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INTRODUCERE

Această  broșură  este  destinată  în  principal 
pacientelor  cu  afecțiuni  ginecologice  maligne  și 
familiilor  lor.  Poate  fi  utilă  și  pentru  cei  interesați, 
cărora le place să caute informații dovedite științific

Tratarea  cancerului  este  un  proces  solicitant,  care 
continuă chiar și după tratament, influențându-vă în
mod semnificativ viața după diagnostic.

Obiective pentru pacientele cu o afecțiune 
ginecologică malignă:

1. Învățați să mâncați sănătos, pentru ca organismul
dumneavoastră  să  aibă  suficiente  substanțe 
nutritive  de  calitate  la  dispoziție  pentru  a  vă 
vindeca  și  recupera  și  pentru  a  vă  bucura  de 
plăcerea de a consuma alimente sănătoase.

2.  Este  recomandat  să  ajungeți  și  să  vă  mențineți  la 
greutatea și starea funcțională optime.

despre  relația  dintre  boala  malignă  și  nutriție. 
Obiectivul  broșurii  este  de  a  răspunde  la  întrebări 
despre nutriție  și  activitate  fizică  în  timpul  și  după 
tratamentul  cancerului.  De  asemenea,  oferă 
recomandări  pentru tratarea dificultăților  care pot 
însoți această boală și tratamentul acesteia. Conține
și  instrucțiuni  despre  cum  să  recunoașteți  sursele 
demne  de  încredere,  unde  să  le  găsiți  și  cui  să 
solicitați  sfaturi  profesionale  și  ajutor.  Informațiile 
cuprinse  în  această  broșură  se  bazează  pe 
rezultatele cercetărilor științifice, dar nu ar trebui să
înlocuiască  îngrijirea  medicală  sau  sfaturile 
profesionale  ale  medicului  curant  și  ale  altor 
membri ai echipei medicale.

3.  Puteți  preveni reapariția cancerului  și  formarea 
unei  noi  tumori  sau  apariția  unei  alte  boli 
cronice(cum  ar  fi  ateroscleroza,  diabetul  sau 
osteoporoza)  având  un  stil  de  viață  activ  și 
mergând regulat la control. 

4.  Faceți  exerciții  fizice  în  mod  regulat  în  timpul 
tratamentului  și  continuați  după  ce  acesta  s-a 
încheiat.  Activitatea  fizică  este  un  instrument 
eficient  pentru  creșterea  rezistenței,  forței 
musculare  și  încrederii  în  sine.  De  asemenea, 
reduce  oboseala  și  depresia  și  îmbunătățește 
rezultatele  tratamentului  și  calitatea  generală  a 
vieții.

Alimentația  adecvată  și  activitatea  fizică  suficientă 
sunt  componente  importante  ale  prevenirii  și 
tratamentului  tumorilor  ginecologice.  În  general, 
putem  influența  starea  de  nutriție  și  regimul  de 
efort al unei paciente într-o măsură mai mare decât
celelalte  intervenții  medicale  sau  alți  factori  care 
determină laolaltă rezultatul tratamentului.
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SURSE DE INFORMARE

Ar trebui să priviți cu suspiciune orice recomandări 
de  produse  și  practici  alimentare  care  promit 
rezultate  nemaipomenite  sau  chiar  miracole.  Un 
semn  de  avertizare  este  dovada  eficienței 
produsului  bazată  doar  pe  testimoniale  sau 
pe rezultatele  unor  cazuri  individuale.  Articolele  
din mass  media  despre  descoperirile  științifice  
nu conțin  de  obicei  detaliile  necesare  și  se  
referă numai la surse științifice.

Nici  măcar  rezultatele  pozitive  ale  unui  singur 
studiu nu sunt o dovadă absolută a eficienței  unui 
nou tratament.  O abordare științifică a cunoașterii 
presupune  ca  acceptarea  de  noi  idei  de  către 
profesioniștii  din domeniul  medical  să fie dovedită 
prin  rezultate  similare  în  mai  multe  lucrări 
științifice.

Încercați  întotdeauna  să  verificați  informațiile  pe 
care  le  obțineți  cu  membrii  echipei  medicale.  În 
același  timp,  nimeni  nu  vă  va  împiedica  să  căutați 
activ  informații  și  articole  pentru  a  trage  propriile 
concluzii  și  pentru  a  lua  decizii  pe  baza  acestora. 
Principiul  consimțământului  informat  cu  procesul 
sugerat  de  diagnostic,  tratament  și  follow  up 
necesită  abordarea  și  interesul  dumneavoastră 
activ.

Întrebarea frecventă nr. 1

Ce este un placebo și ce legătură are cu metodele alternative de tratament?

Cum știu dacă informațiile medicale 
pe care le găsesc sunt de încredere?

Placebo, cunoscut și sub numele de efect placebo, are un efect pozitiv asupra sănătății și este prescris pentru 
beneficiile sale psihologice și nu pentru efectul substanței fizice care se administrează pacientului ca placebo. 
De  obicei,  substanțe  inofensive  sub  formă  de  tablete  sunt  administrate  pacientului.  Acestea  pot  conține 
lactoză, de exemplu.

Efectul se explică prin autosugestie. Pacientul este convins că a fost tratat eficient și se așteaptă ca starea sa 
de  sănătate  să  se  îmbunătățească.  Această  așteptare  duce  la  suprimarea  modificărilor  negative  și  la 
accentuarea celor  pozitive,  astfel  încât  pacientul  crede că se simte mai  bine.  De asemenea,  pacienții  devin 
convinși că au primit îngrijiri de înaltă calitate.

Placebo poate avea un efect bun asupra unora dintre efectele secundare ale cancerului sau a tratamentului 
acestuia.  Efectul  placebo  este  responsabil  în  principal  de  efectul  terapeutic  întâmplător  al  substanțelor 
medicamentoase alternative, care nu au eficacitate proprie și specifică.

•  Unde  a  fost  informația  publicată?  Este  o 
publicație  medicală  (în  mod  ideal,  o  publicație 
cu recenzii colegiale) sau o revistă de lifestyle?

• Cine a finanțat studiul?

•  Câți pacienți au fost implicați în studiu?

•  Cum corespund rezultatele cu cele ale unor studii 
     similare anterioare?

În  cadrul  acestei  căutări,  ar  trebui  să  încercăm 
întotdeauna  să  respectăm  anumite  reguli,  printre 
care  simțul  realității,  o  judecată  sănătoasă  și  o 
anumită perspectivă atunci când primim informații 
noi.  Nu  este  întotdeauna  ușor  să  găsim  sfaturi 
justificate științific și să le separăm la prima vedere 
de neadevăr și mituri.

Când primiți sfaturi care par prea simple, este bine 
să  fiți  precaute.  Vă  rugăm  să  culegeți  informații 
numai  din  surse  de  încredere.  Consultați-vă  cu 
medicul  dumneavoastră  înainte  de  a  încerca  orice 
tratament  pentru  cancer,  inclusiv  produse  100% 
naturale,  deoarece  acestea  ar  putea  influența 
negativ eficacitatea tratamentului oncologic.

