدني عند تناول اللحوم الحمراء، فجّرِ
 باستخدام الفول والعدس.

ب غسل أسنانك بالفرشاة قبل تناول الوجبات. •  جّرِ

 مشاكل المضغ والبلع
أخصائي ب بعض أنواع السرطان وعالجاتھ في حدوث مشاكل في المضغ والبلع. أخبر طبیبك أو ممّرضك أو قد تتسبَّ 

أو أخصائي التغذیة الذي یتابع حالتك إذا كنت تُعاني من أي مشاكل في البلع. إذا كان  عالج اضطرابات النطق واللغة
 الفور.  تناول المشروبات یُسبِّب السعال، فأخبر طبیبك أو ممّرضك على

 اإلجراءات التي یجب اتباعھا

قد یكون تناول المسكنّات قبل تناول الطعام مفیًدا إذا كنت تشعر باأللم عند المضغ أو البلع، ویُمكن أن یعطیك طبیبك  •
 بعض النصائح.

 اختر األطعمة التي یسھل بلعھا، مثل البیض المخفوق أو الزبادي. •

 لینًا.  أضف الصلصات أو المرق إلى الطعام لجعلھ •

 اطھ الطعام ببطء لفترة طویلة لجعلھ لینًا وامزجھ حتى یصبح من السھل تناولھ. •

ع اللحوم والخضروات إلى قطع صغیرة. •  قّطِ

 تخلَّص من الجوانب المقرمشة للخبز.  •

ارة. •  إذا شعرت بأن الطعام یعلق في حلقك، فقد یفیدك احتساء بعض المشروبات الفوَّ

 طعام خیار األطعمة اللیّنة ضمن قوائم طعامھا.تُقّدم بعض شركات توصیل ال •

یُمكنك تناولھا كمشروبات فیما بین  مكّمالت غذائیةإذا وجدت صعوبة في تناول كمیة كافیة من الطعام، فھناك  •
 الوجبات. 
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 الشعور بالغثیان وُحرقة المعدة وُعسر الھضم
 الشعور بالغثیان

یُمكن أن تصیبك بالغثیان. ویُمكن أن واألدویة األخرى مثل المسكنات والمضادات الحیویة  عالجات السرطان بعض
 بالغثیان أیًضا. تتسبَّب بعض المشاكل مثل اإلمساك وتلف الكبد في اإلصابة

یُمكن أن یعطیك طبیبك المتخّصص في عالج السرطان أدویة مضادة للغثیان للمساعدة في التغلّب علیھ. إذا لم تُجِد ھذه 
 األدویة نفعًا، فأخبر طبیبك حیث إن ھناك أنواع مختلفة من األدویة یُمكنك تجربتھا.

 اإلجراءات التي یجب اتباعھا

 ت علیھا بخصوص مواعید تناول األدویة المضادة للغثیان وكیفیة تناولھا.اتّبع التعلیمات التي حصل •

 یُمكن أن تساعدك األطعمة الجافة، مثل الرقائق أو البسكویت السادة، في التغلّب على الشعور بالغثیان في الصباح. •

 بالغثیان. اجعل شخًصا آخر یطھو وجباتك إن أمكن، ففي بعض األحیان قد تتسبَّب رائحة الطھو في شعورك •

 تجنَّب األطعمة الغنیة بالشحوم أو الدسمة أو المقلیة. •

 حاول تناول األطعمة الخفیفة مثل أصناف الحساء الخفیف. •

 احرص على الجلوس في مكان جید التھویة أثناء تناول الطعام. •

االنتھاء من  دقیقة على األقل بعد 30اجلس في وضع مستقیم عند تناول الطعام وحافظ على ھذه الوضعیة لمدة  •
 تناولھ.

 یُمكن أن تساعد األطعمة والمشروبات التي تحتوي على الزنجبیل في الحد من الشعور بالغثیان. •

ب إضافة ملعقة صغیرة من العسل إذا كنت تُفّضل المذاق  • یجد بعض األشخاص أن تناول الشاي بالنعناع مفید. جّرِ
 الحلو.

ارة مثل عص • ارة على الحد من الشعور قد یساعد تناول المشروبات الفوَّ یر اللیمون أو شراب الزنجبیل أو المیاه الفوَّ
 بالغثیان.

ب تناول المشروبات فیما بین الوجبات بدالً من تناولھا أثناء األكل. •  جّرِ

 على معصمیك، ویُمكنك شراؤھا من الصیدلیة. Sea Bands®احرص على ارتداء أشرطة  •

 الشعور بالغثیان. قد تساعد تقنیات االسترخاء في الحد من •

، فقد یتسبَّب ذلك في شعورك بالغثیان، وقد تحتاج إلى تناول بعض األدویة اإلمساكأخبر طبیبك إذا كنت تعاني من 
 لعالجھ. 

 ُحرقة المعدة وُعسر الھضم 

ارق في عبارة عن إحساس ح ُحرقة المعدةیُمكن أن تتسبَّب بعض عالجات السرطان واألدویة األخرى في تھیُّج المعدة. 
 عبارة عن شعور بعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، ویحدث عادةً بعد تناول الوجبات.  ُعسر الھضمالصدر. 

