
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 واحد بهبود تغذیه شهرستان بوانات

 

دوران واکسیناسیون بر  تغذیه در

 علیه ویروس کرونا

: مقدار زیادی آب و مایعات آب و مایعات فراوان-1

بنوشید. تامین آب بدن به میزان کافی قبل و بعد از تزریق 

بسیار مهم است. مصرف مایعات کافی نه  1۱ -واکسن کووید

تنها سبب عملکرد بهتر بدن در شرایط واکسیناسیون می شود، 

در افرادی که معموال ترس از  خون افت فشاربلکه از 

 .آمپول و یا واکسن دارند نیز جلوگیری می کند

ی مدت یک الن: رعایت طوامواد غذایی ضد التهاب-2

ی بدن را بهبود می بخشد و به ما رژیم غذایی سالم، پاسخ ایمن

بر مبارزه بهتر با عفونت ها، پاسخ ایمنی  عالوهکند تا  کمک

 قوی تری به واکسیناسیون داشته باشیم. 

 مانند میوه ها، سبزی ها، ماهی های چرب، آجیل و مغز دانه ها

اضافه کردن چاشنی هایی مثل زنجبیل، نعناع فلفلی، دارچین، 

 سیر و پیاز در تهیه غذا فلفل، زرد چوبه،

ماهی های چرب مانند ماهی آزاد، ساردین، شاه ماهی، قزل 

 را بعنوان عامل ۳، کپور و روغن کبد ماهی بیشترین امگا آال

 .ضد التهابی دارند

ی آنت: این گروه مصرف بیشتر سبزی ها و میوه ها -۳

را که  C و ویتامین A اکسیدان ها شامل روی، سلنیم، ویتامین

ی م هستند را تامینالزم برای عملکرد بهتر سیستم ایمنی 

و میوه قبل و پس از  االدکند. مصرف کافی سبزی ، س

واکسیناسیون همراه با وعده های غذایی و در میان وعده ها 

 .می شود توصیه

 

 : مصرف روزانه مقادیر مصرف منابع غذایی پروتئینی-4

 کافی از منابع غذایی پروتئین و جایگزین های آن شامل انواع

مرغ، )حبوبات، تخم مرغ، انواع گوشت بویژه گوشت سفید 

 نیز برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن توصیه می (ماهی

 .شود

ی است که به تنها ویتامین D ویتامین:  Dن مکمل ویتامی-5

از منابع غذایی تامین نمی شود و براساس  الزممقدار 

است ماهانه یک عدد  الزمهای وزارت بهداشت،  دستورالعمل

جز در )هزارواحدی برای تقویت سیستم ایمنی بدن  55مکمل 

 (واحدی دریافت می نمایند 1555که دوز روزانه  مادران باردار

 .مصرف شود

قبل و بعد از واکسیناسیون کدام مواد غذایی 

 را بیشتر بخوریم؟

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

راهکارهای تغذیه ای برای مقابله با برخی 

 عوارض احتمالی ناشی از واکسیناسیون

                                                  :تب

مایعات و غذاهای آبدار به میزان فراوان نوشیده و میل -1

 .شود

 رتقال(رژیم غذایی حاوی میوه) موز، آلو، زردآلو، کیوی، پ-2

،هویج، کدوحلوایی،گوجه فرنگی ، جعفری، سبزی ها)اسفناج

برای  س دارسبو(، حبوبات، نان و غالت و سیب زمینی

 تامین پتاسیم ناشی از تعریق زیاد در تب توصیه می شود.

از جمله  Bمصرف منابع غذایی ویتامین های گروه -۳

سبزی ها به ویژه برگ سبز و میوه ها، شیر و لبنیات، 

گوشت، دل و جگر، زرده تخم مرغ، غالت سبوس دار ، 

 بات و مغزها توصیه می شود.حبو

 بدن درد و خستگی:

مانند ماهی بویژه ماهی های  ۳مصرف منابع غنی از امگا-1

چرب،گردو، تخمه آفتابگردان و سایر مواد غذایی که 

 خاصیت ضدالتهابی دارند توصیه می شود

رگ مصرف منابع غذایی منیزیم شامل سبزی های ب -2

، بادام زمینی، سبز، تخمه کدو، غالت کامل و حبوبات

 شکالت تلخ و کااکائو توصیه می شود.

مصرف ترکیبات حاوی کافئین مانند چای سیاه، چای  -۳

سبز و قهوه، در حد دو فنجان در روز به رفع خستگی و 

 منتشر بدن کمک می کند. دردهای

 ضعف و بیحالی:

شامل غالت  B1 ،B6 ،B12منابع غذایی حاوی -1

ل، گوشت، تخم مرغ و شیر و لبنیات به افزایش انرژی و کام

 مک می کنند.کاهش ضعف و بیحالی ک

شربت عسل با کنترل قند خون در افراد دیابتیک و  -2

 بیماران سرپایی، به کنترل ضعف و بی حالی کمک می کند.

افزودن دارچین و زنجبیل و سیاهدانه به غذاها در این  -۳

 موارد توصیه می شود.

 تهوع و استفراغ:

تا زمانی که تهوع یا استفراغ دارید، از خوردن و آشامیدن . 1

 .هر ماده غذایی یا نوشیدنی پرهیز نمایید

 . 

 

 ت رقیقپس از توقف استفراغ، می توانید کمی مایعا -2

 .میل کنید التینمانند آب مرغ یا گوشت، آب سیب یا ژ

ساعت از قطع استفراغ، می توانید مصرف  8با گذشت . ۳

غذاهای جامد را شروع کنید. غذا باید بی بو، کم چرب و کم 

کمپوت سیب بدون شکر، مرغ پخته، موز،  :فیبر باشد

 عصاره رقیق گوشت، نان تست و برشته، تخم مرغ آب پز و

سبزی، سیب زمینی، چوب شور،  سفت، انواع آب میوه و

 .ت پخته، شربت و ماستالغ ج،کراکر، برن

 ۳ز ا الترو کودکان با االنبعد از توقف استفراغ، بزرگس-4

دقیقه  25تا  15سال می توانند تکه های کوچک یخ را هر 

  .مک بزنند

مصرف تکه های میوه یخ زده یا آب میوه های رقیق .-5

 ه با یخ می تواند در کنترل تهوع مفید باشدشده همرا

تعداد وعده های غذایی را افزایش و حجم غذا در هر -6

وعده را کاهش دهید و از مصرف غذای سنگین خودداری 

 کنید

 

 