Mituri comune despre cancer în legătură cu nutriția

După  ce  trece  șocul  inițial  al  unui  diagnostic,  este 
normal  ca  pacienții  cu  o  afecțiune  malignă  nou 
diagnosticată  să  încerce  să  lupte  împotriva  bolii  și 
să se  vindece.  O  parte  a  acestui  proces  este,  de
asemenea,  cercetarea  despre  boală  și  tratamentul 
acesteia  prin  contactarea  experților,  a  familie  și  a  
prietenilor și căutarea pe internet.

 creșterea tumorii.

• Trebuie să elimin carnea din alimentația mea pentru a mă vindeca mai repede.

• Trebuie să nu mai fac mișcare și să-mi conserv energia pentru a lupta împotriva 

    cancerului.

• Trebuie să nu mai mănânc deloc pentru „a înfometa” cancerul, lipsindu-l de substanțe 

    nutritive.

• Trebuie să am grijă la pregătirea mâncării deoarece cancerul este contagios. 

• Trebuie să nu mai folosesc îndulcitori artificiali, deoarece sunt cancerigeni.

•  Trebuie să nu mai mănânc carbohidrați simpli (zahăr), deoarece accelerează

Asta duce la reducerea stresului și uneori la îmbunătățirea reală a sănătății datorită răspunsului fiziologic al 
pacientului  la  placebo.  Efectul  placebo funcționează pentru toți  pacienții,  dar  variază la  nivel  individual.  De 
asemenea,  eficacitatea  placebo  diferă  în  funcție  de  afecțiune.  Simptomele  bolilor,  cum  ar  fi  durerea  sau 
depresia, reacționează puternic la placebo. Cu toate acestea, cancerul este influențat doar minim, în principiu
doar în ceea ce privește probabilitatea de a trata această boală.
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ECHIPA MEDICALĂ 
ȘI NUTRIȚIA

NUTRIȚIA ȘI PREVENIREA
DEZVOLTĂRII 
CANCERULUI

Caracteristicile unei alimentații 
sănătoase

Sfaturi alimentare de top pentru prevenirea cancerului

• Consumați  suficientă  fibră.  Aveți  nevoie  de  un  aport  adecvat  de  fibre  sub  formă  de  legume, 
fructe,  cereale  integrale  și  leguminoase.  Dacă  trebuie  să  creșteți  cantitatea  de  fibre  din  dietă, 
faceți-o treptat, astfel încât sistemul digestiv să se poată obișnui.

• Reduceți cantitatea de carne roșie și limitați consumul de mezeluri, dulciuri și fast-food.

• Acordați atenție dimensiunii porțiilor. Aportul zilnic de fructe și/sau legume trebuie să fie de cel 
     puțin 5 porții. O porție este 1 polonic de legume crude sau fierte sau 1 măr de dimensiune medie.

• Limitați consumul de alcool și băuturi răcoritoare îndulcite, care pot fi înlocuite cu apă.

Medicina  modernă  este  un  domeniu 
multidisciplinar.  Echipele  medicale  includ,  
desigur, medici  și  asistenți  medicali,  dar  și  
experți  precum fizioterapeuți, psihologi clinici, 
farmaciști,  terapeuți  nutriționiști  și  alții.  Vă  
rugăm  să  discutați  recomandările  
dumneavoastră  nutriționale  și alimentare  cu  
terapeutul  nutriționist  sau  cu  un nutriționist 
(un medic specializat în nutriție clinică).

Vă  rugăm  să  nu  confundați  un  medic  
specialist  în nutriție cu un consilier nutrițional. 
Aceștia din urmă practică  de  obicei  în  afara  
spitalelor  și  nu  au  o  educație  medicală 
formală. În schimb, ar fi ideal să cooperați  cu  
un  nutriționist  dietetician  sau  un  medic 
specialist  în  nutriție  direct  în  spitalul  în  care 
sunteți tratată de cancer.

Vă  rugăm  să  informați  permanent  echipa 
medicală  cu  privire  la  alimentația  și 
suplimentele alimentare pe  care  le  luați.  Un  
regim  alimentar  variat  conține  mii  de 
substanțe nutritive individuale.

Majoritatea  strategiilor  de  succes  au  ca  
țintă ajustarea regimul alimentar în ansamblu și
nu  doar  adăugarea  sau  eliminarea  unor 
substanțe nutritive sau  suplimente.  În  cazul  
în  care  regimul dumneavoastră  alimentar  nu 
vă  satisface  nevoile nutriționale,  vi  se  poate  
recomanda  nutriția  artificială  (vedeți  
secțiunea  Nutriție  artificială  din  această 
broșură).

Cancerul  este  o  afecțiune  cauzată  de  
numeroși  factori.  Alimentația  greșită, 
supraponderabilitatea  și lipsa  activității  fizice 
sunt  factori  de  risc  importanți  pentru  unele  
tumori,  inclusiv  afecțiunile  ginecologice 
maligne.
Capacitatea  organismului  de  a  suprima 
dezvoltarea  cancerului  poate  fi  susținută  
printr-un  regim alimentar  sănătos,  activitate  
fizică  regulată  și  prevenirea  sau  reducerea 
obezității.

Un  regim  alimentar  sănătos  care  scade  riscul
de  cancer  este  bogat  în  legume,  fructe,  pâine 
integrală  și  leguminoase  și  include  o  cantitate 
controlată de carne roșie și procesată.

Esența  unui  regim  alimentar  sănătos  este  o 
varietate  de  substanțe  nutritive  necesare,  
inclusiv vitamine, minerale și oligoelemente. De

Aceste  substanțe  ne  ajută  să  neutralizăm 
potențialii  agenți  cancerigeni  și  toxinele.  
Unele  dintre  ele  contribuie  la  capacitatea  
corpului  dumneavoastră de a corecta leziunile 
celulare,  în  timp  ce  alte  tipuri  împiedică  în  
mod  direct  multiplicarea  celulelor  tumorale 
care ar avea loc din cauza acestei leziuni. Toate 
acestea  înseamnă  că  un  regim  sănătos  poate 
ajuta  la  oprirea  procesului  cancerigen  în  
diferite faze ale dezvoltării sale.

asemenea,  include  suficienți  fitonutrienți  
(phyto  =  plantă, greacă),  substanțe  naturale  
care  se  regăsesc  de  obicei  într-o  dietă 
vegetariană.

• Uitați-vă atent la farfurie. La prânz sau cină, jumătate din farfurie trebuie să fie legume, un sfert 
cereale integrale, iar restul,  o sursă de proteină de înaltă calitate. Sursele de proteină de înaltă 
calitate includ mai ales peștele, carnea de pasăre și leguminoasele.