 

 

 

 

 

https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/treating/index.html#162757
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 اإلجراءات التي یجب اتباعھا

 تحدَّث مع طبیبك حیث یُمكنھ أن یعطیك أدویة للتغلّب على ھذا الشعور. •

ن األطعمة التي تُسبِّب لك الشعور بعدم الراحة  •  حتى تتجنَّبھا.دّوِ

 تجنَّب تناول الشوكوالتة والمشروبات الكحولیة واألطعمة الحارة واألطعمة الدسمة والیانسون. •

 تجنَّب تناول الوجبات الكبیرة وتناول الطعام في ساعة متأخرة من اللیل. •

 تناول وجبات منتظمة وتناول الطعام ببطء. •

 اء من تناول الطعام. حاول عدم االستلقاء بعد تناول الوجبة.دقیقة بعد االنتھ 60إلى  45استرح لمدة تتراوح من  •

 ارتِد مالبس فضفاضة عند منطقة الخصر. •

 حاول أن تحافظ على وزن صحي. •

 إذا كنت مدخنًا، فحاول اإلقالع عن التدخین أو الحد منھ. •

 تغیّرات حركة األمعاء التي تؤثِّر على نظامك الغذائي
 اإلمساك

ة أو ألم أثناء التبرز. یُمكن أن تؤدي بعض أدویة السرطان واألدویة أخرى، مثل المسكنات یحدث ذلك عندما تجد صعوب
، فقد یعطیك أدویة اإلمساك. تحدَّث إلى طبیبك إذا كنت تعاني من باإلمساكوبعض األدویة المضادة للغثیان، إلى اإلصابة 

 تُسمى بالُملیِّنات. 

 اإلجراءات التي یجب اتباعھا

الغنیة باأللیاف. وتشمل ھذه األطعمة الفواكھ والخضروات الطازجة، والخبز المصنوع من حبوب تناول األطعمة  •
القمح الكاملة والدقیق والمعكرونة، وحبوب اإلفطار المصنوعة من حبوب القمح الكاملة، وحبوب المیوسلي والشوفان 

 والفول والعدس والبازالء واألرز البني.

كانت ساخنة أو باردة، وحاول أن تشرب لترین كل یوم (ثالثة ونصف باینت)، فھذا اشرب الكثیر من السوائل، سواء  •
 مھم إذا كنت تتناول المزید من األلیاف.

 تناول الخوخ وعصیره أو المشمش المجفف أو شراب التین قد یكون لھ أثر مفید. •

 یُمكن أن تفیدك ممارسة التمارین الریاضیة الخفیفة، مثل المشي.  •

أو الطبیب أو الممّرض الذي یتابع حالتك قبل  أخصائي التغذیةمن سرطان األمعاء، فمن المھم التحدُّث مع  إذا كنت تعاني
 تغییر نظامك الغذائي. 

 اإلسھال 
 یحدث ذلك عندما تحتاج إلى التبرز بمعّدل أكبر من المعتاد، ویكون البراز لینًا أكثر من المعتاد.

. ویُمكن أن یحدث أیًضا بسبب بعض األدویة مثل باإلسھاللسرطان اإلصابة یُمكن أن تُسبِّب العدید من عالجات ا
أثًرا جانبیًا خفیفًا ومؤقتًا أو یُمكن أن یكون أكثر حدة.  اإلسھال. یُمكن أن یكون بالعدوىأو اإلصابة المضادات الحیویة 

 أو إذا ازداد سوًءا.  اإلسھالأخبر طبیبك دائًما إذا كنت تُعاني من 

بعد الخضوع لجراحة الستئصال سرطان األمعاء، فاستشر طبیبك أو ممّرضك المتخّصص  اإلسھالعاني من إذا كنت تُ 
 في عالج السرطان قبل تغییر نظامك الغذائي. 
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 اإلجراءات التي یجب اتباعھا

 اشرب الكثیر من السوائل (على األقل لترین أو ثالثة ونصف باینت كل یوم).  •

 كل أكثر انتظاًما، بدالً من تناول الوجبات الكبیرة.تناول الوجبات الصغیرة بش •

 تناول األطعمة الخفیفة، مثل األسماك والدجاج والبیض المطھو جیًدا والخبز األبیض والمعكرونة واألرز. •

 تناول وجباتك ببطء. •

 قلِّل من كمیة األلیاف التي تتناولھا (مثل الحبوب، والفواكھ والخضراوات غیر المطھیة) •

 طعمة الغنیة بالشحوم واألطعمة الدسمة مثل رقائق البطاطس المقلیة والھمبرغر.تجنَّب األ •

 تجنَّب األطعمة الحارة. •

إذا لم یعمل تغییر نظامك الغذائي على عالج اإلسھال، فقد تحتاج إلى تناول أقراص لعالجھ. من المھم أن تتبع تعلیمات 
 الطبیب بدقة فیما یتعلق بتناول األقراص.

ساعة، أو كنت  24مرات خالل  4ون اإلسھال شدیًدا في بعض األحیان. إذا كنت تعاني من اإلسھال أكثر من یُمكن أن یك
 تعاني من اإلسھال أثناء اللیل، فاتصل بالمستشفى على الفور.

 امتالء البطن بالغازات
قد تُسبِّب امتالء البطن  المعدة على الحوض (المنطقة السفلیة من البطن) وبعض أنواع جراحات العالج اإلشعاعي

 یُمكن أیًضا أن تُسبِّب امتالء البطن بالغازات. باإلمساكبالغازات. كما أن بعض أنواع األدویة واإلصابة 

إذا وجدت أن امتالء البطن بالغازات مؤلًما أو وجدت صعوبة في التعامل معھ، فتحدَّث إلى طبیبك أو ممّرضك 
  المتخّصص في عالج السرطان.

 اإلجراءات التي یجب اتباعھا

 تناول األطعمة والمشروبات ببطء. تناول لُقم صغیرة وامضغ الطعام جیًدا. •

ارة. •  تجنَّب تناول الفول والبقولیات والمخلالت والذرة الحلوة والبصل والمشروبات الفوَّ

ب تناول كوب من الماء الدافئ ُمضافًا لھ ملعقتین من ماء النعناع، ویُمكنك ت • حلیتھ باستخدام العسل. أو یُمكنك جّرِ
 تناول بعض الشاي بالنعناع.

