
מטיפול להחלמה  -תזונה 

דיאטנית–לימור בן חיים 
המחלקה לתזונה ודיאטה

המכון האונקולוגי



היום נעשה חלונות 

בהיר ורואים יותר ברור , זה נקי-אבל אחרי , נכון בהתחלה זה קשה



היום נעשה חלונות  

חלון הטיפול   חלון הגוף חלון לים התיכון



חלון הטיפול  

תופעות לוואי

מניעה•

הקלה•

שיפור•



חלון הטיפול  

ניתוח

קרינה

טיפול כימי



חלון הטיפול  

מניעה•

הקלה•

שיפור•

תופעות לוואי

השפעות אילו תלויות

סוג ובשילוב הטיפולים •

(אימוני , ביולוגי, כימותרפי, קרינתי, כירורגי)

משך הטיפול•

ת/המטופלתגובת •

מאדם לאדם הן משתנות 

(בדרך כלל זמניות)במשך ובזמניות , בחומרה



חלון הטיפול

תופעות לוואי  

oבחילות

oשינויים בטעם וריח

o כאבים בחלל הפה/ פצעים/ דלקת

o  שלשולים



בחילות  // תופעות לוואי –חלון הטיפול 

ארוחות קטנות לעיתים קרובותי /אכל•

מנות קטנות ולעס היטיב, לאטי /אכל•

(ריח)מזון קר או בטמפרטורת החדר י /אכל•

(צנים, קרקר)מזון יבש בעל נפח קטן י /אכל•

בישיבה ולא בשכיבהי /אכל•

ממזונות  שמנים ומטוגניםי /הימנע•

ה/אתבאם מאכילה מספר שעות לפני הטיפולים י /הימנע•

במהלכןמבחילות ת /סובל



בחילות  // תופעות לוואי –חלון הטיפול 

על שתייהי /הקפיד•

(אחרי/לפני)באיטיות בין הארוחותי /שתה•

:משקאות קרים צלוליםי /שתה•

צמחים קרתה, תה, מיץ תפוחים

ר'ינג'ג, קרח או קוביות קרח בטעמים של לימוןי /מצוצ•

( מי טוניק, סוכריה רכה, חליטה)ינגר'בגי /העזר•

בזמן תחושת בחילה( באם נתן)עמוק והתהלכי בחדר י /נשמ•



שינויים בטעם ובריח// תופעות לוואי –חלון הטיפול 

)טעם מתכתי)בסכום פלסטיק י /השתמש•

(מתכתי/חוסר טעם)רטבים חמצמצים /בתבליניםי /תבל•

(דלות סוכר)מנטה /בסוכריות לימוןי /היעזר•

את הפה לפני אכילהי /שטפ•

(מר/מתוק)את טעם הלוואי י /החלש/י/הדגש•

(הפחתה של טעם וריח)את המזון בטמפרטורת החדר י /אכל•



שינויים בחלל הפה// תופעות לוואי –חלון הטיפול 

מזון רךי /אכל•

(קר מאוד/חם)מזון שאינו בטמפרטורה קיצונית י /העדפ•

באמצעות קשיתי /שת•

מזון שאינו מתובל בתבלינים חזקיםי /אכל•

(טופו, דג, עוף, ביצים, מוצרי חלב)מזון עשיר בחלבון י /העדפ•

ריכוז קלורי גבוה/מזון בנפח קטןי /אכל•

(איזידרינק, נוטרן, אנשור)יעודימזון י /שלב•



שלשולים// תופעות לוואי –חלון הטיפול 

(מקור למלחים ונוזלים)על שתייה י /הקפיד•

ארוחות קטנות לעיתים קרובותי /אכל•

מסוננים/מיצי ירקות ופירות מדוללים, מקולפים/ירקות פירות מבושליםי /העדיפ•

:באכילת מזונות עשירים בסיבים תזונתייםי /המעיט•

