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Motto:

“A mânca este o necesitate dar a mânca inteligent este o artă.”

François de la Rochefoucauld
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ONCOLOGIC
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Este important să înţelegem că alimentaţia în perioada de sănătate ne 
ajută să prevenim boala, dar odată ce avem o problemă este posibil să 
fie nevoie să mâncăm diferit faţă de perioada de sănătate. 

Gândiţi-vă la alimentaţie în 3 timpi:

1. alimentaţia ca prevenţie, atunci când sunteţi sănătos; 
2. alimentaţia în timpul bolii – va fi modificată în funcţie de  
    particularităţile date de boală şi tratament; 
3. alimentaţia după ce aţi terminat tratamentul - în funcţie de statusul 
    bolii la finalul terapiei şi/sau modificările pe care le-a adus  
    tratamentul pe care l-aţi urmat.

Nutriţia este o parte importantă a tratamentului oncologic.

• Scopul unei alimentaţii adecvate în timpul tratamentului este:

- să vă facă să vă simţiţi bine, 
- să vă ajute să vă păstraţi forţa şi energia, 
- să vă ajute să vă păstraţi greutatea corporală, 
-  să vă ajute să toleraţi mai bine tratamentul şi efectele secundare  

       ale acestuia, 
- să minimizeze riscul de infecţii şi 
- să vă ajute să vă recuperaţi cât mai repede.

NU EXISTĂ
un aliment care, de unul singur, să aibă efecte miraculoase.

• Proteinele sunt necesare în timpul tratamentului şi nu numai. 
Pacienţii cu cancer pot avea nevoi proteice crescute. 

NU EXCLUDEŢI sursele de proteine din alimentaţia 
dumneavoastră.

I. Generalități.
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• Momentan, pentru pacienţii cu boală avansată aflaţi în tratament 
oncologic, recomandarea nutriţională care s-a asociat cu un 
prognostic mai bun pe termen lung este menţinerea unui status 
nutriţional bun.

Nicio dietă care duce la scăderea în greutate nu este de urmat în 
timpul tratamentului oncologic, decât dacă vă este specific indicată 

de medicul curant.

Sursele de proteine pot fi:

- de origine animală : 
• carne, 
• peşte, 
• produse lactate, 
• ouă 

- de origine vegetală : 
• soia şi produsele din soia (ex: tofu), 
• fasole, 
• mazăre, 
• linte, 
• năut, 
• familia de seminţe-nuci-alune.



7

• Suplimente alimentare

Conform definiţiei Ministerului Sănătăţii (OMS 1069 din 19.06.2007; 
Norma din 19.06.2007- art.2), „suplimentele alimentare (suplimentele 
nutritive) sunt produsele alimentare al căror scop este să completeze 
dieta normală şi care sunt surse concentrate de nutrienţi (vitamine 
sau minerale) sau alte substanţe cu efect nutriţional ori fiziologic, 
separat sau în combinaţie, comercializate sub formă de doză, cum ar 
fi: capsule, pastile, tablete, pilule şi alte forme similare, pachete de 
pulbere, fiole cu lichid, sticle cu picurător şi alte forme asemănătoare 
de preparate lichide sau pulberi destinate consumului în cantităţi 
mici, măsurabile”.

În Ghidul Suplimentelor Alimentare (ediţia 1- 2013) elaborat de către 
Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate 
Publică, suplimentele alimentare au fost împărţite în 2 categorii:

A. Suplimentele alimentare care au în compoziţie ca ingrediente 
vitamine şi minerale sau amestecul acestora (pot fi utilizate în 
suplimentele alimentare numai vitaminele şi mineralele prevăzute 
în anexa nr. I şi doar sub formele prevăzute în anexa nr. II. din 
Norma din 19.06.2007 la OMS 1069 din 19.06.2007).

