
  تغذیھ در دوران واکسیناسیون کرونا

این روزھا برای بسیاری از افراد کھ برای واکسیناسیون علیھ ویروس کرونا آماده می شوند این سوال مطرح می شود 
  کھ قبل و بعد از واکسیناسیون چھ نکاتی را در تغذیھ خود باید رعایت کنیم؟ 

ت با مواد غذایی کھ بھ م اسالزطور کلی باید گفت برای تزریق واکسن بھ رژیم غذایی ویژه ای نیاز ندارید اما ھ ب
ئم و عوارض المت و افزایش کارایی سیستم ایمنی بدن در زمان واکسیناسیون کمک می کند آشنا شوید تا بتوانید عالس

  .احتمالی ناشی از واکسیناسیون را بھ حداقل رسانده و سیستم ایمنی خود را تقویت کنید

  نکات مھم تغذیھ ای قبل از واکسیناسیون

سرگیجھ یا افت فشار شده وغش زیرا ممکن است زمان تزریق واکسن دچار  : سیون نباید ناشتا باشیدزمان واکسینا 
زم است صبحانھ یا میان وعده ساده ای مصرف الت در ھنگام واکسن زدن، البرای جلوگیری از بروز این مشک د.کنی

اسفناج، جعفری، (ای سبز تیره تازه کنید و شب قبل از واکسیناسیون نیز غذای سبک مانند سوپ حاوی مرغ، سبزی ھ
میل کنید. این موضوع بھ ویژه در مورد افرادی کھ ترس از آمپول زدن دارند باید رعایت شود. مصرف  )کلم بروکلی

ان ھ ب )ھمراه با سبزیجات مثل گوجھ فرنگی یا خیارو ...(شیر، میوه، تخم مرغ، لقمھ نان و پنیر  ا می عنوان صبحانھ ی
  ریق واکسن توصیھ می شودوعده قبل از تز

مت و طول عمر الشب قبل از واکسیناسیون خواب خوب و راحتی داشتھ باشید. خواب کافی و آرام یکی از رازھای س
انسان ھمراه با زندگی با نشاط است و نقش مھمی در آماده سازی سیستم ایمنی بدن و تقویت آن ایفا می کند. خواب 

فع مواد زاید از بدن کمک می کند. بنابراین از کار کردن با ھرگونھ دستگاه خوب، آرام و پیوستھ ھمچنین بھ د
نی مدت تلویزیون از حداقل یک ساعت قبل از خواب تا الچون گوشی ھمراه و کامپیوتر و تماشای طو الکترونیکی ھم

ا حد امکان پرھیز کنید. این کار باعث می شود بتوانید خواب راحت و عمیقی داشتھ باشید و بدن  شما در آرامش کامل ت
صبح استراحت کند. مصرف غذاھای ساده و سبک می تواند زمینھ ساز یک خواب خوب باشد. سعی کنید بین مصرف 
شام و زمان خواب حدود دو ساعت فاصلھ باشد. ھمچنین مصرف یک لیوان شیر گرم بھ داشتن یک خواب راحت کمک 

  .می کند

  ذایی را بیشتر بخوریم؟ قبل و بعد از واکسیناسیون کدام مواد غ

مقدار زیادی آب و مایعات بنوشید. تامین آب بدن بھ میزان کافی قبل و بعد از تزریق واکسن  آب و مایعات فراوان:
بسیار مھم است. مصرف مایعات کافی نھ تنھا سبب عملکرد بھتر بدن در شرایط واکسیناسیون می شود،  ١٩ -کووید

 الترس از آمپول و یا واکسن دارند نیز جلوگیری می کند. افرادی کھ مبت الکھ معمو بلکھ از افت فشار خون در افرادی
یا بیماری ھای ریوی ھستند در خصوص میزان مصرف مایعات باید با  العروقی، فشار خون با -بھ بیماری ھای قلبی

مین الت عپزشک خود مشورت کنند. مواد غذایی آبدار مانند میوه ھا، سبزی ھا، انواع سوپ و آبگوش ا وه برکمک بھ ت
  آب بدن، سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت می کنند.