 یُمكن أن یعطیك طبیبك الممارس العام كبسوالت نعناع قد تفید حالتك. •

 یُمكنك الحصول علیھا من الصیدلیة. –قد یفیدك تناول أقراص الفحم  •

 یُمكن أن تفیدك ممارسة التمارین الریاضیة الخفیفة، وخاصة المشي. •

 .باإلمساكحیث یُمكن أن یكون امتالء البطن بالغازات إحدى عالمات اإلصابة  –لتبرز بانتظام احرص على ا •

 
 
 
 
 

https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/late-effects-pelvic-radiotherapy/index.html#162005
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/bowel-cancer/index.html#164038
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/eating-problems/constipation.html#103894
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 التغیّرات التي تطرأ على شھیتك ووزنك 
، حیث یُمكنھ التحدُّث أخصائي التغذیةإذا وجدت صعوبة في تناول الطعام، أو كنت تفقد الوزن، فمن المھم التحدُّث إلى 

 لوزن وتجنّب فقدان الوزن. معك عن طرق زیادة ا

 إذا كنت ال تشعر بالجوع (ضعف الشھیة)
خالل فترة تلقي عالج السرطان وقد ال تشعر بالجوع. وقد یحدث ذلك نتیجة للشعور بالغثیان أو اختالف  شھیتكقد تفقد 

 مذاق الطعام والشراب أو ألنك تشعر بالتعب الشدید. فیما یلي بعض النصائح التي قد تساعدك:

 اول وجبات صغیرة ولكن بشكل أكثر تكراًرا.تن •

احتفظ معك بالوجبات الخفیفة، مثل رقائق البطاطس والمكسرات والفواكھ المجفَّفة والجبن والبسكویت والزبادي،  •
 حتى تتناولھا عندما تشعر بأنك قادر على تناول الطعام.

م الطعام في طبق صغیر. •  قّدِ

 خِ لبعض الوقت بعد كل وجبة.تناول الطعام ببطء وامضغھ جیًدا واستر •

إذا لم تستطع تناول إحدى الوجبات، فیُمكنك تناول سموثي الفواكھ مع الزبادي أو اآلیس كریم. أو یُمكنك تناول  •
المكّمالت مخفوق الحلیب أو مشروب الشوكوالتة الساخن المصنوع من حلیب كامل الدسم وبعض الكریمة. (انظر 

 أدناه). الغذائیة

عد شرب كمیة صغیرة من المشروبات الكحولیة قبل تناول الطعام أو أثناء تناولھ في تحسین شھیتك. یُمكن أن یسا •
 استشر طبیبك لتعرف إذا كان بإمكانك تناول المشروبات الكحولیة.

 . شھیتكقد یصف لك طبیبك دواًء یعمل على زیادة  •

لة لدیك.أفضل، حاول أن تأكل جیًدا وأن تت شھیتكفي األیام التي تكون فیھا  •  ناول األطعمة الُمفضَّ

أو الممّرض أو الطبیب المتخّصص في عالج  أخصائي التغذیةإذا كنت قد تلقیت عالًجا لسرطان األمعاء، فتحدَّث مع 
 السرطان الذي یتابع حالتك عن نظامك الغذائي.

 تجنُّب فقدان الوزن 
 البروتین(الطاقة) و السعرات الحراریةفة المزید من إذا كنت تفقد وزنك أو تجد صعوبة في تناول الطعام، فیُمكنك إضا

 إلى نظامك الغذائي دون الحاجة إلى تناول المزید من الطعام. 

 أضف الحلیب كامل الدسم أو الشراب المرّكز أو العسل أو السكر إلى وجبات اإلفطار وأصناف التحلیة.  •

ب إضافة الكریمة أو العدس والفول والمعكرونة إلى الوجب •  ات والحساء.جّرِ

 یُمكن إضافة الجبن المبشور أو زیت الزیتون إلى الحساء الساخن. •

 یُمكن إضافة الكریمة والجبن والزبدة إلى البطاطس المھروسة أو الصلصات.  •

 استخدم الكثیر من الزبدة وأضف المایونیز أو كریمة السلطة إلى السندویشات. •

ت القابلة للدھن) أو الشوكوالتة القابلة للدھن أو الطحینة أو العسل أضف زبدة الفول السوداني (أو غیرھا من المكسرا •
 أو المربى إلى الخبز والخبز المحمص والمقرمشات والبسكویت.

 المكّمالت الغذائیة
إلى نظامك  بروتینات(طاقة) أو  سعرات حراریة، حیث یُمكن أن تضیف المكّمالت الغذائیةقد یقترح علیك طبیبك تناول 

بعضھا یكون في شكل مشروبات بینما یكون البعض اآلخر في شكل مساحیق تضیفھا إلى األطعمة أو الغذائي. و
 المشروبات. وھناك أیًضا بعض األطعمة، مثل البودینغ الجاھز. 
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قد یحتاج طبیبك أو أخصائي التغذیة الذي یتابع حالتك إلى وصف بعض ھذه المكّمالت الغذائیة، ولكن تتوفر أنواع أخرى 
الذي یتابع حالتك عن  أخصائي التغذیةك شراؤھا من الصیدلیة أو السوبر ماركت. یُمكنك أن تسأل طبیبك أو یُمكن

 ، ویجب أال تستخدمھا إال إذا أوصى بھا أحدھما.المكّمالت الغذائیة

ص في ، فیجب أن تحصل على المشورة من الطبیب الممارس العام أو الممّرض المتخصّ داء السكريإذا كنت تُعاني من 
 .المكّمالت الغذائیةالذي یتابع حالتك قبل تناول  أخصائي التغذیةعالج السرطان أو 

 
م لك مؤسسة ماكمیالن (  ) المساعدةMacmillanكیف یُمكن أن تُقّدِ

 ) لمساعدتك ولمساعدة عائلتك. یُمكنك الحصول على الدعم من خالل:Macmillanتتواجد مؤسسة ماكمیالن (

. یُرجى العلم بأن لدینا مترجمین، وبالتالي یُمكنك )Macmillan( )00 00 808 0808خط دعم ماكمیالن ( •
التحدُّث إلینا بلغتك. ما علیك سوى إخبارنا، باللغة اإلنجلیزیة، باللغة التي ترغب في استخدامھا. یسرنا الرد على 

المشاعر التي تراودك. خط الھاتف استفساراتك الطبیة أو تقدیم المعلومات عن الدعم المالي أو التحدُّث معك عن 
 مساًء. 8صباًحا إلى الساعة  8متاح طوال أیام األسبوع من الساعة 