B. Suplimente alimentare care conţin alte substanţe cu efect nutriţional
sau fiziologic:
1. aminoacizi 
2. enzime 
3. acizi graşi esenţiali 
4. pre- şi probiotice 
5. botanice şi extracte botanice 
6. diverse alte substanţe biologic active cum ar fi : coenzima Q10,

licopen, inozitol, glucozamine 
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▪ Vitamine şi elemente minerale;
▪ Proteine pure sau sub formă de concentrate proteice, izolate proteice

şi hidrolizate proteice, aminoacizi şi amestecuri ale acestora;
▪ Uleiuri alimentare considerate dietetice (de exemplu: uleiuri din

germeni de seminţe de cereale, uleiuri din ficat de peşte) şi acizi graşi
polinesaturaţi esenţiali;

▪ Fosfolipide - lecitine, cefaline, serinfosfatide, inozitolfosfatide;
▪ Fibre alimentare până la cantitatea de 24 g/zi;
▪ Lapte pentru copii, indiferent de vârsta de administrare, dar fără

indicaţii terapeutice;
▪ Produse pentru copii: lapte cu cereale şi/sau fructe;
▪ Îndulcitori sintetici alimentari;
▪ Produse pentru slăbit şi pentru menţinerea greutăţii corporale, fără

indicaţii terapeutice;
▪ Produse parabiotice: probiotice, prebiotice, simbiotice - alimente

funcţionale care reglează flora microbiană intestinală;
▪ Produse pentru sportivi care conţin vitamine, elemente minerale,

proteine, hidrolizate proteice, aminoacizi, glucide uşor asimilabile, 
acizi graşi esenţiali şi alţi nutrienţi cu rol în susţinerea efortului 
sportiv, în refacerea postefort, în dezvoltarea şi menţinerea masei 
musculare.

Ca un principiu de bază, un supliment nutritiv nu trebuie să prezinte 
efecte adverse sau proprietăţi dăunătoare (bineînţeles, dacă se 
respectă modul de administrare şi indicaţiile lui), iar beneficiile lui 
pentru sănătate trebuie să fie mai mari decât riscurile.

 RECOMANDĂRI:

(Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate 
Publică – Suplimentele alimentare - ghid ediţia 1 – 2013;

Autori: Dr. Gabriela Garban, Dr. Nicoleta Florescu )
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» Înainte de lua un supliment alimentar puneţi-vă următoarele 
întrebări: 

1. Ce beneficii asupra sănătăţii vă aduce acest produs? 
2.  Care sunt riscurile la care vă supuneţi dacă luaţi acest supliment ?
3. Care este doza corectă pe care trebuie să o luaţi pentru a avea

eficienţă maximă? 
4. Cum se admnistrează (se înghite cu apă, cu ceai?), când (în ce

perioadă a zilei, înainte sau după masă, la ce interval de timp?) şi 
pentru cât timp puteţi lua produsul fără niciun risc ? 
Pentru a afla răspunsuri la aceste întrebări este recomandabil să se 
consulte medicul.

» Folosiţi suplimentul numai în dozele recomandate şi nu depășiți 
perioada de administrare indicată pe etichetă.

» Unele suplimente alimentare pot 
interacţiona cu anumite medicamente 
administrate simultan, rezultând efecte 
nedorite. 
Pentru evitarea unor complicaţii şi efecte 
adverse, sfatul 
specialistului este absolut necesar. 

» Informaţi-vă înainte de a cumpăra un supliment alimentar.
▪ Dacă un anumit produs i-a facut bine vecinei, prietenului sau

surorii dumneavoastră, nu este obligatoriu să aibă aceleaşi 
efecte şi la dumneavoastră, pentru că fiecare dintre noi este 
unic, iar organismul poate raspunde diferit la ingerarea acestuia.

▪ Evitaţi produsele prezentate ca fiind “miraculoase”, care
prezintă numai beneficii fără efecte adverse sau care conţin ”un 
ingredient secret”, deoarece aceste menţiuni sunt adesea false. 