...קטניות , ירקות ופירות טריים, דגנים ולחם מלא

בצריכת קפהי /המעט•

בצריכת מזון שמן ומטוגןי /המעט•

(בהתאם לצורך)מאכילת מוצרי חלב ניגרים י /הימנע•



עושים חלונות  -טיפול 

תזונה בחלונות

בין טיפולים  ' חלונות'י /נצל

יותר טובה /ה מרגיש/אתבהם 

זמן טוב להשלמה וחזרה לתזונה מאוזנת  

דלתות פתוחות

עם הצוות לגבי טיפול משליםי /התיעצ

לדיאטנית ליעוץ תזונתי אישי  י /פנה

'פתוחים'חלונות 

שהתופעות באותי /זכור

אך בדרך כלל חולפות  



חלון הגוף  

משקל גוף•

מצב תזונתי•

תפקוד ואיכות חיים  •



מודדים ומעריכים –גוף 

?את עצמךי /בחנ

שלך( גובה/ יחס בין משקל )BMI-מה ה. 1

האם ירדת בתקופה האחרונה באופן לא מכוון במשקל. 2

(ללא קשר למשקל שלך)ממשקלך 5%-יותר מ

איכות המזון/ האם בתקופה האחרונה יש ירידה בכמות . 3

?שאת אוכלת

–שאלות 2אם ענית כן בלפחות 

בסיכון ה /ה מצוי/את

מחלהתלוית לתת תזונה 



חלון הגוף  

תת תזונה

–הטיפולים , (שלב/מיקום)המחלה 

:בעלי השפעה

ירידה בצריכת מזון  •

(לעיתים)עליה בדרישה למזון •

ובכך לירידה במשקל 
הינה גורם סיכון 5%ירידה של 

ג"ק3ירידה כבר של –ג "ק60משקל 
ג"ק4ירידה כבר של –ג "ק80משקל 



ירידה במשקל  // תת תזונה חלון הגוף 

תת תזונה יכולה להתרחש בכל משקל 

לא להתבלבל בין המופע החיצוני 
( השמנה/ עודף משקל )

אין סיכון לתת תזונהשלאדם שמן והמחשבה 



חוסר תיאבון// תת תזונה חלון הגוף 

לעיתים קרובות ארוחות קטנות וחטיפיםי /נשנש•

את התפריט ונסי מזונות חדשיםי /גוונ•

לבצע הליכה קצרה לפני הארוחהי /נס•

בחברה נעימה ואהובהי /אכל•

(החלונות)זמנים שיש לך יותר תיאבון כדי לאכול יותר י /נצל•

לך בהישג יד נשנושים  בריאיםי /ארגנ•

עזרה בהכנה וארגון של מזוןי /בקש•



ירידה במשקל  // תת תזונה חלון הגוף 

:את הקלוריות בכל מזון על ידי תוספתי /הגדיל•

רטבים, מיונית, ממרח שקדים, טחינה, שמן

סילאן, דבש, מיץ, חלב

גרעינים, שקדים, אגוזים

:  תפריט/על צריכת חלבונים בכל ארוחהי /הקפיד•

טופו, חלב ומוצרי חלב, ביצים, דגים, בשר מכל סוג

את המזון באבקות חלבון  י /העשיר•

יעודיבתפריט מזון י /שלב•

עם דיאטניתי /התייעצ•



מסת שרירחלון הגוף 

טיפולים שונים/ בקרב סוגי סרטן שונים   BMI/ בשנים האחרונות נבדק הרכב גוף ולא רק משקל 

גם ללא אובדן משקל  ( CT)עולה כי במצבים רבים כאילו יש אבדן מואץ של מסת השריר 

לפני הניתוח אחרי הניתוח חודשים אחרי הקרנות3

מסת שריר–אדום 

Nutrients 2021 ,13 ,2629.