. یحتوي موقعنا على Macmillan( (macmillan.org.uk)الموقع اإللكتروني لمؤسسة ماكمیالن ( •
على مزید من المعلومات الكثیر من المعلومات باللغة اإلنجلیزیة عن السرطان والتعایش معھ. یُمكنك االّطالع 

  macmillan.org.uk/translationsبلغات أخرى على الموقع اإللكتروني 

ص دعم السرطان خدمات المعلومات والدعم • . في خدمة المعلومات والدعم، یُمكنك التحدُّث إلى ُمتخّصِ
والحصول على معلومات كتابیة. ابحث عن أقرب مركز من خالل الموقع اإللكتروني 

macmillan.org.uk/informationcentres  أو اتصل بنا. قد یوجد مركز في المستشفى الذي تُعالَج
 بھ.

في إحدى مجموعات الدعم، یُمكنك التحدُّث مع أشخاص آخرین مصابین  – مجموعات الدعم المحلي •
بالسرطان. ابحث عن مجموعة قریبة منك من خالل الموقع اإللكتروني 

macmillan.org.uk/supportgroups .أو اتصل بنا 

یُمكنك أیًضا التحدُّث إلى أشخاص آخرین مصابین  – ) على اإلنترنتMacmillanمجتمع ماكمیالن ( •
 macmillan.org.uk/communityبالسرطان عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني 
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 قائمة الكلمات 
 الكلمة 

 (العربیة)
كیفیة النطق باللغة  باللغة اإلنجلیزیة

(كتابة الكلمة ة اإلنجلیزی
بأحرف اللغة العربیة 

حسب نطقھا باللغة 
 اإلنجلیزیة)

 المعنى 

 Dietitian أخصائي التغذیة
 

خبیر في الطعام ومجال التغذیة، یُمكنھ  ]دایاتِشین[
إخبارك باألطعمة األفضل بالنسبة لك. كما 

یُمكنھ تقدیم المشورة لك إذا كنت تواجھ 
 مشاكل في نظامك الغذائي.

ي عالج اضطرابات أخصائ
 النطق واللغة

Speech and 
language 
therapist 

سبیتش أند النجویدج [
 ]ثیرابیست

متخصص یمكنھ تقدیم المساعدة إذا كنت 
 تُعاني من مشاكل في النطق والبلع.

صعوبة أو ألم في إخراج الفضالت  ]كونستیبیشن[ Constipation اإلمساك
لى (التبرز)، وقد تقل عدد مرات ذھابك إ

الحّمام عن المعتاد، أو ربما یكون البراز 
 صلبًا أو متكتالً.

بشكل  جھازك المناعيعندما ال یعمل  ]لو إمیونیتي[ Low immunity انخفاض المناعة
سلیم. ھذا یعني أنك ستصبح أكثر ُعرضة 

 .بالعدوىلخطر اإلصابة 

ام مادة توجد في الطعام، وھي مھمة للنظ ]بروتین[ Protein البروتین
الغذائي الصحي. تحتاج أجسامنا إلى 

البروتین لتقوم بوظائفھا وللنمو وإصالح 
 خالیاھا.

جھازك المناعي ھو الطریقة التي  ]إمیون سیستِم[ Immune system الجھاز المناعي
یستخدمھا جسمك لحمایتك من البكتیریا 

 .حاالت العدوىالضارة و

 ُحرقة المعدة

 
 
 
 
 
 

Heartburn ]ُحرقة المعدة عبارة عن إحساس حارق في  ]ھارتبورن
الصدر، وقد تكون بالغة األلم. وتحدث 

 المريءعندما یُھیِّج حمض المعدة بطانة 
 (أنبوب یمر من خاللھ الطعام).

حالة مرضیة ترتفع فیھا نسبة السكر في  ]دایابیتِس[ Diabetes داء السكري
الدم بشكل كبیر ألن الجسم غیر قادر على 

 شكل صحیح.استخدامھ ب

السعرات الحراریة ھي مقدار الطاقة  ]كالوریز[ Calories السعرات الحراریة
الموجودة في الطعام، حیث یحتاج جسمك 

 إلى ھذه الطاقة ألداء وظائفھ.
 عندما تشعر بالرغبة في تناول الطعام. ]أبیتایت[ Appetite الشھیة
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جسمك وتُسبِّب  عندما تصیب البكتیریا ]إنفَكشین[ Infection العدوى
 مرًضا.

ألم أو عدم الشعور بالراحة في الجزء  ]إندایجستشین[ Indigestion ُعسر الھضم
العلوي من البطن. ویُمكن أن یحدث أیًضا 

عندما یُھیِّج حمض المعدة بطانة المعدة، 
 ویحدث عادةً بعد تناول الطعام.

 Radiotherapy العالج اإلشعاعي
 

طان تُستخَدم فیھ أشعة عالیة عالج للسر ]رادیوثیرابي[
الطاقة، مثل األشعة السینیة، لقتل الخالیا 

 السرطانیة.

عالج للسرطان تُستخَدم فیھ األدویة لتدمیر  ]كیموثیرابي[ Chemotherapy العالج الكیمیائي
 الخالیا السرطانیة.

ھ فیھ األدویة  عالج للسرطان تُستخَدم ]تارجتد ثیرابي[ Targeted therapy العالج الُموجَّ
 الستھداف الخالیا السرطانیة ومھاجمتھا.

 العناصر الغذائیة
 

Nutrients ]مواد غذائیة توجد في الطعام ویحتاج إلیھا  ]نیوترنتس
جسمك لیواصل العمل بكفاءة ویبقى بصّحة 

 جیدة.

 .اللعابغدد محیطة بالفم تنتج  ]سالیفاري جالندز[ Salivary glands الغدد اللعابیة

مادة سائلة ینتجھا جسمك ویفرزھا في الفم،  ]ساالیفا[ Saliva لعابال
وتساعد على بقاء الفم صحیًا ورطبًا، كما 

، الھضمأنھا تساعد في المضغ والبلع و
 ویُسمى أیًضا البُصاق.