Diagnosticul  și  tratamentul  cancerelor 
ginecologice  trebuie  să  aibă  loc  cât  mai  
curând  posibil  sub îndrumarea specialiștilor în
oncologie  ginecologică,  la  modul  ideal,  în 
centrele specializate.
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DREPT EXEMPLU, ÎNCERCAȚI ACESTE DOUĂ REȚETE SĂNĂTOASE:

Cușcuș cu pui

 150 g piept de pui
 40 g bacon feliat subțire

3672 kJ     873 Kcal    

64 g proteine    42 g grăsimi     54 g carbohidrați

 41 g proteine    50 g grăsimi   73 g carbohidrați
3607 kJ      862 Kcal  

Vinete coapte cu mozzarella și piure de cartofi cu țelină

  10 mL ulei de măsline
 condimente Gyros 
 80 g cușcuș
 160 mL apă
 sare
 5 mL ulei
 30 g roșii uscate
 20 g măsline verzi fără
  sâmburi
 50 g roșii cherry
 30 g salată romană
 pesto

 1 vânătă (aprox. 150 g)
 sare
 15 mL ulei
 100 g mozzarella 
 100 g roșii pasate
 20 g parmezan 
 busuioc proaspăt
 200 g cartofi
 50 g țelină
 50 mL smântână cu 10-12% 
grăsime

 3 g semințe de floarea 
soarelui zdrobite

Tăiați  pieptul  de  pui  în  bucăți  de  aprox.  50  g, 
adăugați  uleiul  și  condimentele.  Înfășurați  fiecare 
bucată  de  pui  în  bacon.  Așezați  bucățile  una  lângă 
alta într-o tavă și coaceți-le 30 de minute la  200 ºC.
Între  timp,  amestecați  cușcușul  cu  sare  și  ulei  și 
turnați apă clocotită peste acesta. Acoperiți  și  lăsați 
să stea 15 minute, apoi afânați-l cu furculița. Într-un 
castron  mare,  amestecați  cușcușul  cu  pesto,  roșiile 
uscate,  măslinele  și  roșiile  cherry.  Amestecați  ușor 
adăugând și salata romană și puiul, apoi serviți.

Încălziți cuptorul la 200 ºC.

Încălziți cuptorul la 200 ºC.
Se  spală  vinetele  și  se  taie  felii.  Sarați  feliile  și 
lăsați-le  deoparte  până  când  iese  apa  din  ele. 
Tamponați feliile cu un prosop de hârtie și prăjiți-le 
până se rumenesc. Așezați alternativ felii de vinete 
și  mozzarella  într-un  vas  de  copt.  Turnați  roșiile 
pasate  deasupra  și  adăugați  frunze  proaspete  de 
busuioc și parmezan. Coaceți timp de 15 minute la 
200 ºC. 

Fierbeți  cartofii  și  țelina  în  apă  cu  sare.  Când  s-au 
înmuiat,  scurgeți  apa  și  pasați.  Adăugați  ușor 
smântâna în timp ce pasați. Presărați cu semințe de 
floarea soarelui înainte de a servi.

Întrebarea frecventă nr. 2

Este mai bine să consumăm alimente organice sau bio?

Reacțiile inflamatorii, greutatea și sănătatea dumneavoastră

Greutatea optimă și distribuția grăsimii în corp

Categorii IMC

• Subponderabilitate severă:  <16.5
• Subponderabilitate:  16.5 – 18.4
• Greutatea ideală (sănătoasă):  18.5 – 24.9
• Supraponderabilitate:  25.0 – 29.9
• Obezitate:  30.0 – 39.9
• Obezitate morbidă:  >40.0 

1 porție

1 porție

Oamenii preferă să mănânce alimente organice din diverse motive. Din punct de vedere al sănătății, 
cel  mai  important  motiv  este  cantitatea  mai  mică  de  pesticide  și  alte  substanțe  chimice  
decât  în  agricultura convențională.  Cu toate acestea,  nivelurile  admise de substanțe reziduale în 
produsele  agricole  convenționale sunt  specificate,  astfel  încât  atunci  când  aceste  niveluri  sunt 
respectate, riscul de cancer nu crește.
În plus, nu există dovezi conform cărora alimentele organice conțin mai multe substanțe nutritive de
înaltă calitate,  importante pentru prevenirea cancerului.  Alimentele organice sunt mai  scumpe și, 
prin urmare,  mai  puțin  accesibile.  Pe  scurt,  consumul  unei  cantități  suficiente  de  fructe,  
legume,  cereale  integrale  și  leguminoase  este  important  pentru  sănătatea  dumneavoastră,  
indiferent  dacă  alimentele  sunt  cultivate  în mod organic sau convențional.

Pe de altă parte, o inflamație puternică sau prelungită (cronică) poate provoca un risc mai mare de 
afectare funcțională a  organelor  importante și  o  serie  de alte boli.  O inflamație cronică prelungită 
poate în special duce la  deteriorarea  informațiilor  genetice  celulare  și,  prin  urmare,  este  foarte  
periculoasă.  Greutatea  în  plus  și obezitatea duc la multiplicarea celulelor adipoase și contribuie în 
acest fel la o activitate inflamatorie crescută.

Celulele  adipoase  produc  mediatori  ai  inflamației,  care  sunt  produse  celulare  care  declanșează  și 
modulează  răspunsul  inflamator.  Inflamația  cronică  cu  o  intensitate  scăzută  este  chiar  rezultatul 
unei abundențe de țesut adipos, în special  în situațiile în care nu avem suficientă activitate fizică și
pierdem masă și forță musculară. Dintre  toate  afecțiunile  ginecologice  maligne,  obezitatea  are 
un impact  dovedit  în  primul  rând  asupra cancerului endometrial.

Pentru  a  stabili  o  categorie  de  greutate,  folosim  raportul  dintre  aceasta  și  înălțime.  Acesta  este 
indicele  de  masă  corporală  sau  IMC.  Formula  IMC  este  greutatea  în  kilograme  împărțită  la  
înălțimea  în  metri  pătrați (kg/m2).

O  dietă  sănătoasă  nu  înseamnă  interzicerea  unor  tipuri  de  alimente.  Nu  înseamnă  nici  măcar  
restricția completă  a  alimentelor  nesănătoase.  O  atitudine  pozitivă  față  de  nutriție  în  ceea  ce  
privește  cantitățile, proporțiile și sursele de substanțe nutritive individuale ar trebui să meargă mână
în mână cu plăcerea de a mânca într-un mediu plăcut și cu companie bună.

Reacțiile  inflamatorii  sunt  un  instrument  de  apărare  foarte  important  pentru  organism  și,  prin  
urmare,  reprezintă  o  condiție  de  bază  pentru  supraviețuirea  umană.  Fără  prezența  unui  
răspuns  inflamator  la  o leziune, infecție sau chiar o tumoare, nu ne-am recupera.
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În  plus,  grăsimea  viscerală  produce  mai  multă 
inflamație  și  crește  nivelul  hormonilor  insulină  și 
estrogen,  care,  la  rândul  lor,  cresc  riscul  unei 
tumori.

de  grăsime,  împreună  cu  distribuția  lor  în  corp, 
contribuie  semnificativ  la  afecțiuni  legate  de 
supraponderabilitate,  inclusiv  tumori.  Celulele 
adipoase cresc în dimensiune odată cu creșterea în 
greutate.

