WSKAZÓWKI
DIETETYCZNE
W TRAKCIE
RADIOTERAPII JAMY
BRZUSZNEJ I MIEDNICY

Materiały pomocnicze dla personelu medycznego oraz dla pacjenta

WSKAZÓWKI DIETETYCZNE W TRAKCIE RADIOTERAPII
JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY
– jak za pomocą odpowiedniej diety łagodzić dolegliwości?

Radioterapia działa miejscowo tam, gdzie znajduje się guz, ale również powoduje uszkodzenia zdrowej
błony śluzowej jelit w okolicach zmiany nowotworowej i zniszczenie mikroflory bakteryjnej. To główne
przyczyny powikłań, takich jak naprzemienne biegunki i zaparcia oraz wzdęcia. W okresie naświetlań
i przez kilka tygodni po radioterapii jedzenie powinno być lekkostrawne, by zminimalizować
dolegliwości gastryczne.

ZASADA 1. Pamiętaj o 4 cechach diety!
W okresie radioterapii dieta powinna być:
1. łatwostrawna – by to, co zjesz nie zalegało w żołądku i jelitach;
2. wysokokaloryczna – by dodatkowo wzmocnić wyniszczony organizm;
3. niskobłonnikowa – by uniknąć jedzenia produktów bogatych w błonnik, które powodują zaparcia;
4. bezlaktozowa – by zapobiec wzdęciom i biegunkom, nasilającym się przez fermentującą laktozę.

ZASADA 2. Jedz często, ale małe porcje!
Najlepiej 5 – 6 niewielkich posiłków dziennie, sycących, ale niezbyt obfitych. Równie ważne są przerwy
między jedzeniem, które nie powinny być ani za długie, ani za krótkie. Staraj się jeść co 2 – 3 godziny.

ZASADA 3. Nawadniaj organizm!
Przez cały dzień pomiędzy posiłkami pij jak najwięcej płynów, minimum 2 – 2,5 litra na dobę. Najlepiej
obojętnych napojów, takich jak woda przegotowana lub mineralna, niegazowana i słaba herbata (może
być czarna, zielona lub owocowa).

Najlepiej w wodzie i na parze. Duszenie również bywa dozwolone, ale bez poprzedzającego obsmażania
w tłuszczu mięsa czy warzyw. Możesz też piec potrawy, ale bez dodatku tłuszczu. Zrezygnuj ze smażenia
i grillowania.
WAŻNA RADA:
Radioterapia okolic jamy brzusznej i miednicy może nie tylko uszkadzać błonę śluzową jelit, ale i zaburzać
mikroflorę bakteryjną, co powoduje problemy z wypróżnianiem, np. biegunki. W takim przypadku
musisz przejść na dietę zapierającą, czyli przeciwbiegunkową. Porozmawiaj również z lekarzem na temat
zażywania suplementów z bakteriami probiotycznymi oraz preparatów zawierających maślan sodu.
Kuracja nimi odbuduje zniszczoną mikroflorę bakteryjną.
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ZASADA 4. Gotuj zdrowo!

Wskazówki dietetyczne w trakcie radioterapii jamy brzusznej
i miednicy – co jeść, a czego unikać?

• drobiowe bez skóry;
• chude kawałki wieprzowiny i wołowiny, cielęcina;
• królik.

Produkty
zbożowe

Mięso

PRODUKTY NIEZALECANE
• pieczywo: razowe, ciemne, na zakwasie;
• płatki: żytnie, owsiane górskie;
• musli: z orzechami, suszonymi owocami;
• kasze: pęczak, gryczana;
• ryż brązowy;
• makaron razowy.
• tłuste mięsa: czerwona wieprzowina i wołowina, drób
ze skórą (każdy rodzaj mięs smażonych, grillowanych,
panierowanych);
• surowe mięsa: tatar;
• wędzone: mięsa i wędliny.

• chude ryby świeże i mrożone (typu dorsz, sola, mintaj),
ale wyłącznie gotowane lub pieczone.

Ryby

• ryby surowe: sushi;
• ryby wędzone;
• ryby marynowane w occie;
• ryby w tłustych, majonezowych sosach.

• lekka, delikatna jajecznica;
• jajka gotowane na półtwardo;
• delikatny omlet.

Jajka

• jajka surowe;
• jajka gotowane na twardo.

• bezlaktozowe mleko;
• bezlaktozowe produkty mleczne: jogurty, kefiry, sery,
twarożki;
• mleko i napoje roślinne: owsiane, ryżowe.

Nabiał

• mleko: krowie, kozie, owcze;
• produkty z mleka krowiego, koziego, owczego, typu
jogurty, sery.
UWAGA: każde mleko zwierzęce zawiera laktozę!

• masło;
• miękka margaryna;
• oleje roślinne i oliwa z oliwek.

Tłuszcze

• smalec;
• słonina;
• margaryny twarde;
• majonez i sosy majonezowe.

• warzywa: dynia, kabaczek, marchewka, ziemniaki, batat,
korzeń pietruszki, burak, szpinak.
UWAGA: jedz wyłącznie warzywa gotowane lub pieczone
bez tłuszczu, przetarte lub zmiksowane, bez skórki i pestek!

Warzywa

• warzywa strączkowe: gotowane suche nasiona roślin
strączkowych (np. groch, fasola), gotowana fasolka
szparagowa;
• warzywa kapustne: gotowana i surowa kapusta w postaci
surówek, brukselka;
• warzywa cebulowe: cebula, czosnek, por;
• inne warzywa: rzodkiew, seler, ogórki, pomidory;
• grzyby;
• wszystkie warzywa surowe, kiszone i marynowane.
UWAGA: nie jedz żadnych surowych warzyw ze skórką
i pestkami, bo mogą prowokować lub nasilać biegunkę
w czasie radioterapii!

• owoce: jabłka i brzoskwinie (tylko pieczone), lekko zielone
niedojrzałe banany, czarne jagody (w postaci kisielu lub
naparu).
UWAGA: jedz wyłącznie owoce gotowane, pieczone,
w postaci musu, galaretki, kisielu, przetarte lub zmiksowane
bez skórki i pestek!

Owoce

UWAGA: nie jedz żadnych świeżych, surowych owoców
ze skórką i pestkami, bo mogą prowokować lub nasilać
biegunkę w czasie radioterapii!

• woda niegazowana;
• słabe herbaty: czarna, zielona, owocowe;
• napar z czarnych jagód;
• kleik z mielonego i odtłuszczonego siemienia lnianego;
• kakao na wodzie;
• kawa zbożowa.

Napoje

• soki owocowe i warzywne;
• kawa i mocna czarna herbata;
• alkohol (w każdej postaci);
• kolorowe gazowane i dosładzane napoje (typu coca-cola).

Inne

• słodziki, zwłaszcza ksylitol i produkty nim dosładzane;
• orzechy, pestki, nasiona;
• żywność typu fast food;
• żywność wysoko przetworzona.
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• pieczywo z mąki: białej pszennej, ryżowej i kukurydzianej;
• wafle: ryżowe i kukurydziane;
• płatki: owsiane błyskawiczne, ryżowe, kukurydziane;
• kasze: tapioka, manna, kuskus, kukurydziana;
• ryż biały;
• makaron z białej mąki pszennej.
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