
 Menţineţi-vă sănătoasă după
tratament! O alimentaţie corespunzătoare,
activitate fizică regulată și menţinerea unei
greutatăţi optime reprezintă pași esenţiali
pentru un stil de viaţă sănătos. Acești pași
sunt importanţi în timpul și după tratamentul
cancerului.

Sfaturi pentru o alimentaţie sănătoasă după
tratamentul cancerului
• Alegeţi alimente din toate grupele
alimentare. Încercaţi să mâncaţi cel puţin 2
cești şi jumătate de fructe și legume de
diverse culori în fiecare zi.
• Evitaţi băuturile dulci și alimentele bogate în
calorii (ex. hotdog, hamburger, cartofi prăjiţi,
chipsuri de porumb sau chipsuri de cartofi).
• Consumaţi cât mai multe alimente bogate în
fibre, cum ar fi pâine, paste și cereale
integrale.
• Cumpăraţi fructe şi legume proaspete sau
congelate, dar și alimente cu conţinut scăzut
de grăsimi.
• Pregătiţi-vă alimentele prin fierbere sau la
cuptor. Evitaţi mâncarea prajită sau procesată.
• Limitaţi consumul de carne roșie (carne de
vită, carne de porc sau miel) la 3 până la
4 porţii pe săptămână.
• Evitaţi alimentele prezervate prin sare,
afumate și murate (de exemplu: slănină,
cârnaţi, murături).

• Dacă alegeţi să consumaţi alcool, limitaţi
cantitatea la nu mai mult de 1 porţie pe zi
pentru femei și 2 pentru bărbaţi. Alcoolul este
un factor de risc cunoscut pentru cancer.
• Încercaţi să urmaţi recomandările Dietei
Mediteraneene sau o dietă bazată pe
vegetale.
• Nu luaţi suplimente alimentare (ex.
antioxidanţi, medicamente pe bază de plante,
vitamine, minerale) fără a vă întreba echipa
medicală despre siguranţa lor. Unele dintre
acestea pot interacţiona cu tratamentul dvs.
pentru cancer (ex. Ceai verde, usturoi, Ginkgo
biloba, beta-caroten, gingseng).
• Cereţi ajutorul unui doctor nutritionist sau
unui dietetician pentru a vă crea un plan
alimentar echilibrat.

Fiţi activă
Dacă nu aţi fost activă, ar trebui să începeţi cu
activităţi moderate și să măriţi încet durata,
frecvenţa și intensitatea în timp ce deveniţi
mai antrenate.
Adulţii ar trebui să urmeze cel puţin 150 de
minute activitate fizică de intensitate
moderată (de exemplu, mersul cu prietenii,
dans, grădinăritul, tai chi) sau 75 de minute
activitate fizică de intensitate crescută (de ex.
alergat, mersul cu bicicleta, înnot).

Ţineţi-vă greutatea sub control
În cazul în care aveţi probleme de greutate
consumaţi porţii mai mici de mâncare. Aceasta
este una dintre cele mai uşoare metode de
reducere a caloriilor şi de pierdere în greutate.

Reduceţi nivelul de stres
Dovezile ştiinţifice spun că atunci când sunt
incorporate în tratamentul cancerului, yoga,
tai chi, qigong, terapia cognitiv-
comportamentală și meditaţia pot contribui la
îmbunătăţirea aspectelor calităţii vieţii,
inclusive îmbunătăţirea stării de spirit, calităţii
somnului și îmbunătăţirea aspectelor
bunăstării generale.

Staţi departe de tutun

Sunt recomandate 7-8 ore de somn/zi.
Încercaţi să urmaţi un model de dormit în
fiecare zi, mergeţi la culcare și treziţi-vă la
aceeași oră.
 Exerciţiile fizice pot îmbunătăţi calitatea vieţii
legate de sănătate și reduce simptomele de
oboseală și tulburări psihologice (ex.
anxietate, depresie).