Acumularea de grăsime în  abdomen în  apropierea 
organelor este cea mai riscantă. Aceste depozite de 
grăsimi  poartă  numele  de  grăsime  viscerală  și 
conferă  corpului  o  formă  de  măr.  Persoanele 
care  suferă  de  obezitate  viscerală  prezintă  un  risc 
mai mare de a dezvolta boli rezultate din greutatea 
lor  decât  cele  care  au  mai  multă  grăsime 
subcutanată  pe  șolduri,  fese  și  coapse  și  al  căror 
corp este mai degrabă în formă de pară.

Proporția de grăsime din corp poate fi măsurată cu 
ajutorul  unor  instrumente  speciale,  care  au  o 
precizie  limitată,  dar  sunt  foarte  bune  pentru 
orientare. Puteți estima și mai ușor riscul măsurând 
circumferința taliei  deasupra osului  șoldului  atunci 
când expirați. Valorile peste 80 cm sunt considerate
riscante.

Importanța anumitor 
substanțe nutritive

Cu toate acestea, IMC nu recunoaște proporția de 
mușchi  și  grăsime  din  organism.  Riscul  este  o 
proporție mare de grăsimi. Prin urmare, chiar și un 
culturist  poate  depăși  cu  ușurință  IMC  30,  chiar 
dacă nu este obez. O proporție relativă a rezervelor

Mai mult, aceste mese sunt adesea relativ sărace în 
alte  substanțe  nutritive,  mai  ales  proteine, 
vitamine,  oligoelemente  și  substanțe  biologic 
active,  importante  pentru  creșterea  musculară  și 
recuperarea  rapidă,  precum  și  pentru  prevenirea 
cancerului.

Este  de  preferat  să  consumați  fructe  în  locul 
sucurilor de fructe și al smoothie-urilor, deoarece

sunt  o  sursă  foarte  valoroasă  de  fibre  și  alți 
fitonutrienți  care  se  găsesc  în  coaja  fructelor. 
Fibrele  previn  obezitatea  și  creșterea  în  greutate 
deoarece cresc sațietatea

Consumul  de  zahăr  în  sine  sau,  mai  exact,  de 
carbohidrați,  nu  crește  riscul  de  cancer  sau  de
progresie  a  acestuia.  Mesele  dulci  cu  cu un volum
mare de monozaharide cresc tendința de îngrășare 
și de obezitate.

Grăsimile  animale  și  vegetale  sunt  un  alt  aspect 
foarte important al nutriției.

În plus, un aport suficient de proteine este esențial 
pentru  o  dietă  sănătoasă.  Sursele  de  proteine  de 
înaltă calitate sunt carnea slabă, mai ales peștele și 
carnea de pasăre,  ouăle,  produsele lactate,  nucile, 
semințele și leguminoasele.

Mai  departe  veți  putea  afla  mai  multe  informații 
despre conținutul și calitatea surselor de proteine.

Pe  lângă  energie,  acestea  furnizează  organismului 
acizi grași esențiali pe care metabolismul nostru nu 
îi poate produce. Precum în cazul carbohidraților, o 
cantitate  crescută  de  grăsime  poate  duce  la 
creșterea în greutate; cu toate acestea, compoziția 
grăsimilor pe care le consumăm contează. Grăsimile
saturate  și  acizii  grași  saturați  reprezintă  un  risc 
pentru  sănătate  datorită  efectelor  lor 
pro-inflamatorii.  Pe  de  altă  parte,  acizii  grași 
nesaturați,  precum cei  din  uleiul  de  măsline  și  din 
pește, au un efect pozitiv asupra sănătății.

Întrebarea frecventă nr. 3

Duce consumul de zahăr la dezvoltarea și creșterea tumorilor?

Există  o  teorie  populară  conform  căreia  monozaharidele,  în  principiu  zahărul  alb,  ar  „hrăni  
tumoarea”.  Carbohidrații  sunt  o  parte  importantă  a  dietei  noastre,  iar  zahărul  simplu  (glucoza)  este  un 
substrat  energetic  de  bază  al  metabolismului  nostru.  Le  obținem  în  special  din  fructe,  legume  și  produse 
lactate. Dacă aportul de carbohidrați nu acoperă toate nevoile corpului, corpul dumneavoastră le va produce
din  anumiți  aminoacizi,  de  exemplu  proteine.  Prin  urmare,  corpul  nu  duce  niciodată  lipsă  de  carbohidrați 
pentru a înfometa tumora. În  plus,  aportul  de  carbohidrați  poate  duce  indirect  la  un  risc  mai  mare  de  
dezvoltare  a  tumorii,  datorită excesului de energie care, la rândul său, duce la obezitate.

Alimentația în timpul tratamentului cancerului

În  timpul  tratamentului  pentru  cancer,  regimul  alimentar  necesită  abordări  diferite,  în  funcție  de  tipul  și 
progresia  bolii.  Forma  fizică  bună  este  esențială,  la  fel  și  rezistența  psihologică  și  voința  pacientului  de  a 
gestiona  bine  tratamentul.  Uneori  este  suficient  un  tip  de  tratament,  dar  de  obicei  este  nevoie  de  o 
combinație  între  chirurgie  și  chemoterapie  sau  radioterapie.  Tratamentul  împotriva  cancerului  pune  o 
presiune  fizică  și  psihologică  asupra  pacientului.  Din  punct  de  vedere  nutrițional,  obiectivul  principal  este 
menținerea unui  aport  suficient de substanțe nutritive și  lichide,  astfel  încât pacientul  să își  poată menține 
greutatea corporală într-un interval optim sau cel puțin rezonabil.

Pregătirea pentru operație

Vă  rugăm  să  rețineți  că  orice  instrucțiune  din  partea  chirurgului  dumneavoastră  sau  a  membrilor  echipei 
medicale are prioritate față de informațiile pe care le citiți acum în această broșură.

Operația este o procedură chirurgicală în timpul căreia o tumoare este îndepărtată din corp. Pacientul trebuie
să  suporte  consecințele  acestei  intervenții.  Perioada  chirurgicală  poate  fi  împărțită  în  trei  părți:  înainte  de 
operație, imediat după și la un interval mai lung de timp după operație.

Înainte de operație

Operația  este  o  procedură  chirurgicală  prin  care  o  tumoare  este  îndepărtată  din  corp.  Pregătirea  pentru 
operație necesită familiarizarea cu intervenția chirurgicală planificată, informații despre spitalizare și perioada
postoperatorie. Planul acesta poate include și pregătirea din punct de vedere nutrițional, care va depinde de 
evaluarea riscului nutrițional. Factorii de risc sunt, de exemplu, IMC scăzut, scăderea involuntară în greutate, 
scăderea aportului alimentar sau o combinație a acestora. Acești factori de risc sunt exprimați printr-un scor. 
Dacă scorul depășește un anumit nivel,  riscul este semnificativ și  va trebui să urmați un regim de pregătire 
nutrițională de 10 până la 14 zile.

Scopul regimului este de a crește aportul de substanțe nutritive cu ajutorul unui plan alimentar sau al nutriției
artificiale (explicată la Nutriție artificială în broșură), astfel încât corpul dumneavoastră să fie pregătit pentru 
operație  și  riscul  de  complicații  să  fie  diminuat.  Dacă  starea  dumneavoastră  nutrițională  este  bună,  veți 
începe  pregătirea  preoperatorie.  Aceasta  diferă  dacă  este  nevoie  de  o  evacuare  completă  a  intestinului 
printr-o dietă lichidă și laxative.