ه و  بھ ویژه در صورت ایجاد تب بعد از واکسیناسیون، توصیھ می شود مایعات و غذاھای آبدار بھ میزان فراوان نوشید
افزوده ھستند و شربت ھای خیلی میل شود. توجھ کنید کھ نوشیدنی ھای شیرین مانند آب میوه ھایی کھ دارای قند 

ل در الشیرین، نوشابھ ھای گازدار و بطورکلی ھمھ نوشیدنی ھای خیلی شیرین موجب تضعیف سیستم ایمنی و اخت
عملکرد آن می شوند. بھترین نوشیدنی آب است. مصرف آب میوه تازه و طبیعی ، دوغ کم نمک و بدون گاز ، شربت 

  .ین آب بدن مناسب ھستندھای خانگی کم شیرین نیز برای تام



نی مدت یک رژیم غذایی سالم، پاسخ ایمنی بدن را بھبود می بخشد و بھ ما کمک الرعایت طو مواد غذایی ضد التھاب:
بھتر با عفونت ھا، پاسخ ایمنی قوی تری بھ واکسیناسیون داشتھ باشیم. مصرف بیشتر غذاھای  وه بر مبارزهالکند تا ع

ھا، سبزی ھا، ماھی ھای چرب، آجیل و مغز دانھ ھا بھ کارکرد بھتر سیستم ایمنی کمک می  تازه و طبیعی مانند میوه
کند زیرا التھاب کمتری در بدن ایجاد می کند. مصرف غذاھای ضد التھاب قبل و پس از تزریق واکسن می تواند کمک 

   .کننده باشد

زرد چوبھ، سیر و پیاز در تھیھ غذا بھ دلیل خاصیت  اضافھ کردن چاشنی ھایی مثل زنجبیل، نعناع فلفلی، دارچین، فلفل،
. ھمچنین ماھی نوعی غذای ضد التھاب محسوب می شود. ماھی ھای چرب مانند ماھی التھابی توصیھ می شودضد 

را بعنوان عامل ضد التھابی دارند. آجیل و  ٣، کپور و روغن کبد ماھی بیشترین امگا الآزاد، ساردین، شاه ماھی، قزل آ
، روغن کنجد و روغن زیتون نیز از مواد غذایی )بادام، گردو، پستھ، فندق، بادام زمینی و کنجد (مغزھا و دانھ ھا  انوع

  .ضد التھاب محسوب می شوند

واحد از گروه میوه  ٢-۴واحد از گروه سبزی ھا و  ٣-۵بطور کلی مصرف روزانھ  مصرف بیشتر سبزی ھا و میوه ھا:
د را الرا کھ برای عملکرد بھتر سیستم ایمنی  C و ویتامین A روی، سلنیم، ویتامینھا، آنتی اکسیدان ھا شامل  ن زم ھست

د و میوه قبل و پس از واکسیناسیون ھمراه با وعده ھای غذایی و در میان التامین می کند. مصرف کافی سبزی ، سا
  .وعده ھا توصیھ می شود

فی از منابع غذایی پروتئین و جایگزین ھای آن شامل انواع مصرف روزانھ مقادیر کا مصرف منابع غذایی پروتئینی :
نیز برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن توصیھ  )مرغ، ماھی(حبوبات، تخم مرغ، انواع گوشت بویژه گوشت سفید 

می شود. منابع غذایی پروتئینی حاوی ریز مغذی ھایی مانند روی و سلنیوم ھستند کھ با خاصیت آنتی اکسیدانی بھ 
، التقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کنند. شیر و لبنیات شامل ماست، پنیر و کشک نیز ع ر سف وه بر تامین کلسیم و ف

  .از منابع تامین پروتئین نیز می باشند

زم از منابع غذایی تامین نمی شود و براساس التنھا ویتامینی است کھ بھ مقدار  D ویتامین : Dمکمل ویتامین
ھزارواحدی برای تقویت سیستم ایمنی بدن  ۵٠زم است ماھانھ یک عدد مکمل الدستورالعمل ھای وزارت بھداشت، 

ح معدنی المصرف شود. سایر ویتامین ھا و ام )واحدی دریافت می نمایند ١٠٠٠جز در مادران باردار کھ دوز روزانھ (
ت الھای غذایی اصلی شامل گروه نان و غ با رعایت تعادل و تنوع در برنامھ غذایی و استفاده از گروهمورد نیاز بدن 

مین )ویژه سبوس دارھ ب( ا ، گروه میوه ھا، گروه سبزی ھا، گروه شیر و لبنیات، گروه گوشت و تخم مرغ و حبوبات ت
  .می شود و نیازی بھ استفاده از مکمل ھای ویتامینی نیست

  از واکسیناسیون از چھ غذاھایی پرھیز کنیم؟ قبل و بعد

ت شور و نوشیدنی ھای خیلی شیرین موجب تضعیف المصرف فست فودھا، غذاھای چرب، سنگین و پرنمک و تنق 
ھ  السیستم ایمنی شده و زمینھ را برای ابت بھ بیماری ھا از جملھ کرونا فراھم می کند و ھمواره باید از مصرف بی روی