לאחר ניתוח וקרינה לאגן גניקואונקולוגימטופלת עם סרטן 



סרקופניה// מסת שריר חלון הגוף 

:נקרא–אובדן מואץ של השריר וכוח השריר 

(אבדן הבשר)סרקופניה

סקירה ANTICANCER RESEARCH 41: 9-20 (2021)

33.3%-
51.8%

צוואר רחם 
מתקדם

33.6%-
50% 

רחם  

11%-
64%

שחלות  
מתקדם 



סרקופניה// מסת שריר חלון הגוף 

אונקולוגי-גניקובקרב מטופלות עם סרטן סרקופניה

קשורה להשפעות שליליות על 

(מכל סוג כולל ניתוח)סבילות לטיפול 

תפקוד ואיכות חיים-עייפות תשישות 

שיקום והחלמה

Ann Palliat Med 2019;8(1):86-101 Front. Oncol. 11:718815. doi: 10.3389/fonc.2021 ANTICANCER RESEARCH 41: 9-20 (2021)



תזונה-סרקופניה// מסת שריר חלון הגוף 

לשריריעודימזון 

Dויטמין : חסרים תזונתיים

לשלב עם ירקות  

ארוחות3-לרכז ב–חלבון 

יותר  -חלבון 

(התנגדות)פעילות גופנית 



תזונה-סרקופניה// מסת שריר חלון הגוף 

כמות חלבוןמזון
גרם7-8ביצה קשה

29גרם100חזה עוף 
7גרם100טופו 

7-8גרם50אגוזים מלך
20קופסה1סרדין 

33קופסה1טונה במים 
25גרם100דג סלמון 

250קופסה 5%גבינה לבנה 
גרם

22

250קופסה 5%' גבינה קוטג
גרם

26

10גביע3%יוגורט 
20יוגורט עשיר בחלבון  

14-20יעודימזון 

57בת אשה

ג"ק68–משקל 

ג"ק/ גרם 1.2: המלצה לחלבון לשמירה על מסת שריר

גרם82:   יום/ המלצה לצריכת חלבון 



עושים חלונות  -גוף 

חלונות לשריר

להגדיל חלבון וירקות

ארוחות3-לרכז את מנות החלבון ב

תפריט אישי עשיר בחלבון  -מתייעצים עם הדיאטנית 

'כושר'חלונות 

פעילות יומית

לא בהכרח ספורטיבית

חלונות עם משקל  

עוקבים אחרי המשקל

שומרים על משקל יציב

סיכון  -5%ירידה לא רצונית של מעל 



חלון  לים התיכון

תזונה ים תיכונית  

מומלצת כיום על ידי גורמי בריאות ברחבי העולם

למניעה של סרטן לאוכלוסייה כולה

וכן כתזונה מומלצת למחלימים  

תוך שמירה על משקל  

ואורח חיים פעיל  



חלון לים 
התיכון   



מזון ותזונה הינם הבסיס לקיום ותפקוד האדם

מזון ותזונה הם חלק בלתי נפרד מהטיפול האישי  

מהגילוי ועד ההחלמה-של כל מטופל במסע 

המזון והתזונה שלנו  

טיפול בתופעות הלוואי  •

שמירה על המצב התזונתי שלנו ובכך על  •

ההתמודדות עם הטיפול

,  דאגה למסת השריר שלנו ובכך למנוע עייפות•

ולהמשיך בתפקוד ובאיכות חיים במהלך  

הטיפולים ואחריהם

מזון ותזונה הם  

באחריות ובשליטה שלנו במהלך המחלה

מקור כוח וחברתיות  , הנאה, הם גם נחמה

תזונה במסע



ן /ת מכם/ת ואחד/אחדכל 

ת/ה ומיוחד/יחיד

בהיסטוריה
במחלה
בטיפול

בהתמודדות

תאים י ת /אחדולכן לכל 

אישיתתוכנית תזונה 

מומלץ לפנות לדיאטנית

כדי להתאים במיוחד בשבילך

את מה שמתאים רק לך