Pregătirea  intestinului  durează  întreaga  zi  de  dinaintea  operației.  Pacientul  nu  va  consuma alimente  solide 
după miezul nopții. Așadar, dacă operația este programată miercuri, veți începe să vă pregătiți luni la 23:59. 
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Începând  cu  dimineața  de  dinaintea  operației,  puteți  bea  numai  lichide.  Un  aport  suficient  de  lichide  este 
esențial pentru a tolera laxativele, care vor fi administrate în acea după-amiază. Obiectivul este de a curăța 
complet  intestinul  de  scaun  și  de  resturile  de  scaun.  Până  la  sfârșitul  acestui  tratament,  cu  o  zi  înainte  de 
operație, ar trebui să nu eliminați decât lichid limpede. Dacă lichidul nu este limpede sau nu puteți elimina, 
trebuie să vă informați imediat medicul.

Zilele de după operație

Nu veți avea voie să mâncați sau să beți imediat după operație. Pe parcursul recuperării, această interdicție va
fi ridicată repede și veți putea reveni la regimul normal. Este important să începeți cât de repede exercițiile 
fizice,  care le  includ și  pe cele de respirație.  Este recomandat să începeți  practicarea acestor exerciții  chiar 
înainte de operație.  Activitățile  fizice de bază,  cum ar fi  așezatul,  ridicatul  în picioare și  mersul  pe jos,  sunt 
permise  de  îndată  ce  le  puteți  tolera.  Depinde  de  complexitatea  procedurii,  dar  într-un  scenariu 
postoperatoriu  tipic  ar  trebui  să  vă  puteți  ridica  din  pat  fără  ajutor  la  12  ore  după  operație.  Creșteți  încet 
intensitatea activității  atât cât vă permite durerea. Orice dificultăți  în ridicarea sau statul în picioare sau de 
mers  trebuie  raportate  echipei  medicale.  Dacă  durerea  este  un  obstacol  în  calea  reabilitării,  activitățile  ar 
trebui planificate în funcție de efectuarea terapiei durerii.

Instrucțiuni pentru pregătirea intestinului

• Nu mâncați după miezul nopții.

• Încercați să beți suficiente lichide, mai ales seara după utilizarea laxativelor, pentru a preveni deshidratarea.

•  După administrarea laxativelor,  rămâneți  aproape de toaletă și  de baie.  Pacienții  simt adesea greață,  dar 
dacă vomați, informați medicul.

• Laxativele vor cauza diaree, care curăță intestinul; acestea își fac efectul în 30 de minute până la 3 ore de la 
administrare.

• Dacă este cu putință, mențineți-vă nivelul obișnuit de activitate fizică până la operație.

•   Dacă  nu  este  necesară  pregătirea  intestinului,  nu  veți  avea  voie  să  consumați  hrană  solidă  începând  
cu miezul  nopții  înainte  de  operație.  Puteți  bea  lichide  limpezi  până  la  două  ore  înainte  de  operație.  Nu 
uitați să  aduceți  o  listă  cu  medicamentele,  inclusiv  suplimentele  alimentare  și  produsele  pe  bază  de 
plante,  pe  care  le-ați  utilizat.  Pregătiți  o  listă  a  alergiilor  (plasturi,  medicamente,  dezinfectanți,  alimente 
etc.).

•  Aveți voie să vă plimbați și să urcați scări.

Măsuri fizice, alimentare și de altă natură după operație

•  Nu ridicați greutăți (maxim 5 kg).

•  Pentru alte exerciții fizice, consultați-vă cu chirurgul sau psihoterapeutul dumneavoastră..

•  Urmați un regim cu o cantitate redusă de fibre (carnea înăbușită și fiartă este de preferat în locul celei

•  Nu faceți baie și nu înotați.

Lunile de după operație

S-ar putea să dureze de la câteva luni până la un an până când organismul se obișnuiește cu noua stare.

În timpul și după chemoterapie

Chemoterapia  este  un  tratament  care  utilizează  citostatice  pentru  a  trata  cancerul.  Citostaticele  sunt 
medicamente  care  distrug  celulele  care  se  divid  rapid.  Prin  urmare,  celulele  tumorale  sunt  sensibile  la  ele. 
Dezavantajul  chemoterapiei  constă  în  efectele  sale  secundare,  în  special  asupra  hematogenezei  (formarea 
sângelui și funcționarea tractului gastro-intestinal și a altor sisteme de organe).

Chemoterapia se administrează la intervale regulate, numite cicluri. Privitor la consumul de alimente, anumite
reacții  adverse  (senzație  de  greață,  vărsături,  pierderea  poftei  de  mâncare,  mucozită,  modificarea  
gustului, aversiuni față de anumite alimente) apar în mod regulat după administrarea chemoterapiei.

Anumite probleme pot persista pe întreaga durată a chemoterapiei. Este important să vă consultați medicul 
în  legătură  cu  problemele  dumneavoastră  specifice.  În  perioadele  în  care  aveți  reacții  adverse  severe  sau 
multiple, este necesar să reduceți cel puțin pierderea în greutate și să faceți un minim de exerciții  fizice. În 
celelalte  etape  ale  ciclului,  de  exemplu  după  terminarea  chemoterapiei,  problemele  se  diminuează  și  pot 
dispărea. După aceea, este necesar să acoperiți  deficitul  nutrițional și  să vă recăpătați  forța musculară prin 
activitate fizică regulată.

prăjite sau fripte); consultați medicul sau terapeutul nutrițional înainte de a vă relua regimul obișnuit.
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Pierderea poftei de mâncare și 
pierderea nedorită în greutate

PROBLEME CARE AFECTEAZĂ NUTRIȚIA Greața și vărsăturile

Schimbări senzoriale
Pierderea  poftei  de  mâncare  și  scăderea 
involuntară  în  greutate  reprezintă  un  fenomen 
nefavorabil,  dar  din  păcate  frecvent  în  timpul 
tratamentului cancerului. Dacă nu este gestionat la 
timp,  poate  duce  la  malnutriție.  Alimentația 
insuficientă  afectează  negativ  imunitatea  și 
procesul  de  vindecare.  Subnutriția  severă  poate 
duce  la  afectarea  funcției  organelor  importante, 
inclusiv a inimii, a ficatului și a sistemului imunitar.

Măsuri recomandate pentru creșterea 
poftei de mâncare și menținerea nivelului 
de energie

Din  păcate,  modificările  percepției  olfactive  și 
gustative  sunt  frecvente  în  cursul  tratamentului 
cancerului.  În  anumite  cazuri,  acestea  pot  avea 
un  impact  semnificativ  asupra  consumului  de 
alimente.

Pentru a diminua schimbările olfactive
și gustative

Pentru a elimina sau ameliora greața sau 
vărsăturile

• Mâncați des, cel puțin de 5 ori pe zi.

• Alegeți mese bogate în proteine.