القناة الواصلة بین الفم والمعدة، ویمر  ]إیسوفجوس[ Oesophagus المريء
ویُطلق  الطعام الذي تتناولھ من خاللھا.

 علیھ أیًضا أنبوب الطعام.

 بالعدوى.دواء یُعالج اإلصابة  ]أنتیبایوتكس[ Antibiotics المضادات الحیویة

 Food المكّمالت الغذائیة
supplements 

المشروبات أو المساحیق أو األطعمة التي  ]فوود سابلیمنتس[
یُمكن إضافتھا إلى نظامك الغذائي لزیادة 

أو  البروتینأو  ریةالسعرات الحرامقدار 
 التي تحصل علیھا. المواد الغذائیة

كیف یقوم جسمك بتحلیل الطعام الذي  ]دایجستشین[ Digestion الھضم
 .المواد المغذیةتتناولھ ویحصل منھ على 
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 المزید من المعلومات باللغة العربیة
 لدینا معلومات باللغة العربیة عن المواضیع التالیة:

 أنواع السرطان

 رطان الثديس •
 سرطان األمعاء الغلیظة  •
 سرطان الرئة •
 سرطان البروستاتا •

 العالجات

 العالج الكیمیائي •
 العالج اإلشعاعي •
 الجراحة •

 التعامل مع السرطان

 دلیل سریع  -إذا أثبت التشخیص إصابتك بالسرطان  •
 مشاكل التغذیة والسرطان •
 نھایة الحیاة •
 اإلعانات -الدعم المالي  •
 ساعدة في التكالیفالم -الدعم المالي  •
 التغذیة الصحیة •
 التعب (اإلعیاء) والسرطان •
 اآلثار الجانبیة لعالج السرطان •
 ما یُمكنك القیام بھ لمساعدة نفسك •

 
 macmillan.org.uk/translationsلالّطالع على ھذه المعلومات، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني 

 العربیةتحّدث إلینا باللغة 

والتحدُّث إلینا باللغة  00 00 808 0808) على الرقم المجاني Macmillanسسة ماكمیالن (یُمكنك االتصال بمؤ
باللغة اإلنجلیزیة  علیك فقط أن تقول كلمة العربیةبمساعدة مترجم. یُمكنك إخبارنا بمخاوفك واستفساراتك الطبیة. العربیة 

 ").أرابیكعندما تُجري االتصال (قُل "

مساًء. 8صباًحا إلى الساعة  8ن الساعة نعمل طوال أیام األسبوع م
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 المراجع والشكر
تمت كتابة وتحریر ھذه المعلومات بواسطة فریق تطویر معلومات السرطان بمؤسسة ماكمیالن كانسر سابورت 

)Macmillan Cancer Support بواسطة شركة ترجمة.  العربیة). وتمت ترجمتھا إلى اللغة 

. یُمكننا أن نُرسل لك نسخة منھ، ولكن أرابیك) الُمعنون Macmillanاكمیالن (تستند ھذه المعلومات إلى كتیب م
 الكتیب الكامل متوفِّر باللغة اإلنجلیزیة فقط. 

تمت مراجعة ھذه المعلومات من قِبل خبراء مختصین وتم اعتمادھا بواسطة رئیس المحررین الطبیین، البروفیسور تیم 
 ).Macmillanحررین الطبیین بمؤسسة ماكمیالن (إیفیسون، استشاري األورام ورئیس الم

 كما نتوجھ بالشكر إلى األشخاص المصابین بالسرطان الذین راجعوا ھذه المعلومات.

تخدمھا، یُرجى التواصل معنا تستند كل معلوماتنا إلى أفضل األدلة الُمتاحة. لمزید من المعلومات عن المصادر التي نس
 cancerinformationteam@macmillan.org.ukعبر البرید اإللكتروني 

MAC15753_Arabic 
 
 
 
 
 

مھا، ولكن ال ینبغي االعتماد علیھا لتقدیم صورة تعكس الوضع الحال ي نحن نبذل قصارى جھدنا لضمان تحّري الدقة في المعلومات التي نُقّدِ
) Macmillanتتغیر باستمرار. إذا كنت قلقًا بشأن صحتك فیجب علیك استشارة طبیبك. ال تتحمل مؤسسة ماكمیالن ( لألبحاث الطبیة التي

المسؤولیة عن أي خسائر أو أضرار تنشأ عن أي خطأ في ھذه المعلومات أو في المعلومات الخاصة بأي جھة خارجیة، مثل المعلومات الواردة 
 إلیھا من خالل الروابط. بالمواقع اإللكترونیة التي نشیر

لة في إنجلترا وویلز Macmillan Cancer Support( 2020)ماكمیالن كانسر سابورت (©   ) 261017. مؤسسة خیریة ُمسجَّ
ل في 604) وجزیرة أیل أوف مان (SC039907واسكتلندا (  ألبرت إمبانكمنت،  89). یقع المكتب الُمسجَّ

 .SE1 7UQلندن 
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Eating problems and cancer 
 

Cancer can cause problems with eating and drinking. This information is about 
the different problems that can happen and ways of dealing with them. 

Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The 
word list also includes the pronunciation of the words in English. 

If you have any questions about this information, ask your doctor, nurse or 
dietitian at the hospital where you are having treatment.  

You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, 7 days a 
week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own 
language. When you call us, please tell us in English which language you need. 

There is more cancer information in other languages at 
macmillan.org.uk/translations 

This information is about: 
• How cancer can affect eating 

• If you are too tired to cook or eat 

• Looking after your mouth 

• Mouth and throat problems   

• Feeling sick, heartburn and indigestion 

• Bowel changes that affect your diet 

• Changes to your appetite and weight 

• How Macmillan can help you 

• Word list 

• More information in [language] 

• References and thanks 

 

Eating problems and cancer: 
English 
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How cancer can affect eating  
Eating problems caused by cancer  
Depending on where the cancer is in your body, problems can include: 

• feeling sick  

• being sick   

• pain  

• problems with digestion 

• weight loss. 

