
COVID-19 ආසාධියනට  සම්බන්ධ ෙපෝෂණ  ගැටලු 

ෙමහි ලබා දී ඇති නිර්ෙද්ශ සහ පිළිතුරු ඉලක්ක කර ඇත්ෙත් ඔක්සිජන් මත යැෙපන ෙහෝ 
බරපතල ෙලස ෙරෝග ලක්ෂණ ෙනාමැති නමුත් ෙරෝහල් ගතව /අතර මැදි ප්රතිකාර මධ්යස්ථාන 
වල/ නිවාසගතව ප්රතිකාර ලබන COVID-19 ෙරෝගීන් සඳහා ය.  

1. COVID-19 ආසාදිතයන්  ගත යුතු ෙපෝෂ්යදායී ආහාර ෙමානවාද? 
නැවුම් සහ ෙපෝෂණ ගුණෙයන් සපිරි ආහාර පරිෙබෝජනය කරන්න 
ෙප්රෝටීන්, විටමින් ඒ, සී, ඩී, ඊ, බී6, බී12, 
ඔෙම්ගා3 ෙම්ද අම්ල , යකඩ, සින්ක්, මැගිනීසියම්, ෙකෝපර්, ෙසලනියම්, �බෙයෝටික් 
සහ ෙප්රෝබෙයෝටික් 

 
 

• එම ෙපෝෂණ සංඝටක බහුලව අඩංගු ආහාර වර්ග ලැයිස්තුවක්  පහත දැක්ෙව්. 

 



2. COVID-19 ආසාදිතයන් සඳහා සීමා කළ යුතු ආහාර ත ෙිබ්ද? 
 
 

• සංතෘප්ත ෙම්දය, ට්රාන්ස් ෙම්දය, අධික සීනි සහ අධික ලුණු අඩංගු ආහාර සීමා කරන්න. 
• සංතෘප්ත ෙම්දය සහිත ආහාර (හරක්මස,් ඌරු මස් වැනි රතු පැහැ මස් වර්ග, 

ෙයාදය සහිත කිරි නිෂ්පාදන, බටර්, ෙපාල් ෙතල්, පාම් ෙතල් වැනි) 

• සිනි අඩංගු ආහාර සහ කාබනීකෘත බීම (සිසිල් බීම) වලින් හැකි තාක් 
වළකින්න. 

• සම්පූර්ණෙයන් සැකසූ ආහාර (ගැඹුරු ෙතල් බදිනලද ආහාර , පීසා, බනිස,් 
බිස්කට්/ කුකීස්) සහ ට්රාන්ස් ෙම්ද වලින් වළකින්න . 

 
 

• මත්පැන් පානය කිරීම, බුලත් විට විකීම  හා දුම්බීෙමන් වළකින්න. 
 
 

3. COVID-19 ෙරෝගිෙයකුට පාචනය ඇති වූ විට ගත හැකි ආහාර ෙමානවාද ? 
 
 

• පාචනය නිසා  විජලනය සහ ලවණ අසමතුලිතතාවයට ෙහ්තු විය හැකිය. එෙස්ම 
ෙපෝෂ්යදායී ආහාර පරිෙභෝජනය අඩු වීම ෙහ්තුෙවන් ප්රතිශක්තිකරණය සහ ෙපෝෂණ 
තත්ත්වය දුර්වල කරයි. 

• පාචනය නිසා ඇති වන අහිතකර බලපෑම් මඟහරවා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් �යා 
මාර්ග ගත හැකිය. 
 

1. ශරී රෙයන් ඉවත්  වූ ජලය සහ ඛනිජ ලවණ නැවත  ලබා ගැනීම සඳහා සජලන 
ද්රාවණය (ජීවනී) ලබා දීම. මීට අමතරව පළතුරු යුෂ, ෙපාල් සහ තැඹිලි වතුර , 
ෙකාත්තමල්ලි දියර වැනි දෑ ලබා දිය හැකිය. 

2. බැදි හාල් කැඳ, පළතුරු යුෂ සහ  සුප් වර්ග දිය හැකිය. ඒවා ෙබෙහවින් 
දියාරු ෙනාවිය යුතුය (අර්ධ ඝන විය යුතුය). ෙබෙහවින් දියාරු වුවෙහාත් 
ෙපෝෂණ  හා ශක්ති ඝනත්වය අඩු විය හැකිය. 