د . توصیھ می شود بھ منظور عملکرد بھتر سیستم ایمنی بدن، قبل و پس از واکسیناسیون از مصرف آنھا اجتناب شو
یل  .این گونھ غذاھا خودداری کنید از مصرف روغن ھای نباتی جامد و نیمھ جامد، روغن ھا و چربی ھای حیوانی بھ دل

  .تحریک و ایجاد التھاب پرھیز نمایید

  با برخی عوارض احتمالی ناشی از واکسیناسیون راھکارھای تغذیھ ای برای مقابلھ



ر و  ٧ساعت تا کمتر از  ١٢عوارض ناشى از واکسن بھ طور معمول از  اغالب  غی روز بعد از تزریق واکسن بھ طور مت
ماه بعد از  ١خفیف در بعضی افراد ممکن است رخ دھد. در موارد بسیار نادر برخى عوارض ممکن است 

   .واکسیناسیون بروز یابد

  تب

   :این موارد را رعایت کنید در صورت ایجاد تب 

 مایعات و غذاھای آبدار بھ میزان فراوان نوشیده و میل شود.  
 حبوبات، )ریاسفناج، جعف(بزی ھوا س ،)اللبی، کیوی، پرتقاموز، آلو، زرد آلو، ط(ی حاوی میوه یرژیم غذا ،

ق  یسیب زمین، کدو حلوایی، گوجھ فرنگی و جویت سبوس دار، ھالان و غن برای تامین پتاسیم ناشی از تعری
  .اد در تب توصیھ می شودزی

 روهمصرف منابع غذایی ویتامین ھای گ B ات و میوه ھا، شیر و لبنیبز س گرھ ویژه با بھ سبزی ھاز جمل
ت سبوس دار، حبوبات و مغزھا ال، گوشت، دل و جگر، زرده تخم مرغ، غ)کماست، پنیر، دوغ ، کش(

 .شود یتوصیھ م

  بدن درد و خستگى

   :این موارد را رعایت کنید :در صورت مواجھھ با بدن درد و خستگی

 گردو، تخمھ آفتابگردان و سایر مواد رب، ویژه ماھی ھای چبھ مانند ماھی  ٣بع غنی از امگا مصرف منا
  .ھ خاصیت ضد التھابی دارند توصیھ می شودغذایی ک

  ی، ت کامل و حبوبات، بادام زمینالسبز، تخمھ کدو، غ گرھای بمصرف منابع غذایی منیزیم شامل سبزی
   د.ت تلخ و کاکائو توصیھ می شوالشک

 ین مانند چای سیاه، چای سبز و قھوه، در حد دو فنجوان در روز بھ رفع خستگی افئمصرف ترکیبات حاوی ک
 ای منتشر بدن کمک می کندو دردھ

  حالى  ضعف و بی

   :واکسیناسیونحالی پس از  در صورت ضعف و بی

 اویمنابع غذایی ح  B1، B6 و B12 ن ش ت کامل، گوشت، تخم مرغالشامل غ رژی و یر و لبنیات بھ افزایش ا
  .حالی کمک می کنند کاھش ضعف و بی

 ی کندشربت عسل با کنترل قند خون در افراد دیابتیک و بیماران سرپایی، بھ کنترل ضعف و بی حالی کمک م. 
  زنجبیل و سیاھدانھ بھ غذاھا در این موارد توصیھ می شودافزودن دارچین و 

  تھوع و استفراغ 

   :در صورت رخداد تھوع و استفراغ نکات زیر توصیھ می شود

 تا زمانی کھ تھوع یا استفراغ دارید، از خوردن و آشامیدن ھر ماده غذایی یا نوشیدنی پرھیز نمایید.   
 تین میل کنیدالرقیق مانند آب مرغ یا گوشت، آب سیب یا ژ پس از توقف استفراغ، می توانید کمی مایعات.   



  ساعت از قطع استفراغ، می توانید مصرف غذاھای جامد را شروع کنید. غذا باید بی بو، کم چرب  ٨با گذشت
کمپوت سیب بدون شکر، مرغ پختھ، موز، عصاره رقیق گوشت، نان تست و برشتھ، تخم  :و کم فیبر باشد

   .ت پختھ، شربت و ماستالانواع آب میوه و سبزی، سیب زمینی، غ مرغ آب پز و سفت،
 مصرف تکھ ھای میوه یخ زده یا آب میوه ھای رقیق شده ھمراه با یخ می تواند در کنترل تھوع مفید باشد.  
  تعداد وعده ھای غذایی را افزایش و حجم غذا در ھر وعده را کاھش دھید و از مصرف غذای سنگین

  .خودداری کنید
 از قرار گرفتن در معرض بوی غذاھایی کھ رایحھ تندی دارند اجتناب کنید. 
 غذاھا را ترجیحا سرد یا ھم دما با حرارت اتاق مصرف کنید. 
 ت و غذاھای خشک، نشاستھ ای و پرنمک مانند چوب شور و سیب زمینی استفاده کنیدالاز تنق. 
 از آبنبات ھایی با طعم نعناع یا لیمو استفاده کنید. 
 شتر استراحت کنیدبی. 