•  Mâncați  porțiile  cele  mai  mari  când  vă  este 
foarte foame. 

•  Bucurați-vă  de  gustările  preferate  bogate  în 
     calorii și asigurați-vă că le aveți la îndemână.

•  Nu neglijați activitatea fizică regulată; vă crește 
     pofta de mâncare.

.

•  Luați  legătura  cu  un  terapeut  nutrițional  și 
stabiliți un plan nutrițional individual.

•  Rugați-i pe cei dragi să vă ajute să pregătiți
      mâncare sau adresați-vă serviciilor sociale.

•  Întrebați cu medicul dacă aveți nevoie
     de stimularea poftei de mâncare.

•  Încercați  feluri  de  mâncare  reci  sau  mai  puțin 
calde. Veți descoperi că au o aromă și un miros 
mai puțin intense.

• Nu vă forțați să goliți farfuria. Dumneavoastră 
      știți cât puteți mânca.

• Evitați dietele restrictive și eliminarea anumitor 
      alimente.

•  Alegeți feluri de mâncare apetisante. Ați putea 
     avea preferințe noi acum. Felurile de mâncare 
     dulci  în mod natural vor fi adesea bine tolerate.

• Puteți acoperi aromele pe care nu le tolerați cu 
ceva  mai  puternic.  Încercați  verdețuri  
și condimente, chiar și pe cele mai intense.
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•  Felurile  de  mâncare  cu  conținut  ridicat  de 
      proteine, esențiale în timpul tratamentului,
      cum ar fi  carnea  roșie,  ar  putea  fi  mai  puțin  
      apetisante pentru  dumneavoastră.  Încercați  în
      schimb  ouă, leguminoase, pește și carne de 
      pasăre.
•   S-ar putea să simțiți gust amar sau  sărat în 

• Spălați-vă pe dinți, curățați-vă limba și clătiți-vă 
gura după mese.  Ocazional,  puteți  folosi  o  apă 
de gură diluată, fără alcool. Acest lucru ajută în 
special înainte de masă.

      alimente care de obicei nu au acest gust. 
      Încercați să le îndulciți puțin când se
      întâmplă asta. 

• Faceți gargară cu o soluție de sare și bicarbonat 
     de  sodiu  (adăugați  o  linguriță  de  sare  și  una  
     de bicarbonat de sodiu într-un litru de apă și 
     lăsați să se dizolve). Dacă tolerați această soluție
     și vă ajută, repetați regulat de câteva ori pe zi.

• Mâncați puțin, dar des.

•  Optați pentru mâncare și lichide la temperatura 
camerei, s-ar putea să le tolerați mai bine.

Senzația  de  greață  și  vărsăturile  sunt  cauzate  în 
principal  de  chemoterapie,  dar  și  de  radioterapia 
administrată  în  abdomen  sau  creier.  Principalele 
riscuri  ale  acestor  două  efecte  secundare  sunt 
deshidratarea  și  malnutriția  datorită  aportului 
limitat de alimente și lichide.

• Evitați mâncărurile grase, condimentate sau prea 
      dulci.

• Nu consumați mâncare cu aromă puternică.

• Beți lichide între mese.

•  Stați  jos  în  timp  ce  mâncați  și  țineți  capul  în 
poziție verticală cel puțin o oră după masă.

• După ce ați vomitat, evitați să beți sau să mâncați
până  când  vă  reveniți,  apoi  încercați  să  beți 
cantități  mici  de  lichide  limpezi,  ceai  neîndulcit 
sau supă strecurată.

• Încercați să faceți distincția între arsuri la stomac 
și greață, deoarece aceste simptome au soluții 
diferite.

•  Antiemeticele sunt medicamente eficiente
     împotriva vărsăturilor și greții. Folosiți-le numai
     conform rețetei. Dacă antiemeticul prescris nu 
     funcționează conform așteptărilor, informați 
     imediat medicul.

Oboseala
 

Oboseala  este  cel  mai  frecvent  simptom  al 
pacienților cu cancer. Poate fi legat de diagnosticul 
sau  tratamentul  împotriva  cancerului.  Mesele 
regulate,  activitatea  fizică  și  odihnă  ajută  la 
combaterea  oboselii  și  la  îmbunătățirea  stării  de 
spirit.

Pentru a ameliora oboseala

•  Pregătiți  mâncare  când  vă  simțiți  optim,  apoi 
porționați și păstrați ce rămâne în frigider.

• Ușurați-vă viața temporar și cumpărați mâncare 
gata preparată, semipreparată sau comandați.

•  Încercați să beți suficiente lichide, deoarece 
     deshidratarea înrăutățește oboseala. Beți cel 
     puțin 8 pahare de lichide pe zi, cu excepția
     cazului în care aveți o restricție de lichid din alt    
     motiv. Lichidele hidratante adecvate sunt 
     sucurile de fructe, băuturile pentru sportivi, supa
     strecurată sau ceaiul slab.

Probleme cu eliminarea scaunului

Diareea sau constipația  pot fi  cauzate de prezența 
unei  tumori  sau  chemoterapie,  medicamente  sau 
radioterapie  în  zonele  abdominală  și  pelviană. 
Constipația este o afecțiune în care scaunul devine 
dur, uscat și greu de eliminat. Diareea este prezența
scaunului moale și apos.

•  Beți  suficiente  lichide,  cum  ar  fi  sucurile  fără 
pulpă, băuturile pentru sportivi,  supa strecurată 
sau ceaiul slab.

• Mâncați puțin și des pe parcursul zilei.

•  Includeți alimente cu fibre solubile (banane, orez,
cidru de mere și pâine albă).

•  Reduceți  cantitatea  de  fibre  insolubile  (nuci, 
semințe, legume și fructe crude, pâine integrală).

•   Folosiți medicamente antidiareice conform 
     rețetei. Informați-vă medicul dacă acestea nu au 
     un efect suficient de puternic.

Constipația  reprezintă  un  interval  lung  între 
eliminarea  scaunelor  sau  dificultăți  în  eliminarea 
acestora. Constipația poate fi un simptom cauzat de
tumoare sau de analgezice.

Pentru a ameliora diareea



  

Pentru a ameliora constipația Ulcere aftoase în gură și gât

Din  păcate,  inflamațiile  țesuturilor  moi  (ale 
mucoasei) care căptușesc gura și gâtul sunt un efect
secundar  frecvent  al  chemoterapiei  și  provoacă 
dureri la înghițire. Experții numesc asta mucozită.

Creșterea nedorită în greutate

Creșterea nedorită  în  greutate poate fi  cauzată de 
tumorile  sensibile  la  hormoni.  Cu  toate  acestea, 
anumite tipuri de medicamente contribuie și ele la 
creșterea  în  greutate.  Adesea  activitatea  fizică 
insuficientă este motivul principal.

Pentru a reduce creșterea nedorită în greutate

Număr scăzut de globule 
albe, imunitatea și nutriția

Anumite  tipuri  de  chemoterapie  pot  cauza  o 
scădere  a  numărului  de  globule  albe.  Aceasta  se 
numește neutropenie. Când suferiți de neutropenie
și,  de  asemenea,  din  cauza  afecțiunii 
dumneavoastră,  imunitatea  organismului  slăbește, 
iar riscul de infecție crește. Complicațiile infecțioase
necesită diagnosticare și tratament în timp util.