3. ෙටෝස්ට් කරන ලද පාන්, ඕට්ස,් බාර්ලි, පළතුරු (ආනම ාලු, ෙබලි වැනි 
පළතුරු), ෙප්රෝබෙයෝටික්ස් අඩංගු ආහාර- මී කිරි, ෙයෝගට් සහ ෙයෝගට් පානය 
නිර්ෙද්ශ ෙකෙර්. අවශ්ය නම් ෙප්ර ාබෙයෝටික්ස් අඩංගු අතිෙර්කයන් ද නිර්ෙද්ශ 
කළ හැකිය. 

4. අමු එළවළු, ෙම්දය අධික හා ෙතම්පරාදු කරන ලද  ආහාර ගැනීෙමන් 
වළකින්න. සමහර කුළු බඩු ෙයදූ ආහාර ගැනීෙමන් උදරෙය් අපහසුතා ඇති 
වන ෙරෝගීන් ඒවා භාවිතය අඩු කරන්න. 

5. දියර වර්ග  නිතරම පානය කරන්න. විජලන ලක්ෂණ ගැන අවධානය ෙයාමු 
කරන්න (නිතර පිපාසය ඇති වීම, තද පැහැති මුත්රා පිටවීම, මුත්රා පිටවීම 
අඩුවීම සහ,ෙතාල කට ෙව්ලීම ආදීය විජලන ලක්ෂණ විය හැක). 

 
 
 
4. COVID-19 ෙරෝගීන් සඳහා නිර්ෙද්ශ කරන වැඩිමනත් ආහාර ෙමානවාද? 
 
 
1.  ආහාර මාර්ගෙය් ෙරෝග ලක්ෂණ ඇති ෙරෝගීන් සඳහා එම ෙරා◌්ග ලක්ෂණ 

මැඩපැවැත්විමට  පහත සඳහන් දෑ එකතු කළ හැකිය. 
 
 



o නිව්ඩ් ඩ සහිත ධාන්ය වර්ග [රතු සහල් , පරළු පාන් , හබල ෙපති (ෙපාල් වතුෙර් 
ෙපාඟවා ෙගන ෙපාඩි කරන ලද ෙකෙසල් සමඟ),උප්පුමා (එලවලු මිශ්ර කළ රුලං 
වලින් සකසා ගත් ආහාරයකි)] 

o බිත්තර සහ අනිකුත් ෙප්රෝටීන් බහුල ආහාර වන  මාළු සහ මස ් වර්ග, කිරි ආ�ත 
ආහාර (නැවුම් කිරි, ෙයෝගට්, මුදවපු කිරි) සහ මාශ ෙබෝග වර්ග (කඩල, පරිප්පු) 

o  විවිධ  වර්ගෙය් පළතුරු සහ එළවලු එකතු කර ගන්න; ආහාර මාර්ගෙය් ඇති වන 
ෙරෝග ලක්ෂණ සඳහා ෙකෙසල්, ෙබලි වැනි ආහාර වඩාත් සුදුසුය;  

o ෙප්රෝබෙයෝටික් අඩංගු ආහාර (මුදවපු කිරි, ෙයෝගට් සහ ෙයෝගට් බීම) 
සහ  �බෙයාටික්ස් අඩංගු (ෙකෙසල් , ළූණු, සුදුළූණු) ආදිය එකතු කරගන්න. 
 

2. පිරි සැකසූම් ආහාර, අධික ෙතල් සහිත සහ ගැඹුරු ෙතෙල් බැදගත් ආහාර ගැනීෙමන්  
වළකින්න. ඒවා ෙබෙහවින් දියාරු ෙනාවිය යුතුය(අර්ධ ඝන විය යුතුය). ෙබෙහවින්  
දියාරු වුවෙහාත් ෙපෝෂණ  හා ශක්ති ඝනත්වය අඩු විය හැකිය. 

 
3. කෘතීම රසකාරක ෙනාමැතිව (සුප් කැට වැනි) නිවෙස්දි සාදා ගත් නැවුම් සුප්, ලබා දිය  

හැකිය; ඒවා ෙබෙහවින් දියාරු ෙනාවිය යුතුය(අර්ධ ඝන විය යුතුය). ෙබෙහවින් දියාරු 
වුවෙහාත් ෙපෝෂණ  හා ශක්ති ඝනත්වය අඩු විය හැකිය. 