Eating problems caused by cancer treatments 
Cancer treatments can sometimes cause problems with eating, drinking or your 
digestion.  

Some eating problems may be minor, while others may affect you more. Problems 
may stop when you finish treatment or sometimes they can last longer. 

Talk to your cancer doctor, nurse or GP if you have problems with eating. They can 
give you advice and support and they can refer you to a dietitian. 

Risk of infection (low immunity) 
Cancer and cancer treatments can sometimes weaken your immune system. This is 
called having low immunity. It means you are more at risk of getting an infection.  

Your doctor may ask you  to avoid certain foods. This is to stop you getting a gastric 
(tummy) infection. You will also need to be even more careful when preparing, 
storing and reheating food. Your cancer nurse will talk to you about this. We have 
more information in [language] in the factsheet ‘Healthy eating.’ Visit 
macmillan.org.uk/translations 

Special diets 
Some people may need to follow a special diet. For example, if you have had 
stomach or bowel surgery or if you have diabetes. Your dietitian can give you advice 
on this.   

If you are too tired to cook or eat 
Feeling very tired is common with cancer and cancer treatment. You may find it hard 
to cook your meals or you may feel too tired to eat them. 

What you can do 

• Make sure you have enough food at home that is easy to make. You could 
use ready-made meals, frozen meals and tinned food. 

• Try to plan ahead. If you have a freezer, prepare food while you are feeling 
better, and freeze it for when you are tired.  

• Ask family or friends to help with shopping or cooking. 
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• Try eating smaller meals often throughout the day, rather than a few big 
meals.  

• If you need help at home with cooking or eating, tell your GP or dietitian. They 
can arrange for meals to be delivered to your home, or someone to help 
prepare meals at home. 

Looking after your mouth 
A common side effect of cancer treatment is mouth problems. It is very important to 
look after your mouth during treatment, to avoid getting an infection.  

Keeping your mouth healthy 

• You may need to see your dentist before cancer treatment starts. They can 
tell you the best toothpaste to use during treatment. 

• Clean your mouth, tongue and teeth gently each morning and evening, with a 
soft children’s toothbrush. Avoid using toothpicks and check with your cancer 
doctor before using floss. 

• If you wear dentures, soak them in a denture cleaning solution overnight. 
Leave them out for as long as you can during the day to stop them rubbing 
your gums. 

• Drink lots of fluids, especially water. Milk is also good. 

• Follow any advice from your cancer doctor or nurse about how to care for your 
mouth. 
 

If you have a sore mouth 

• Cool foods and drinks may be better than very hot or very cold ones.  

• Add crushed ice to drinks or freeze juice in ice cube trays – sucking on ice 
cubes can sooth your mouth. Ice cream can also help. 

• Some fruit juices can sting if they are acidic. Try less acidic juices like pear or 
blackcurrant.  

• Drink through a straw. 

• Avoid salty or spicy foods – these may sting. 

• Avoid rough textured foods such as crusty bread, toast or raw vegetables. 

• Keep your food moist with sauces and gravies. 

• Taking painkillers before eating can help you swallow more easily.  

• If you have a sore mouth, tell your doctor or nurse. They can check if you 
have a mouth infection.   

• Your doctor can prescribe a gel or stronger mouthwash. Check with your 
cancer doctor or nurse before buying your own as sometimes these can be 
too strong. 
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• If your mouth is not too sore, a salt-water mouthwash can help. 

Mouth and throat problems 
Dry mouth 
Radiotherapy to the head and neck area can damage your salivary glands and 
cause a dry mouth. Some cancer drugs and other medicines can also make your 
mouth dry.  

What you can do 

• Tell your doctor or nurse – they can give you mouthwashes, lozenges, artificial 
saliva sprays or gels to help. 

• Keep a drink with you all the time and sip it often, including when you go to bed 
or go out. Have sips of water with your meals. 

• Spray your mouth with cool water to keep it moist. 

• Suck ice cubes or ice lollies. 

• Use sauces and gravies to soften your food. 

• Avoid chocolate, pastry, peanut butter and other dry foods if they are hard to eat.  

• Try sugar-free chewing gum – this can sometimes increase saliva. 

• Use lip balm or Vaseline® on dry lips. 

• Tell your nurse if your tongue gets a white coating over it. 

Taste changes 
Cancer treatment can change your taste in different ways. These changes normally 
do not last for very long.  

What you can do 

• Use spices, herbs and seasoning to flavour food. But be careful if your mouth is 
sore  as some spices and seasonings can make this worse. 

• Try having sharp tasting foods, such as fresh fruit and fruit juice. Be careful if 
your mouth is sore though, as these may hurt your mouth. 

• Cold foods may taste better than hot foods. 

• Cold meats may taste better with pickle or chutney. 

• If you have a metal taste in your mouth, use plastic knives, forks and spoons.  

• Fish, chicken and egg meals may taste better when cooked or marinated in a 
sauce. 

• If you have a metal taste when eating red meat, try white meat, fish, or vegetarian 
meals using beans and lentils. 

• Try brushing your teeth before meals. 
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Chewing and swallowing problems 
Some types of cancer and cancer treatments can cause problems with chewing and 
swallowing. Tell your doctor, nurse, speech and language therapist (SALT) or 
dietician if you have any problems swallowing. If drinking makes you cough, tell your 
doctor or nurse straight away.  

What you can do 

• Taking painkillers before meals may help if it hurts to chew or swallow. Your 
doctor can give you advice. 

• Choose foods that are easy to swallow, such as scrambled egg or yoghurt. 

• Soften foods with sauces or gravy.  

• Cook food slowly for a long time to make it softer and blend it to make it easier to 
eat. 

• Chop meat and vegetables into small pieces. 

• Cut the crusts off bread.  

• If you feel food is getting stuck in your throat, fizzy drinks can help. 