• Termenul des întâlnit “natural” nu însemnă întotdeauna
“inofensiv”; de exemplu, sunt anumite produse botanice care 
sunt dăunătoare pentru organism. 
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» Este indicat ca suplimentele alimentare
să fie achiziţionate în primul rând din 
magazine specializate şi mai puţin de 
pe site-urile on line. 
În cele mai multe cazuri pe aceste site-
uri sunt prezentate produse care nu 
sunt conforme cu prevederile legale şi 
care nu au fost supuse unei certificări 
din partea autorităţilor competente.

» Dacă luaţi suplimente alimentare, nu vă bazaţi pe ele mai mult
decât trebuie. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentaţie 
variată şi echilibrată ci o completează.

> Rămâneţi activi. 

Dacă nu aveţi o recomandare expresă 
pentru repaus, faceţi activitate fizică 
moderată ( de exemplu – mersul 
pe jos) cât puteţi, în funcţie de cum 
vă simţiţi. Ţintiţi către 150 minute/
săptămână de activitate moderată. 
Ţineţi cont de starea dumneavoastră 
generală.

» Nu toţi pacienţii oncologici vor experimenta efecte adverse care să
aibă legătură cu alimentaţia şi care ar putea să îi impiedice a mânca.

Dacă vă puteţi alimenta fără probleme atunci este important să 
urmaţi recomandările pentru un regim echilibrat.  Acest îndrumar 
este gândit pentru cei pentru care alimentaţia obişnuită devine 
dificilă.

Înainte de începerea tratamentului oncologic discutaţi cu medicul 
dumneavoastră curant şi cu dieteticianul despre problemele care 
pot apărea. Astfel vă veţi putea pregăti pentru ele.

Dacă faceţi tratamentul în alt oraş decât cel în care locuiţi, dacă 
veţi şti de la început că veţi avea probleme cu alimentaţia, vă veţi 
putea aduce obiectele / alimentele necesare cu dumneavoastră. 
De exemplu: dacă faceţi radioterapie în zona cap-gât, aduceţi-vă cu 
dumneavoastră un blender /mixer pentru a putea face piureuri.
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Tratamentul oncologic – chirurgia, radioterapia, terapia farmacologică 
– poate modifica capacitatea dumneavoastră de a vă alimenta. 
Următoarele probleme pot duce la scăderea în greutate:

» Scăderea apetitului ( scăderea poftei de mâncare );
» Disfagie, odinofagie (dificultăţi/durere în timpul alimentaţiei);
» Disgeuzie, disosmie (modificări ale gustului / mirosului);
» Diaree, constipație;
» Grețuri, vărsături;
» Xerostomie (scăderea cantităţii de salivă);
» Durerea;
» Depresie, anxietate; 
» Oboseala; 

II. Simptome ce contribuie la malnutriție. 
Sfaturi practice de combatere.

>Anorexia/inapetenţa/saţietatea 
precoce, adică, scăderea poftei de 
mâncare sau apariţia senzaţiei că 
ne-am săturat foarte repede, fără să 
mâncăm suficient. 

Ce putem face:
» Mancaţi mese mici, mai dese şi

dense caloric. Alegeți alimente 
dense caloric ( ex: ouă, brânzeturi, 
unt de arahide, seminţe, nuci, 
alune, peşte la conservă, budincă, 
unt ).

» Evitați să consumați lichidele odată
cu mâncarea. Dacă nu aveţi salivă 
suficientă, luaţi guri de lichid doar 
cât aveţi nevoie.



12

» Mâncaţi în funcţie de oră şi nu
bazat pe poftă. 
Faceţi un program pentru masă şi 
mâncaţi la ora stabilită chiar dacă 
nu vă este foame.

»  Consideraţi mâncarea ca parte din tratament. Chiar dacă momentul
mesei nu mai este unul placut, mâncaţi nu pentru că vă face plăcere, 
ci pentru că şi mâncarea face parte din tratament. Dacă nu mâncaţi, 
nu puteţi ajunge la capăt cu tratamentul.