 
 
4. රසම්/ ඉඟුරු, ෙකාත්තමල්ලි, සුදුළූණු, කරපිංචා, සියඹලා, සූදුරු, මහදුරු වැනි දෑ ෙයාදා  

සාදා ගත් පාන වර්ග ෙහෝ තැම්බුම් ෙහාදි මධ්යසථ් ප්රමාණෙයන්  ෙරෝගියාෙග් කැමැත්ත 
මත බීමට දිය හැකිය. ෙමහි සඳහන් සමහර ඔසු සහ කුළුබඩු  සඳහා ආෙව්ණික ඖෂධීය 
ගුණ ඇත. 

 
5. සාමාන්ය පරිදි (මුඛ මාර්ගෙයන්) ආහාර අවශ්ය ප්රමාණ වලින් ලබා ගත ෙනාහැකි ෙරෝගීන්  

සඳහා ඔවු න්ෙග් ෙපෝෂණ තත්වය තවදුරටත්  දුර්වල වීමට ෙපර විකල්ප ක්රම භාවිතා 
කරන්න(නල/ බට මඟින්).  

 
 
5. COVID-19 ෙරෝගිෙයකු ෙරෝහෙලන් පිටව ගිය පසුව නිවෙස්දි  ෙරෝගියාට ආහාර  

අරුචිය, ඔක්කාරය වැනි ෙරෝග ලක්ෂණ තිෙබ් නම් ෙමම ෙරෝගීන් සඳහා සුදුසු ආහාර 
ෙමානවාද? 

 
 
1. විශාල ප්රධාන ආහාර ෙව්ල් තුන ෙවනුවට කුඩා ආහාර ෙව්ල් කිහිපයක්  ගැනීම ෙයෝග්ය ෙව්.  
2. විිවිධත්වෙයන් යුතු ආහාර විවිධ ක්රම වලට සකස් කර, ආහාර රුචිය වැෙඩන පරිදි 

ආකර්ෂණීය ආකාරෙයන් ආහාර පිළිගැන්වීම. ආහාර උණුසුම්ව පිළිගන්වන්න.  
3. අර්ධ ඝන, මෘදු ආහාර (කුඩාවට කැබැලි කරගත් බත් කැඳ, ෙපාඩිකර ගත් අර්තාපල් 

තලපය, කුරක්කන් සහ කිතුල් පිටි කැඳ ෙහෝ තලපය)  ෙහා◌් දියරමය ආහාර අධික ආහාර 
අරුචිය ඇති ෙරෝගීන් සඳහා ලබා දිය හැකිය.  

4. පහසුෙවන් ජීර්ණය කළ හැකි කෑමට �ය ආහාර ලබා දිය හැකිය (ෙටෝස්ට් කරන ලද පාන්, ක්රැකර් 
වර්ගෙය් බිස්කට්, විවිධ සුප් වර්ග (උකු බවින් වැඩි), උප්පුමා(එළවළු මිශ්ර කළ රුලං වලින් 
සකසා ගත් ආහාරයකි). 

5. ෙපෝෂ්යදායි ෙකටි ආහාර වර්ග වන ඇට වර්ග (රට කජු, කජු, තල කැරලි) රට ඉඳි සහ මුද්දරප්පලම්, 
පළතුරු සහ පළතුරු යුෂ ෙරෝගියාෙග්  රුචිකත්වය අනුව ලබා දිය හැකිය.  

6. ආහාර මාර්ගෙය් නිෙරෝගි බාවයට ෙහ්තුවන ෙප්රෝබෙය ාටික්ස් අඩංගු (ෙයෝගට් ,මුදවපු කිරි, 
ෙයෝගට් බීම වැනි) ආහාර  එකතු කර ගන්න. 