• Some meal delivery companies have a choice of soft foods on their menu. 

• If you find it hard to eat enough, there are food supplements that you can have as 
drinks in between meals.  

Feeling sick, heartburn and indigestion 
Feeling sick 

Some cancer treatments and other medications, such as painkillers and antibiotics, 
can make you feel sick.. Problems like constipation and liver damage can also cause 
sickness. 

Your cancer doctor can give you anti-sickness drugs to help with sickness. If this 
does not help, tell your doctor, as there are different types you can try. 

What you can do 

• Follow the instructions you are given about when and how to take the anti-
sickness drugs. 

• Dry foods, such as crackers or plain biscuits, can help you to feel less sick first 
thing in the morning. 

• If possible, let someone else cook your meals. Sometimes the smell of cooking 
can make you feel sick. 

• Avoid greasy, fatty or fried foods. 

• Try to eat light foods such as thin soups. 

• Have some fresh air around you when you eat. 

https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/treating/index.html#162757
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• Sit up straight at the table to eat and stay like this for at least 30 minutes after 
eating. 

• Food or drink with ginger in it can help. 

• Some people find peppermint tea helps. Try adding a teaspoon of honey if you 
prefer a sweeter taste. 

• Sipping a fizzy drink, such as lemonade, ginger ale or fizzy water may help. 

• Try having drinks between meals rather than with your food 

• Wear Sea Bands® on your wrists. You can get them from your pharmacy 

• Relaxation techniques may help you feel less sick. 

Let your doctor know if you have constipation, as this can make you feel sick. You 
may need some medicine to help.  

Heartburn and indigestion  

Some cancer treatments and other drugs can irritate the stomach. Heartburn is a 
burning feeling in the chest. Indigestion is an uncomfortable feeling in the upper part 
of the abdomen (tummy). It usually happens after meals.  

What you can do 

• Talk to your doctor, they can give you medicines to help. 

• Make a note of foods that make you feel uncomfortable so you can avoid them. 

• Avoid chocolate, alcohol, spicy food, fatty food and aniseed. 

• Avoid large meals and eating late at night. 

• Eat regular meals and eat slowly. 

• Rest for 45–60 minutes after you eat. Try not to lie down after a meal. 

• Wear loose clothing around your waist. 

• Try to stay a healthy weight. 

• If you smoke, try to stop or cut down. 

Bowel changes that affect your diet 
Constipation 
This is when you find it difficult or painful to poo. Some cancer drugs and other 
medicines, such as painkillers and some anti-sickness drugs, can cause 
constipation. Talk to your doctor if you have constipation. They may give you 
medicines called laxatives.  
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What you can do 

• Eat foods with lots of fibre in. These include fresh fruit and vegetables, 
wholemeal bread, flour and pasta, whole wheat cereal, muesli, oats, beans, 
lentils, peas and brown rice. 

• Drink lots of fluids, both hot and cold drinks. Try to drink 2 litres each day (3½ 
pints). This is important if you are eating more fibre. 

• Eating prunes and their juice, dried apricots or syrup of figs may help. 

• Gentle exercise, such as walking, can help.  

If you have bowel cancer, it is important to talk to your dietitian, doctor or nurse 
before changing your diet.  

Diarrhoea  
This is when you need to poo more often than normal, and the poo is softer than 
normal. 

Many cancer treatments can cause diarrhoea. It can also be caused by medications 
such as antibiotics, or by having an infection. Diarrhoea can be a temporary, mild 
side effect or it can be more severe. Always tell your doctor if you have diarrhoea 
and if it gets worse.  

If you have diarrhoea after surgery for bowel cancer, talk to your cancer doctor or 
nurse before changing your diet.  

What you can do 

• Drink lots of fluids (at least 2 litres or 3½ pints each day).  

• Eat small meals more regularly, rather than having large meals. 

• Eat light foods, such as fish, chicken, well-cooked eggs, white bread, pasta and 
rice. 

• Eat your meals slowly 

• Eat less fibre (such as cereals, raw fruits and vegetables). 

• Avoid greasy and fatty foods such as chips and burgers. 

• Avoid spicy foods. 

If changing what you eat does not help with diarrhoea, you may need to have anti-
diarrhoea tablets. It is important to take the tablets exactly as your doctor explains. 

Sometimes diarrhoea can be severe. If you have diarrhoea more than 4 times in 24 
hours, or have diarrhoea during the night, contact the hospital straight away. 
Wind 
Radiotherapy to the pelvis (lower tummy area) and some types of bowel surgery may 
cause wind. Some types of medicines, and having constipation can also cause wind. 

If you find wind painful, or difficult to cope with, talk to your cancer doctor or nurse.  

https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/late-effects-pelvic-radiotherapy/index.html#162005
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/bowel-cancer/index.html#164038
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/eating-problems/constipation.html#103894
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What you can do 

• Eat and drink slowly. Take small mouthfuls and chew food well. 

• Avoid beans, pulses, pickles, sweetcorn, onions and fizzy drinks. 

• Try adding 2 teaspoons of peppermint water  to a glass of warm water. You can 
sweeten it with honey. Or you could try peppermint tea. 

• Your GP can give you peppermint capsules that may help. 

• Charcoal tablets may help – you can get some from your pharmacy. 

• Gentle exercise, especially walking, can help. 

• Try to make sure you poo regularly – wind can be a sign of constipation. 

Changes to your appetite and weight  
If you find it hard to eat, or you are losing weight, it is important to talk to a dietitian. 
They can talk to you about ways to put on weight and avoid losing weight.   

If you do not feel hungry (poor appetite) 
During cancer treatment, you may lose your appetite and not feel hungry. This may 
be due to feeling sick, food and drink tasting different, or because you feel too tired. 
Here are some tips that may help: 

• Eat smaller meals but have them more often. 

• Keep snacks, such as crisps, nuts, dried fruit, cheese, crackers and yoghurt, with 
you for when you feel able to eat. 

• Serve food on a small plate. 