» Consumați suplimente orale nutriţionale. Acestea pot fi lichide sau
pudră. Ele se vând la farmacie şi sunt complete din punct de vedere 
nutritiv. Ne putem alimenta şi exclusiv cu ele, dacă avem nevoie. 
Ex:

▪ Fresubin protein energy drink (200 ml-300 kcal, 20 g proteine), 
▪ Nutridrink (200 ml-300 kcal), 
▪ Nutricomp drink (200 ml-300 kcal), 
▪ Forticare (125ml-200 kcal), 
▪ Nutrison pudra etc. 

Există şi suplimente orale nutriţionale speciale, în cazul în care aveţi 
diabet zaharat, insuficienţă renală sau insuficienţă hepatică.

Discutaţi cu medicul / dieteticianul despre ele.
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» Activitatea fizică uşoară stimulează
apetitul.

» Acizii graşi omega 3 pot creşte
poftade mâncare. Luaţi un 
supliment care atinge 2 grame / zi 
de omega 3.

» Tratament farmacologic. 

> Oboseala – se referă la tipul de oboseală permanentă, care nu dispare 
după somn.

Este un simptom frecvent la pacientul oncologic. 
Poate avea mai multe cauze.

Discutaţi cu medicul despre medicamentele care pot creşte 
pofta de mâncare şi dacă sunt potrivite pentru dumneavoastră.
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Discutaţi cu medicul dumneavoastră despre această 
problemă.

Din punct de vedere nutriţional, puteţi încerca următorii paşi: 
» Cumpăraţi alimente uşor de gătit.
» Cumpăraţi alimente uşor de mestecat.
» Rugaţi un membru al familiei /prieten să vă ajute.
» Cumpăraţi alimente care nu se strică uşor şi ţineţi-le lângă pat

canapea pentru momentele în care simţiţi că nu vă puteţi ridica.
» Încercaţi să vă menţineţi activ. Mişcarea, chiar şi câteva minute,

îmbunătăţeşte starea generală.

» Hidrataţi-vă. 
     Deshidratarea vă face să vă simţiţi şi mai obosiţi. 
     Dacă pierdeţi în greutate, atunci alegeţi lichide care să aibă şi calorii,

nu doar apă  (exemplu: lapte, apă cu sirop, sucul de la fructe ).

» Odihniţi-vă. Încercaţi un plan cu momente de odihnă şi în timpul zilei
şi planificaţi-vă activităţile mai grele imediat după odihnă.
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> Constipaţia

Poate avea mai multe cauze.

Discutaţi în primul rând cu medicul 
dumneavoastră pentru a exclude 
cauzele non alimentare.

» Beţi lichide, în jur de 8 pahare/zi:
- apă, 
- compot de prune fără zahăr,
- ceai verde / alb

» Putem suplimenta cu tărâţe pentru
un plus de fibre (2 linguri tărâţe 
de ovăz dimineaţa + 1 lingură 
tărâţe mixte (grâu+secară+orz) 
; cantitatea de tărâţe se creşte 
treptat, de-a lungul a mai multor 
zile, pentru a evita balonarea. 
Putem începe cu 1 linguriţă 2-3 
zile şi apoi adăugăm. Dacă ne 
balonăm, revenim la cantitatea 
anterioară şi după dispariţia 
simptomelor, creştem din nou 
cantitatea, adăugând mai puţin.

» Consum crescut de fibre: legume, fructe, cereale integrale.
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» Legume care dau viteză tranzitului
intestinal: crucifere (varză, 
broccoli, conopidă), morcovi cruzi, 
leguminoase (fasole, mazăre ). 

Atenţie – ele pot balona!
Dacă acest lucru este o problemă, 
atunci reduceţi cantitatea lor, sau 
nu le consumaţi până nu dispare 
problema.

» Fructe care ajută tranzitul intestinal: 
- prune, caise, mere, fructe de pădure; 
- fructe uscate: smochine, prune; 
- fructe oleaginoase: familia de seminţe/nuci/alune; accent pe

seminţele de in măcinate - 2-4 linguriţe.

» Probiotice – fie din iaurt natur, fie de la farmacie.
» Activitatea fizică regulată ajută tranzitul.
» Mergeţi la baie după un orar prestabilit, chiar dacă nu simţiţi că aveţi

nevoie.
» Suplimente de fibre ( ex: psillyum), laxative. 

