يالدیه گرامی

ثِ آى عالقِ ثيطتزي دارد (هثالًكوي تزش يب

 ثِ هٌظَر كبّص ثي اضتْبيي در كَدكتبى ٍ

ضيزيي)

هتعبقت آى حفظ ٍسى هٌبست ٍ داضتي اًزصي السم

 هوكي است عذم توبيل ثِ خَردى غذا در كَدك
ًبضي اس ًبراحتي گلَ ٍ سخن دّبى ثبضذ.

 دفعبت خَراًذى غذا را ثِ كَدك افشايص دادُ

 اس خَراًذى غذاّبي هحزك ثِ كَدك خَدداري

جْت اداهِ درهبى ثبيذ ثِ ًكبت سيز تَجِ ًوبييذ.

ٍلي حجن آى را كن كٌيذ .هثالً ثِ جبي خَراًذى

كٌيذ هثالً غذاّبيي كِ داراي ادٍيِجبت تٌذ

 كَدك خَد را ثِ خَردى غذاي هَرد عالقِاش

سِ ٍعذُ غذايي ثِ كَدك ،هيتَاًيذ ّوبى حجن

هيثبضٌذ.

تطَيق كٌيذ.

غذا را در ضص ٍعذُ ثِ اٍ ثخَراًيذ.

 ثِ كَدك آى غذايي را ثخَراًيذ كِ توبيل ثِ

 جْت تطَيق كَدك ثِ خَردى ثْتز هيتَاًيذ

 غذاّبي خيلي داغ يب خيلي سزد ،غذاّبي سزخ
ضذُ ٍ غذاي سفت ثِ فزسًذتبى ًذّيذ.غذا ثبيذ

خَردًص دارد ٍ اس ثِ سٍر خَراًذى غذا ثِ اٍ

غذا را تشئيي كٌيذ ،ثِ يبد داضتِ ثبضيذ ضكل ٍ

خَة پختِ ضذُ ٍ ًزم ثبضذ.

خَدداري كٌيذ.

ظبّز غذا تأثيز سيبدي در خَردى آى دارد.

 ثِ جبي غذاّبي سزخ ضذُ اس غذاّبي كجبثي يب

 حتي ظزفي كِ غذا در آى ريختِ هيضَد ،در
صَرتي كِ ثزاي كَدك جذاة ثبضذ هيتَاًذ در
خَردى ثيطتز آى غذا هؤثز ثبضذ.
 ثزاي تحول ثْتز ٍ خَردى ثيطتز ثبيذ غذاي

 در هَرد كَدك ثيوبر ثيطتز ثبيذ كيفيت غذا را
هذ ًظز ثگيزيذ تب كويت آى ثِ عٌَاى هثبل :ثِ
كَدك غذاّبيي كِ پزٍتئيي ثباليي دارًذ هثل

كَدك را هشُدار كزد .هشُاي كِ خَد كَدك
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آةپش ضذُ استفبدُ كٌيذ.

گَضت ،هزغ ،هبّي ثخَراًيذ چَى ايي غذاّب
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عالٍُ ثز داضتي كبلزي سيبد ثبعث هيضًَذ تب

ٌّ گبهي كِ كَدك احسبس خستگي ٍ

كَدك ضوب حيي درهبى ثب دارٍّبي ضيويبيي

خَاةآلَدگي هيكٌذ ًجبيذ اٍ را ٍادار ثِ خَردى

درهبًي دچبر كبّص ٍسى ًطَد.

كزد.
داًطگبُ علَم پشضكي ٍخذهبت ثْذاضتي درهبًي تْزاى

 ثِ دليل ًَع دارٍّبيي كِ ايي ثيوبراى هصزف
هيكٌٌذ اس حذاقل ًوك در غذاي فزسًذتبى
استفبدُ ًوبييذ.
 حذاقل ًين سبعت قجل اس صزف غذا قزظ يب ّز
ًَع دارٍي ضذ تَْع ديگز را كِ پشضك تجَيش

ثيوبرستبى كَدكبى ثْزاهي

 رعایت وكات ذكر شدٌ ،بٍ كًدك شما
كمك میكىد تا حيه درمان يزن خًد را

نحوه صحیح تغذیه در

حفظ ومًدٌ ي اورژي الزم براي ادامٍي

بیماران لنفوم چیست؟

درمان داشتٍ باشد.

ًوَدُ است ثِ كَدك ثخَراًيذ تب ٌّگبم صزف
غذا حبلت تَْع ًذاضتِ ثبضذ.
ٌّ گبهي كِ كَدك ضوب درد ٍ ًبراحتي دارد ضوب
هبدر عشيش ًجبيذ سعي در خَراًذى غذا ثِ اٍ ًوبييذ
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چَى ثِ احتوبل سيبد اس خَردى اهتٌبع هيكٌذ.
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