Respectarea  măsurilor  preventive  scade 
probabilitatea  unei  infecții.  Conștientizarea 
posibilelor  simptome  crește  șansa  de  a  solicita 
ajutor  medical  adecvat  și  de  a  începe  tratamentul 
devreme. Dacă credeți că aveți o infecție, vă rugăm 
să solicitați ajutor medical.

Posibile simptome ale unei infecții

Măsuri dietetice preventive pentru pacienții 
cu neutropenie

Reguli de igienă alimentară în timpul 
chemoterapiei și după aceasta

• Spălați-vă mâinile cu săpun și apă caldă timp de 
cel puțin 20 de secunde.

•  Utilizați  o  soluție  dezinfectantă  dacă  apa  și 
săpunul nu sunt disponibile.

• Curățați des tacâmurile, tocătoarele și blaturile.

• Schimbați des spălătoarele și bureții de vase.

• Păstrați carnea crudă, ouăle și peștele separat de
 alte alimente.

• Gătiți mâncarea suficient de mult si la 
temperaturi ridicate (temperatura internă 
trebuie să fie cel puțin 65-75 ºC).

•  Păstrați  alimentele  refrigerate  sau  congelate 
împachetate  pentru  a  preveni  dezvoltarea 
bacteriilor.

• Setați temperatura frigiderului între 2 – 4 ºC și a 
      congelatorului sub -16 ºC.

• Temperatura corpului peste 38 ºC

• Febră

• Frisoane

• Umflarea și înroșirea oricărei părți a corpului

•  Consumați  numai  produse  de  origine  animală 
care  au  fost  gătite  bine,  cum  ar  fi  carnea, 
peștele,carnea de vânat și ouăle.

• Spălați întotdeauna bine legumele și fructele.

• Nu consumați salate cu maioneză,  mezeluri sau 
alte alimente gata preparate.

• Nu beți apă din surse nesigure.

• Dacă vă filtrați apa, schimbați filtrul regulat.

•  Limitați  consumul dulciurilor  cu conținut ridicat 
de  calorii  și  păstrați-le  numai  pentru  ocazii 
speciale.

•  Țineți cont de dimensiunea porțiilor.

•  Mâncați doar dacă vă este foame.

•  Faceți  exerciții  fizice.  Activitatea  fizică  regulată 
scade  atât  oboseala,  cât  și  tendința  de  a  lua  în 
greutate și vă face să vă simțiți mai optimistă.

•  Concentrați-vă  pe  tipurile  de  alimente  cu  un 
conținut  energetic  mai  redus,  bogate  în  fibre, 
care  vă  dau  astfel  senzația  de  sațietate,  de 
exemplu,  legume,  fructe,  produse  din  cereale 
integrale și leguminoase.

•  Consumați  apă  și  suc  de  fructe,  lichide  care 
ameliorează constipația.

•  Creșteți  cantitatea  de  fibre  din  dieta 
dumneavoastră (pâine integrală, legume crude și
fierte, fructe crude și uscate, semințe, nuci).

•  Consultați-vă cu specialiștii  din echipa medicală 
pentru  a  găsi  soluția  optimă  pentru 
dumneavoastră.  Aceasta  poate  include  laxative 
care  nu  dau  dependență  și  substanțe  care 
înmoaie scaunele.

•  Dacă  este  posibil,  creșteți  nivelul  de  activitate 
fizică mergând pe jos și făcând mișcare în fiecare 
zi.  Întrebați  echipa  medicală  ce  exerciții  vi  se 
potrivesc.

Când apare ulcerul aftos

• Nu consumați alimente uscate, sfărâmicioase sau
cu margini ascuțite.

•  Evitați  alcoolul,  citricele,  cafeaua,  oțetul  și 
alimentele acre în general.

•  Încercați mâncăruri la diferite temperaturi pentru
a descoperi dacă tolerați mai bine mâncarea mai 
caldă  sau  pe  cea  rece  sau  congelată,  cum  ar  fi 
înghețata.

• Beți mai multe lichide și mențineți mucoasa gurii 
(mucoasa  bucală)  în  permanență  umedă.  Beți 
lactate fără adaos de acizi (le puteți dilua) și, de 
asemenea, băuturi ușor spumante și supă.

• Faceți gargară cu o soluție de sare și bicarbonat 
de sodiu (adăugați 1 linguriță din ambele într-un 
litru de apă). Dacă tolerați, repetați de câteva ori 
pe zi. Nu înghițiți această soluție, ci scuipați.

• Consultați-vă cu specialiștii din echipa medicală. 
Aceștia  vă  pot  recomanda  și  prescrie 
medicamente  care  să  ușureze  durerea  și  să 
calmeze mucoasa bucală.
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Întrebarea frecventă nr. 4

Este adevărat că anumite fructe și legume nu sunt potrivite în timpul 
chemoterapiei, de exemplu, grepfrut, broccoli sau soia? Dacă da, unde 
pot găsi o listă a acestora?

În general, dacă medicul sau farmacistul nu vă avertizează asupra unei probleme teoretice, nu este necesar să
vă  limitați  consumul  de  fructe  și  legume  atunci  când  suferiți  de  neutropenie  care  ar  putea  fi  legată  de 
chemoterapie.  Cu toate acestea,  atunci  când sunt consumate în cantități  mari,  grepfrutul  și  alte citrice pot 
influența cu adevărat metabolismul anumitor medicamente în ficat, inclusiv al unor tipuri de chemoterapie. 
Totuși, această situație este foarte rară și depinde întotdeauna de situația specifică și de cantitatea de citrice 
consumată. Este întotdeauna recomandat să întrebați medicul despre situația dumneavoastră.

Nutriția artificială

Nutriția artificială este recomandată în situațiile în care alimentele obișnuite și dietele specializate nu sunt în 
măsură să vă acopere nevoile nutriționale. Poate fi orală (ca băutură, uneori aceasta se numește sorbire) sau 
sub forma unui supliment lichid sau cremos. Când alimentele nu pot fi consumate pe cale orală, dar tractul 
gastro-intestinal funcționează bine, nutriția artificială este administrată printr-un tub subțire (sondă) direct în 
stomac sau în intestinul subțire (hrănire enterală). Pentru pacienții care nu pot mânca și ale căror intestine nu
funcționează  suficient,  putem  folosi  nutriția  intravenoasă  (parenterală)  specializată,  care  ajunge  direct  în 
fluxul sanguin.

Nutriția  artificială  este  indicată  numai  în  situațiile  în  care  avantajele  sale  depășesc  riscul  de  complicații  din 
cauza malnutriției, care este cauzată de substanțe nutritive inadecvate sau insuficiente din regimul alimentar 
obișnuit. Adesea este posibil să combinați o dietă obișnuită cu una artificială. Întotdeauna acordăm prioritate 
menținerii  funcțiilor  naturale  ale  aportului  de  substanțe  nutritive  și  prelucrării  acestora  prin  tractul 
gastro-intestinal.  Echipa  dumneavoastră  medicală  este  pregătită  să  vă  ajute  cu  privire  la  nutriția  artificială, 
dacă este necesar.