Discutaţi cu medicul dacă sunt potrivite pentru dumneavoastră. 
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Discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de a folosi  
medicamente, supozitoare, clisme  pentru constipaţie

Reţetă de laxativ alimentar:

▪ ¼ cană curmale uscate, fără sâmburi
▪ 1 cană nectar/compot/suc de prune sau suc de portocale
▪ ¼ cană de smochine uscate
▪ ½ cană de stafide 
▪ ¼ cană de prune fără sâmbure, proaspete sau uscate
Puneţi toate ingredientele într-o oală şi gătiţi până fructele devin moi; 
dacă mai e nevoie mai adaugaţi lichid.
Lăsaţi să se racească, apoi puneţi totul în blender.
Începeţi cu câte 1 lingură pe zi şi creşteţi până la cât este nevoie.

» Evitați alcoolul, cafeaua şi alte produse bogate în cofeină, teină
(ciocolată, cacao, ceai negru), unele produse lactate, alimentele 
foarte grase sau foarte dulci, sorbitolul (se găseşte în gumele de 
mestecat), băuturile carbogazoase.

» Evitaţi alimentele foarte grase, reţete care încorporează mult ulei 
ex: nu mâncaţi maioneză.

» Evitaţi produsele lactate tip: lapte dulce, chefir, lapte bătut.
Înlocuiţi-le cu produse tip lapte / iaurt de soia, lapte de orez.

» Evitaţi alimentele foarte bogate în fibre insolubile: familia crucifere
(varza, broccoli, conopida), leguminoasele (fasolea, mazarea), 
cerealele integrale.

> Diareea

Poate avea mai multe cauze. 
Trebuie exclusă cauza infecţioasă.

Discutaţi cu medicul dumneavoastră
 pentru a stabili cauza acesteia. 
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» Evitaţi fructele uscate, tip prune
smochine uscate.

» Beţi multe lichide pentru că
pierdeţi mai multă apă prin 
scaunele repetate. 
Consumaţi lichidele la temperatura 
camerei: prea rece, sau prea cald 
stimulează tranzitul.

» Consumaţi sos de mere, banane, terci de ovăz, cartofi, orez.
» Consumaţi legume gătite şi nu crude  în această perioadă.
» Medicaţie anti-diareică.  

Discutaţi cu medicul dumneavoastră
pentru a stabili dacă şi care medicaţie este oportună.

> Disfagia ( dificultatea la înghiţire )/Odinofagia ( durerea la înghiţire). 

Discutaţi cu medicul dumneavoastră pentru a stabili cauza şi 
oportunitatea altor intervenţii.  
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Recomandări:

» Asiguraţi-vă că staţi confortabil, cu capul drept.
» Nu vorbiţi în timp ce mâncaţi.
» Modificaţi textura alimentelor (moale, pasirată, lichidă, jeleu, 

gelatină).
» Evitaţi alimentele acide pentru că ustură şi alimentele cu textură

dură care pot să zgârie.
» Consumaţi mâncarea la temperatura camerei sau mai rece.
» Stopați fumatul.

» Atenţie la igiena orală.

» Consumați suplimente orale nutriţionale. Acestea pot fi lichide sau
pudră. Ele se vând la farmacie și sunt complete din punct de vedere 
nutritiv. Ne putem alimenta și exclusiv cu ele, dacă avem nevoie. 
Ex: 

• Fresubin protein energy drink ( 200 ml – 300 kcal), 
• Nutridrink ( 200 ml – 300 kcal), 
• Nutricomp drink ( 200 ml – 300 kcal), 
• Forticare ( 125ml – 200 kcal), 
• Nutrison pudră. 
Există şi suplimente orale nutriţionale speciale, în cazul în care 
aveţi diabet zaharat, insuficienţă renală sau insuficienţă hepatică. 

Discutaţi cu medicul /dieteticianul despre cum să vă atingeţi 
necesarul caloric (reţete hipercalorice lichide, suplimente orale 

nutriţionale).
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> Greață

Discutaţi cu medicul dumneavoastră 
 pentru a fi siguri de cauză.