• Eat meals slowly, chew the food well and relax for some time after each meal. 

• If you cannot eat a meal, you could have a fruit smoothie with yoghurt or ice 
cream. Or a milkshake or hot chocolate, made with full fat milk and some cream. 
(See food supplements below). 

• Drinking a small amount of alcohol just before, or with, food can help your 
appetite. Check with your doctor that you can have alcohol. 

• Your doctor may give you a medicine that can help increase your appetite.  

• On days when your appetite is better, try to eat well and have your favourite 
foods. 

If you have had treatment for bowel cancer, talk to your dietitian, cancer nurse or 
doctor about your diet. 

Avoiding weight loss  
If you are losing weight or finding it hard to eat, you can add extra calories (energy) 
and protein to your diet without having to eat more food.  

• Add full-fat milk, syrup, honey or sugar to breakfasts and desserts  
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• Try adding cream or lentils, beans and noodles to casseroles and soups 

• Grated cheese or olive oil can be added to hot soup 

• Cream, cheese and butter can be added to mashed potatoes or sauces  

• Use plenty of butter and add mayonnaise or salad cream in sandwiches 

• Add peanut butter (or other nut spreads), chocolate spread, tahini, honey or jam 
to bread, toast, crackers and biscuits. 

Food supplements 
Your doctor may suggest that you have food supplements (nutritional supplements). 
These can add extra calories (energy) or protein to your diet. Some are drinks and 
others are powders that you add to food or drink. There are also some foods, such 
as ready-made puddings.  

Your doctor or dietician may need to prescribe some supplements but others you 
can buy from the pharmacy or supermarket. You can ask your doctor or dietitian 
about food supplements. You should only use supplements if they recommend it. 

If you have diabetes, you must get advice from your GP, cancer nurse or dietitian, 
before you use food supplements. 

 
How Macmillan can help you 
Macmillan is here to help you and your family. You can get support from: 

• The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you 
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you 
want to use. We can answer medical questions, give you information about 
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open 7 
days a week, 8am to 8pm. 

• The Macmillan website (macmillan.org.uk). Our site has lots of English 
information about cancer and living with cancer. There is more information in 
other languages at macmillan.org.uk/translations  

• Information and support services. At an information and support service, 
you can talk to a cancer support specialist and get written information. Find 
your nearest centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your 
hospital might have a centre. 

• Local support groups – At a support group you can talk to other people 
affected by cancer. Find a group near you at 
macmillan.org.uk/supportgroups or call us. 

• Macmillan Online Community – You can also talk to other people affected 
by cancer online at macmillan.org.uk/community 
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Word list  
Word  
 

In English How to say in 
English  

Meaning  

 Antibiotics  Medicine that treats an 
infection. 

 Appetite  When you feel you want to 
eat food. 

 Calories  Calories are the amount of 
energy contained in food. 
Your body needs energy from 
food to function. 

 Chemotherapy  A cancer treatment that uses 
drugs to kill cancer cells. 

 Constipation  When you find it difficult or 
painful to empty your bowels 
(poo). You might not be going 
as often as usual, or your poo 
might be hard and lumpy. 

 Diabetes  A condition where the amount 
of sugar in the blood is too 
high because the body does 
not use it properly. 

 Dietitian  An expert in food and 
nutrition. They can tell you 
which foods are best for you. 
They can also give you 
advice if you have problems 
with your diet. 

 Digestion  How your body breaks down 
the food you eat and gets 
nutrients from it. 

 Food 
supplements 

 Drinks, powders or foods that 
can be added to your diet to 
increase the amount of 
calories, protein or nutrients 
you are getting. 

 Heartburn  Heartburn is a burning feeling 
in the chest. It can be very 
painful. It happens when acid 
from the stomach irritates the 
lining of your the oesophagus 
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(food pipe). 

 Immune system  Your immune system is your 
body’s way of protecting you 
from harmful bacteria and 
infections. 

 Indigestion  Pain or discomfort in the 
upper part of the tummy. It 
can happen when stomach 
acid irritates the lining of the 
stomach. It happens mostly 
after meals. 

 Infection  When bacteria gets into your 
body and causes an illness. 

 Low immunity  When your body's immune 
system is not working 
properly. It means you are 
more at risk of getting an 
infection. 

 Nutrients 
 

 Substances in food that your 
body needs to keep working 
properly and stay healthy. 

 Oesophagus  The tube that goes from the 
mouth in to the stomach. 
Food passes down it when 
you eat. It’s also called the 
gullet or food pipe. 

 Protein  A substance found in food 
that is important in a healthy 
diet. Our body needs protein 
to function, grow and repair 
itself. 

 Radiotherapy  A cancer treatment that uses 
high-energy rays, such as x-
rays, to kill cancer cells. 

 Saliva  A liquid your body produces 
and releases into the mouth. 
It helps keep your mouth 
healthy and moist. It also 
helps with chewing, 
swallowing and digestion. It is 
also called spit. 
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 Salivary glands  Glands around the mouth that 
produce saliva. 

 Speech and 
language 
therapist 

 Someone who can help if you 
have problems with speech 
and swallowing. 

 Targeted therapy  A cancer treatment that uses 
drugs that target and attack 
cancer cells. 
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More information in other languages 
We have information in other languages about these topics: 

Types of cancer 

• Breast cancer 
• Large bowel cancer  
• Lung cancer 
• Prostate cancer 

Treatments 

• Chemotherapy 
• Radiotherapy 
• Surgery 

Coping with cancer 

• If you are diagnosed with cancer – a quick guide  
• Eating problems and cancer 
• End of life 
• Financial support – benefits 
• Financial support – help with costs 
• Healthy eating 
• Tiredness (fatigue) and cancer 
• Side effects of cancer treatment 
• What you can do to help yourself 

 
To see this information, go to macmillan.org.uk/translations 

Speak to us in another language 

You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in another language 
through an interpreter. Please tell us in English which language you need. You can 
talk to us about your worries and medical questions.  

We are open 7 days a week, 8am to 8pm.
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