  اسھال 

   :در مواجھھ با اسھال، مصرف مواد زیر را مد نظر قرار دھید

 :ح مفید بویژه پتاسیم و فیبر پکتین کھ بھ تامین الکترولیت ھای از دست رفتھ در البدلیل داشتن ام موز رسیده
  .طول اسھال و جذب مایعات داخل روده ھا کمک می کند

 بھ راحتی در دستگاه گوارش ھضم شده و بھ روده ھا استراحت می دھد و سبب قوام دھی بھ  سفید: جبرن
  مدفوع می شود

 دستگاه گوارش سیب پختھ را بھ راحتی ھضم می کند. البتھ در  کمپوت سیب بدون شکر: یا سیب پختھ
  .بھ سندرم روده تحریک پذیر، کمپوت سیب بھتر است مصرف نشود الصورت ابت

  در زمان اسھال، مصرف نان سفید بھتر از نان سبوسدار یا نان کامل یا نان قھوه ای  و برشتھ:نان تست
   .است زیرا ھضم آن در دستگاه گوارش مناسب تر است

 :ھمراه با کمی نمک بدون افزودن روغن توصیھ می شود پوره سیب زمینی آب پز یا بخارپز و نرم شده. 
 :زم در الیم و مناسبی ایجاد می کند و مواد مغذی الجوجھ، قوام م این نوع طبخ جوجھ آب پز یا بخار پز

  .شرایط اسھال را تامین می کند
 :حاوی پروبیوتیک ھای ترمیم کننده سلول ھای جدار روده ھای آسیب دیده در طول اسھال  ماست پروبیوتیک

  .است
 کھ الکترولیت ھا و  سوپ مرغ غذای مناسبی برای زمان اسھال است سوپ مرغ بدون چربی: یا آب مرغ

  .مواد مغذی از دست رفتھ در اسھال را جبران می کند
 :دلیل اسھال در این افراد توصیھ می ھ مصرف مایعات بھ ویژه آب در طول روز برای جبران کم آبی بدن ب آب

 .شود

  

  یبوست 

   :در صورت رخداد یبوست مصرف مواد زیر توصیھ می شود



 ت پرک شده الدوسر و غ قھوه ای، جو جمانند نان گندم کامل، برنت کامل کھ سبوس فراوان دارند الغ  
 انواع حبوبات مانند عدس، انواع لوبیا، نخود و دانھ سویا  
 مغزھا مانند بادام، بادام زمینی، گردو و پستھ، فندق ، مغز تخمھ ھا  
 زردآلوبی، کیوی، انجیر، انگور، انواع آلو و المیوه ھا مانند انواع توت، سیب، پرتقال و گ  
 ھمراه با آب یا شربت کم شیرینای گیاھی نظیر تخم شربتی، خاکشیرانواع دانھ ھ  
 سفید و قرمز، گل کلم، کاھو، سبزی خوردن،  گفرنگی، کلم بر ، بروکلی، نخودجانواع سبزی ھا مانند ھوی

  چغندر  گاسفناج، بر
 می عسل و زعفران ساییدهآب پز، کدوحلوایی آب پز، شلغم آب پز، بھ آب پز با اضافھ کردن ک جھوی 
 ویژه آلو بخارا، برگھ آلو و انجیر کھ قبل از خواب می توان دو سھ عدد آن را با مقداری آب میل ھ خشکبار ب

 کرد

  ی اشتھایی ب

 در مواجھھ با بی اشتھایی مصرف مواد زیر توصیھ می شود:   
 نجیر، لیموترش، انبھ و کدو حلوایی، انار، پرتقال، ا)بصورت پالوده( میوه ھا و سبزی ھا با تاکید بر سیب  
 چای لیمو زنجبیل  
 اضافھ کردن در غذا(ادویھ ھا و گلپر(   
 نخود  سمنو، جوانھ گندم و جوانھ  
 با سیاه دانھ و کمی دارچین جشیر برن ،  
 ل بادام و پستھالشلھ زرد با خ  
  مغزھا و خشکبار شامل فندق، گردو، پستھ، بادام، توت خشک، نخود و کشمش، مویز و برگھ میوه ھا  
 بھ انواع سوپ یا غذا جاضافھ کردن آرد برن  