Recomandări:

» Mâncaţi porţii mai mici.
» Mâncărurile şi băuturile reci au un miros mai puţin pronunţat şi

produc mai rar greaţă.
»  Dacă puteţi, staţi departe de bucătărie în timpul preparării meselor.
» Alegeţi mâncăruri uscate şi lăsaţi să treacă o perioadă până să beţi

apă sau alte lichide.
» Băuturile uşor acidulate pot fi mai uşor tolerate şi pot reduce greaţa.

» Pentru unele persoane băuturile
sau dulciurile care conţin ghimbir 
reduc senzaţia de greaţă.

»  Sucurile de fructe, reci, neîndulcite,
pot ajuta in caz de greaţă.

» Bomboanele  mentolate supte de-a
lungul zilei pot ameliora senzaţia 
de greaţă.
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» Mâncaţi într-o atmosferă relaxată, cu haine largi şi nu vă întindeţi pe
pat imediat dupa masă.

» Greaţa care apare înainte de tratament, când doar anticipaţi ceea ce
va urma, necesită tratament antianxios sau tehnici de relaxare.

» Mâncăruri ce trebuie evitate: mâncăruri cu miros puternic, mâncăruri
iuţi, cele cu multă grăsime, prăjeli, mâncărurile foarte dulci, alcoolul.

» Evitaţi să mâncaţi mâncărurile favorite în zilele după tratamentul
oncologic, cand ştiţi că greaţa este foarte accentuată, pentru a nu le 
asocia cu ideea de greaţă şi vărsătură.

> Xerostomia

= diminuarea cantităţii de salivă 
    şi senzaţia de gură uscată.

Recomandări:

» Mestecaţi mâncarea încet şi sorbiţi
puţină apă înainte să înghiţiţi, 
dacă cantitatea de salivă nu este 
suficientă.

» Dacă producţia de salivă nu este
absentă complet, puteţi ronţăi 
anumite alimente pentru a stimula 
secreţia, cum ar fi: mere, morcovi, 
ţelina, măsline.
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» Puteţi suge bucăţi de ananas
(conţine o enzimă proteolitică). 
Ananasul crud are cele mai multe 
enzime, dar poate fi folosit şi cel 
din conservă. 
Există și preparate farmacologice 
cu proprietăți antiinflamatoare 
(ex: ananase)

» Consumaţi mâncăruri umede şi moi (supe, piureuri, tocăniţe, sosuri),
fără condimente iuţi şi fără multă sare.

» Beţi lichide de-a lungul zilei, sorbiţi băuturi uşor acidulate. 
Purtaţi o sticlă cu apă la dumneavoastră în timpul zilei.

» Sugeţi o felie de lămâie sau o
tabletă de vitamina C, adăugaţi la 
mâncăruri oţet, suc de lămâie; la 
unele persoane gustul acid creează 
discomfort. 

» Sugeţi cubuleţe de gheaţă, făcute
fie din apă, fie din suc de fructe sau 
sugeţi bomboane  mentolate.

» Mâncaţi dulciuri realizate din fructe fierte.

» Mâncărurile  reci ar putea fi de ajutor, cum ar fi: îngheţata, mousse
-uri (spume), jeleuri.
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» Unele persoane consideră că
mestecatul gumei cu xylitol/ 
sorbitol le ajută, în vreme ce 
altele relatează că le accentuează 
senzaţia de gură uscată. 

» Renunţaţi la fumat. 

» Evitaţi băuturile care
conţin cofeină sau 
alcool.

» Consultaţi stomatologul şi rezolvaţi
problemele dentare, dacă acestea 
există.  

 Examinaţi-vă frecvent gura pentru
a observa la timp dacă apar ulceraţii 
sau carii. 