7. රසම්/ ඉඟුරු, ෙකාත්තමල්ලි, සුදුළූණු, කරපිංචා, සියඹලා, සූදුරු, මහදුරු වැනි දෑ ෙයාදා 
සාදා ගත් පාන වර්ග ෙහෝ තැම්බුම් ෙහාදි මධ්යසථ් ප්රමාණෙයන්  ෙරෝගියාෙග් කැමැත්ත මත 
බීමට ලබා දිය හැකිය. ෙමහි සඳහන් සමහර ඔසු සහ කුළුබඩු  සඳහා ආෙව්ණික ඖෂධීය 
ගුණ ඇත. 

8. ඔක්කාරය ෙහෝ ෙවනත් අපහසුතාවයක්  ඇති වන්ෙන් නම්  ෙකෝපි  පානෙයන්  වළකින්න. 



9. සාමාන්ය පරිදි (මුඛ මාර්ගෙයන්)  ආහාර අවශ්ය ප්රමාණ වලින් ලබා ගත ෙනාහැකි ෙපෝෂණ තත්වය 
දුර්වල  ෙරෝගීන් සඳහා ශක්තිය හා ෙප්රෝටීන අධික ආහාර අතිෙර්කයන් නිර්ෙද්ශ කළ හැකිය. 
නමුත් සාමාන්ය පරිදි සමතුලිත ආහාර ෙව්ලක් ලබා ගැනීම මඟින්  සමස්ත ශරීර ෙසෟඛ්ය 
වැඩි දියුණු වීමත් ෙරෝගියා යථා තත්වයට පත්වීමත් ෙව්ගවත් කරයි. 

 
 
 
6.     නිවාසගත ප්රතිකාර යටෙත් සිටින COVID-19 ෙරෝගිෙයකුට වමනය සහ උණ වැනි  
        ෙරෝග ලක්ෂණ තිෙබ් නම් ඔවුන්ට සුදුසු ෙපෝෂණීය ආහාර ෙමානවාද? 

 
1. ශරී රෙයන් ඉවත්  වූ ජලය සහ ලවණ නැවත ලබා ගැනීම සඳහා  සජලන ද්රාවණය (ජිවනි) ලබා 

දිය හැක.  තවද පළතුරු යුෂ, ෙපාල් සහ තැඹිලි වතුර , ෙකාත්තමල්ලි දියර වැනි දෑ ලබා දිය 
හැකිය. 

2. කෑමට පැය භාගයකට ෙපර සුදුසු ඖෂධ (ෙප්රෝකයිනටික්) ලබා ෙදන්න. 
3. විශාල ප්රධාන ආහාර ෙව්ල් තුන ෙවනුවට කුඩා ආහාර ෙව්ල් කිහිපයක්  ගැනීම ෙයෝග්ය 

ෙව්. අර්ධ ඝන, මෘදු ආහාර (කුඩාවට කැබැලි කරගත් බත් කැඳ, ෙපාඩිකර ගත් අර්තාපල් 
තලපය, කුරක්කන් සහ කිතුල් පිටි කැඳ ෙහෝ තලපය)  ෙහෝ දියරමය ආහාර අධික 
ආහාර අරුචිය ඇති ෙරෝගීන් සඳහා ලබා දිය හැකිය.  

4. ප්රධාන කෑම ෙව්ලකට ආසන්නව දියර වර්ග බහුලව ගැනීෙමන් වළකින්න. එමඟින් 
වමනය ඇතිකිරීමට ෙහ්තු විය හැකිය. 

5. පහසුෙවන් ජීර්ණය කළ හැකි සහ පහසුෙවන් සැපිය හැකි ආහාර (ෙටෝස්ට් කරන ලද පාන්, 
ක්රැකර් වර්ගෙය් බිස්කට්, විවිධ සුප් වර්ග (උකු බවින් වැඩි) සහ කැඳ වර්ග 

6. ෙපෝෂ්යදායි ෙකටි ආහාර වර්ග වන ඇට වර්ග (රට කජු, කජු, තල කැරලි) රට ඉඳි සහ 
මුද්දරප්පලම්, පළතුරු සහ පළතුරු යුෂ ෙරෝගියාෙග්  රුචිකත්වය අනුව ලබා දිය හැකිය.  

7. දියර වර්ග  නිතරම පානය කරන්න. විජලන ලක්ෂණ ගැන අවධානය ෙයාමු කරන්න 
(නිතර පිපාසය ඇති වීම, තද පැහැති මුත්රා පිටවීම, මුත්රා පිටවීම අඩුවීම සහ,ෙතාල කට 
ෙව්ලීම ආදීය විජලන ලක්ෂණ විය හැක). 

