التغيرات في المذاق والرائحة مع عالج السرطان
Changes in Taste and Smell with Cancer Treatment
Your sense of taste or smell may change
with cancer treatments. Some foods may
have a bitter or metallic taste or may be less
tasteful. Changes in taste and smell often
improve after cancer treatment is complete.
Visit your dentist to rule out dental problems
that may affect your taste. Try these
changes to improve taste and smell:

قد تتغير حاسة التذوق لديك أو حاسة الشم مع عالج
 وقد يصبح مذاق بعض األطعمة مرً ا أو معدنيًا أو.السرطان
ً قد ال يكون
 عادة ما تتحسن حاسة التذوق والشم.لذيذا كالعادة
.بعد انتهاء عالج السرطان
يرجى زيارة طبيب األسنان للتحقق من عدم وجود أي مشاكل
 ويمكنك.في األسنان من شأنها أن تؤثر على حاسة التذوق
.تجربة هذه التغييرات لتعزيز حاسة التذوق والشم
	•يرجى الحفاظ على نظافة الفم من خالل غسل األسنان
.بالفرشاة وتنظيفها باستخدام خيط األسنان

•

Keep your mouth clean by brushing and
flossing.

•

Choose foods that look and smell good
to you.

•

Eat high protein foods like chicken,
turkey, eggs, dairy products, mild tasting
fish or tofu.

	•تناولي األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من
 ومنتجات، والبيض، والرومي،البروتينات مثل الدجاج
. واألسماك ذات المذاق الخفيف أو التوفو،األلبان

•

Marinate meat, chicken or fish in sweet
fruit juices, sweet wine, Italian salad
dressing, or sweet and sour sauce.

•

Use small amounts of seasonings such
as basil, oregano or rosemary.

 أو السمك في عصير الفاكهة، أو الدجاج،	•تبلي اللحم
 أو، أو صلصة السلطة اإليطالية، أو النبيذ الحلو،الحلو
.في الصوص الحلو والمر

•

If you have a metal taste in your mouth,
try eating with plastic forks and spoons,
and cooking in glass pots and pans
instead of metal ones.

•

If odors bother you, serve food at room
temperature, turn on a kitchen fan, cover
food when cooking or cook outdoors if
possible.

Talk to your doctor or nurse if you have
any questions or concerns.

	•اختاري األطعمة التي يكون شكلها ورائحتها مقبولة
.بالنسبة لك

،	•استخدمي كميات صغيرة من المتبالت مثل الريحان
. والروزماري،والزعتر
 جربي تناول،	•إذا كنت تشعرين بمذاق معدني في حلقك
الطعام باستخدام الشوك والمالعق البالستيكية في أواني
.وأوعية زجاجية بدالً من األواني واألوعية المعدنية
 قدمي الطعام في درجة،	•إذا ما كانت الروائح تضايقك
 وقومي، وقومي بتشغيل مروحة المطبخ،حرارة الغرفة
بتغطية الطعام أثناء الطهي أو جربي الطهي في األماكن
.المفتوحة إن أمكن
تحدثي إلى الطبيب أو الممرضة إذا ما كانت لديك أي أسئلة
.أو مشكالت
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