» Igiena orală este foarte importantă – folosiţi pasta de dinţi cu fluor,
aţa dentară, apa de gură fără alcool. 
Nu folosiţi glicerina sau soluţii cu glicerină pentru că aceasta usucă 
mucoasa. 
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» O cantitate mică de unt, de ulei vegetal plimbată în gură cu limba, \
de 3 ori pe zi şi seara la culcare, poate fi de folos.

» Menţionaţi doctorului curant medicaţia pe care o luaţi, pentru că
diverse medicamente pot accentua xerostomia.

Discutaţi cu medicul
despre medicaţia care poate stimula secreţia salivară.

 
» Dacă aveţi de luat medicamente sub formă de capsule, beţi

întotdeauna puţină apă înainte de a lua medicaţia şi apoi luaţi 
medicamentele cu un pahar întreg de apă.

» Modificarea gustului alimentelor poate afecta pofta de mâncare. 
Gustul se poate diminua sau se poate modifica: este posibil să simţiţi 
un gust metalic sau amar. 
Igiena orală este foarte importantă.

Recomandări:

» Stimulaţi gustul cu mirosuri plăcute de alimente.

Discutaţi cu medicul dumneavoastră 
pentru a fi siguri de cauză. 

> Disgeuzia ( modificarea gustului).
   Ageuzia ( lipsa gustului ). 

Pot apărea în urma tratamentului
oncologic. 
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» Condimentaţi alimentele în timp ce
gătiţi: mirodenii, ierburi aromatice, 
salsa, etc. 

» Este util ca mâncărurile să arate
bine ca să poată stimula şi restul 
simţurilor.

» Utilizaţi  uleiuri cu diferite gusturi,
oţet, lămâie, sare, sosuri.

» Adăugaţi la carne şi peşte: piper,
mentă, suc de lămâie, oţet.

» Evitaţi temperaturile extreme pentru că acestea diminuează gustul
alimentelor.

» Luaţi în considerare suplimentele orale nutriţionale.

» Încercaţi în mod separat toate gusturile ( dulce, sărat, amar, acru ) 
pentru a identifica gustul modificat.

» Ţineţi alimentele în recipiente de plastic pentru a evita gustul metalic.

» Utilizaţi tacâmuri din plastic dacă apare un gust metalic în timp ce 
mâncaţi.

» Puteţi marina carnea înainte de a o
găti, pentru un plus de gust.
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» Aerisiţi camera înainte de a mânca. 

» Renunţaţi la fumat şi alcool pentru
că usucă gura şi fac mai dificilă 
percepţia gusturilor.

» Beţi multe lichide. Sucurile de
fructe pot uneori îndepărta 
senzaţia neplacută.

» Bomboanele mentolate (de
preferat fără zahăr) între mese pot 
întreţine un gust plăcut.
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» Puteţi să mestecaţi o bucată de
ananas, din conservă sau proaspăt, 
înainte de masă, pentru a îndepărta 
gustul neplăcut din gură.

» Mâncărurile au deseori un gust
mai bun când sunt la temperatura 
camerei sau reci, decât atunci când 
sunt calde.

» Alimentele cu gusturi tari pot îmbunătăţi mâncarea. Încercaţi şi
vedeţi ce vi se potriveşte: oţet, suc de lămâie, ghimbir, condimente, 
mirodenii.

» Dacă dezvoltaţi o aversiune pentru gustul de carne, evitaţi carnea
roşie care are gustul cel mai puternic şi consumaţi surse alternative 
de proteine: ouă, lactate, soia, leguminoase.

» Puteţi schimba gustul legumelor în timp ce le gătiţi dacă adăugaţi
ceapă, usturoi, şuncă.

» Creşteţi consumul alimentelor
cu conţinut ridicat de zinc: fructe 
de mare, cereale, pâine integrală, 
legume, crucifere (varză, conopidă 
etc.) spanac, usturoi, arahide, 
peşte, ficat, carne.

» Dacă un aliment, o mâncare nu vă mai place, eliminaţi-o din dietă o
perioadă. Reveniţi la ea după câteva săptămâni, pentru că se poate 
ca aversiunea faţă de ea să dispară.
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> Mucozita  (inflamarea mucoasei 
bucale însoţită de durere)

Poate apărea în timpul tratamentului 
oncologic.