Motive frecvente pentru folosirea nutriției artificiale

Nutriția clinică și terapia 
nutrițională

Ajutorul terapeutului nutrițional și al 
medicului specializat în nutriție

Nutriția  clinică  și  terapia  nutrițională  presupun 
proceduri  medicale  concepute  pentru  situațiile  în 
care  un  regim  alimentar  obișnuit  nu  satisface 
nevoile  nutriționale  ale  pacientului.  Aceste 
proceduri includ adesea evaluarea stării nutriționale
a  pacientului,  crearea  unui  plan  nutrițional 
individualizat,  oferirea  de  sfaturi  dietetice  și 
recomandarea unei terapii nutriționale specializate 
și a metodelor de nutriție artificială.

Pentru  a  vă  rezolva  nevoile  speciale,  un  terapeut 
nutrițional  cooperează  cu  alți  membri  ai  echipei 
medicale,  în  special  cu  medicul  dumneavoastră 
curant  și,  de  asemenea,  cu  medicul  specialist  în 
nutriție clinică și îngrijire metabolică.

Consultați un terapeut nutrițional atunci când:

• Pierdere în greutate sau deshidratare

• Probleme de înghițire

• Pierderea poftei de mâncare sau aversiunea față de mâncare

• Funcție intestinală insuficientă (vărsături, diaree, volum mare al stomei)

•  Nu  puteți  alege  un  regim  adecvat  sau  regimul 
curent nu funcționează. 

•  Nu știți  sigur  ce  să  mâncați  sau cât  ar  trebui  să 
mâncați. 

• Vă faceți griji cu privire la starea nutrițională. 

•  Observați  o pierdere sau o creștere în greutate 
nedorită.

•  Vă  pierdeți  pofta  de  mâncare  sau  simțiți  o 
aversiune față de mâncare. 

• Aveți probleme cu mâncatul sau cu înghițitul. 

• Aveți probleme intestinale legate de alimentație. 

• Nu aveți suficiente informații despre modul corect
     de a mânca și de a pregăti mesele.
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Importanța activității fizice

După cum am menționat mai sus, activitatea fizică este esențială pentru sănătatea dumneavoastră și pentru 
prevenirea  unui  număr  mare  de  boli,  inclusiv  a  cancerului.  Activitatea  fizică  regulată  nu  numai  că  are  un 
impact  pozitiv  asupra  sănătății  dumneavoastră,  dar  poate  fi  o  sursă  de  bucurie  și  o  parte  a  vieții 
dumneavoastră  sociale.  În  timpul  unei  boli  severe,  activitatea  fizică  suficientă  este  mai  importantă  decât 
atunci  când  sunteți  sănătos.  Devine  o  componentă  esențială  a  vindecării  dumneavoastră.  Menținerea  sau 
începerea activității  fizice regulate nu este ușoară, deoarece oboseala și  alte simptome fac exercițiul fizic și 
mai obositor. Cu toate acestea, merită efortul. Odată ce începeți, vă veți simți mai puternici și veți dobândi 
energia necesară procesului de tratament și vindecare. Beneficiul pe termen lung al exercițiilor fizice regulate 
se poate observa în toate sistemele de organe, începând de la forță musculară și rezistență osoasă mai mari și
până la beneficii  asupra sistemului circulator (aprovizionare mai bună cu sânge) și asupra sistemului nervos 
central  (stare  de  spirit  mai  bună).  Activitatea  fizică  influențează  activitatea  hormonală  și  inflamatorie  din 
corpul dumneavoastră și îmbunătățește utilizarea nutriției pentru reînnoirea țesuturilor și vindecarea rănilor.

Avantajele activității fizice regulate

• Mai puține șanse de a vă îngrășa involuntar

• Calitate mai bună a vieții

• Oportunitatea de a vă bucura împreună când faceți mișcare cu prietenii

• Stare de spirit mai bună

Începerea activității fizice în timpul tratamentului oncologic

REZUMAT
Credem că această broșură vă va ajuta să urmați recomandările noastre în ceea ce privește nutriția, activitatea
fizică  adecvată  și  comunicarea  eficientă  cu  echipa  medicală,  necesare  pentru  cea  mai  bună  îngrijire.  Țineți 
minte vă că starea dumneavoastră psihologică este la fel de importantă precum sănătatea fizică. Rețineți că în 
zilele  noastre,  datorită  progresului  în  metodele  de  tratament,  majoritatea  pacienților  sunt  vindecați  sau 
stabilizați cu o calitate foarte bună a vieții pe termen lung. În același timp, este important să acceptați boala cu
o oarecare supunere și să luptați pentru vindecare.

Lucrurile  care  vă  pot  ajuta  să  păstrați  o  atitudine  pozitivă  sunt  atenția  acordată  aspectului  dumneavoastră 
(chiar  dacă  simțiți  că  boala  v-a  afectat  aspectul  fizic),  menținerea  relațiilor  și  acceptarea  interesului  și  a 
eforturilor celor dragi. Deși s-ar putea să vă sfiiți, nu vă închideți în casă, deoarece comunicarea cu prietenii 
vă ajută. Dacă este posibil, continuați să participați la evenimente culturale și la alte evenimente sociale. Dacă
nu știți  sigur  ce  activități  sunt  permise din  punct  de vedere medical,  adresați-vă  medicului  dumneavoastră. 
Nu este nevoie să vă ascundeți boala de lume – fiți un exemplu și inspirați-i pe alții cu atitudinea voastră.

• Începeți încet. Creșteți treptat durata și intensitatea exercițiilor. 

• Adresați-vă  medicului  dumneavoastră,  kinetoterapeutului  și  altor  membri  ai  echipei  pentru  informații 
despre tipurile de activitate fizică adecvate dumneavoastră. 

• Începeți cu activități zilnice obișnuite. Acceptați ofertele de ajutor numai în măsura necesară și în intervalul 
de timp potrivit. 

• Concentrați-vă pe exerciții simple. Ideal, le veți învăța de la un kinetoterapeut la începutul tratamentului și 
le puteți repeta de câteva ori pe zi pe cont propriu. Activitatea fizică frecventă și de scurtă durată este de 
preferat pentru că nu vă obosiți prea mult. 

• Faceți plimbări scurte pe jos sau cu bicicleta pe un teren sigur la început. Acestea sunt ideale!

• Nu vă sfiiți. Stabiliți un plan de recuperare cu un kinetoterapeut.

Alegeți o activitate care vă aduce bucurie 

Faceți un plan realist 

Stabiliți o recompensă atunci când vă atingeți obiectivul 

Țineți evidența 

Găsiți un prieten care să vi se alăture 

Nu vă stresați dacă nu reușiți imediat 

Sărbătoriți-vă rezultatele și împărtășiți-le cu prietenii și 

familia
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Această broșură a fost revizuită cu amabilitate de 
dr. Bruno Raynard,

Institutul Gustave Roussy, Paris, specialist în nutriție 
oncologică.