Factorii care cresc riscul apariţiei mucozitei şi gravitatea acesteia 
(atunci când apare) şi care ar trebui evitaţi :

Recomandări profilactice:

» Igiena orală deficitară, proteze 
dentare prost realizate.  

Este indicat să consultaţi un stomatolog şi să vă rezolvaţi 
toate problemele dentare înaintea începerii tratamentului 

oncologic.

» Fumatul şi consumul de alcool.
» Deshidratarea.

» Pentru a preveni apariţia mucozitei,
pe lânga buna igienă orală, 
discutaţi cu stomatologul şi despre 
o tehnică corectă de periere a 
dinţilor, cât şi despre pasta de dinţi 
şi periuţa pe care o folosiţi.  
Folosiţi ca apă de gură, apa cu sare 
(1 lingură de sare la 1 litru de apă, 
sau ½ lingură de sare şi 2 linguri de 
bicarbonat de sodiu la 1 litru de 
apă).  
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Evitaţi apa de gură pe bază de alcool.  
Folosiţi periuţe de dinţi cu peri moi şi schimbaţi-le des. 
Controlaţi-vă des gura pentru a observa la timp apariţia ulceraţiilor 
sau a infecţiilor.

» Tot în scop preventiv, este preferabil să evitaţi mâncărurile prea 
iuţi, prea aspre (care ar putea leza mucoasa cavităţii bucale), prea 
acide sau prea fierbinţi.

» Combateţi uscarea mucoasei bucale ( a se vedea sfaturile de la 
xerostomie ).

Recomandări  în cazul apariţiei mucozitei:
» Mâncaţi mai des, mese mai mici de volum. Profitaţi de momentul

zilei când aveţi mai multă poftă de mâncare pentru a mânca 
alimentele cu mai multe calorii şi proteine.

» Mâncărurile moi (carne tocată, sosuri, peşte fiert, omletă, paste bine
fierte, legume/fructe pasate), la temperatura camerei, sunt mai uşor 
de consumat.

» Evitaţi alimentele foarte uscate ( biscuiţi, chipsuri, prăjiturele,
pesmet) sau  foarte lipicioase.

 
» Înmuiaţi alimentele cu sosuri, maioneză, unt, lapte, ulei de măsline,

smântână.

» Evitaţi unele alimente iritante pentru mucoasa bucală cum ar fi:
roşii, ceapă, usturoi (crude), piper, fructe acide, sarea, alimentele 
iuţi, băuturile acidulate.

» Evitaţi mâncărurile fierbinţi. Încercaţi să vedeţi dacă toleraţi mai bine
mâncărurile reci, cum ar fi îngheţata.

» Puteţi să creşteţi aportul caloric cu băuturi nutritive, budincă,
milkshakes, iaurturi, suplimente orale nutriţionale. 

» Dacă apar afte, ulceraţii la nivelul cavităţii bucale, discutaţi cu medicul
curant. Nu cumpăraţi de unul singur produse de la farmacie pentru 
că este posibil să nu fie potrivite cu tratamentul dumneavoastră, mai 
ales dacă sunteţi în timpul radioterapiei.
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În cazul unor situaţii particulare, cum ar fi : sondă nazo-gastrică, 
gastrostomă, jejunostomă, colostomă, ileostomă, căutaţi sfatul unui 
dietetician, mai ales dacă observaţi că nu vă puteţi menţine greutatea 
corporală.

Dacă durerea vă împiedică să vă alimentaţi, discutaţi cu medicul 
dumneavoastră pentru a vă ajusta medicaţia antialgică.

Dacă aveţi posibilitatea, discutaţi cu un psiholog în această 
perioadă. De multe ori anxietatea, legată de tratament şi de boală, 
poate contribui la scăderea în greutate.

Odată terminat tratamentul oncologic, discutaţi cu medicul /
dieteticianul pentru că este posibil ca recomandările alimentare de 
după tratament să fie foarte diferite de cele din timpul tratamentului.
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