 
 
 
7. ෙකාවිඩ් -19 ෙරෝගිෙයකුට දිගින් දිගටම  ආහාර අරුචිය පැවතුනෙහාත් එවැනි  

තත්වයක් පාලනය කරන්ෙන් ෙකෙස්ද? 
 

1. විිවිධත්වෙයන් යුතු ආහාර විවිධ ක්රම වලට සකස ්කර, ආහාර රුචිය වැෙඩන පරිදි විවිධ 
ව� සහ පාට වල පළතුරු සහ එලවළු ආකර්ෂණීය ආකාරෙයන් ආහාර පිළිගැන්වීම. 
ආහාර උණුසුම්ව පිළිගන්වන්න. 

2. පහසුෙවන් ජීර්ණය කළ හැකි, කෑමට �ය ආහාර ලබා දිය හැකිය (ෙටෝස්ට් කරන ලද පාන්,  
ක්රැකර් වර්ගෙය් බිස්කට්, විවිධ සුප් වර්ග (උකු බවින් වැඩි), උප්පුමා (එළවළු මිශ්ර කළ රුලං 
වලින් සකසා ගත් ආහාරයකි).  
උකුවට සාදන ලද කැඳ වර්ග (බත්, කුරක්කන් කැඳ, කිතුල් පිටි කැඳ) එකතු කරගන්න. 

3. ෙපෝෂ්යදායි ෙකටි ආහාර වර්ග වන ඇට වර්ග (රට කජු, කජු, තල කැරලි) රට ඉඳි සහ  
මුද්දරප්පලම්, පළතුරු (ෙනල්ලි, ෙවරළු, නාරං)සහ පළතුරු යුෂ (තැඹිලි, ෙදහි) 
ෙරෝගියාෙග්  රුචිකත්වය අනුව ලබා දිය හැකිය.  

 .          4. රසම්/ ඉඟුරු, ෙකාත්තමල්ලි, සුදුළූණු, කරපිංචා, සියඹලා, සූදුරු, මහදුරු වැනි දෑ ෙයාදා  
සාදා ගත් පාන වර්ග ෙහෝ තැම්බුම් ෙහාදි මධ්යසථ් ප්රමාණෙයන්  ෙරෝගියාෙග් කැමැත්ත 
මත බීමට ලබා දිය හැකිය. ෙමහි සඳහන් සමහර ඔසු සහ කුළුබඩු  සඳහා ආෙව්ණික 
ඖෂධීය ගුණ ඇත. 

5.  ෙසෟඛ්ය සම්පන්න ෙද්හ බරක් පවත්වා ගන්න. ශරීර බර අඩු වීම පිළිබඳ අවධානෙයන් සිටින්න. 
 
 
 
 



6.  සාමාන්ය පරිදි (මුඛ මාර්ගෙයන්)  ආහාර අවශ්ය ප්රමාණ වලින් ලබා ගත ෙනාහැකි ෙපෝෂණ  
තත්වය දුර්වල  ෙරෝගීන් සඳහා ශක්තිය හා ෙප්රෝටීන අධික ආහාර අතිෙර්කයන් නිර්ෙද්ශ කළ 
හැකිය. නමුත් සාමාන්ය පරිදි සමතුලිත ආහාර ෙව්ලක් ලබා ගැනීම මඟින්  සමස්ත ශරීර 
ෙසෟඛ්ය වැඩි දියුණු වීමත් ෙරෝගියා යථා තත්වයට පත්වීමත් ෙව්ගවත් කරයි. 

7. සාමාන්ය පරිදි (මුඛ මාර්ගෙයන්) ආහාර අවශ්ය ප්රමාණ වලින් ලබා ගත ෙනාහැකි ෙරෝගීන්  
සඳහා ඔවු න්ෙග් ෙපෝෂණ තත්වය තවදුරටත්  දුර්වල වීමට ෙපර විකල්ප ක්රම භාවිතා 
කරන්න(නල/ බට මඟින්).  

 
 
8. ෙකෝවිඩ් -19 ෙරෝගීන් සඳහා ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය ක්රමෙය්දි නිර්ෙද්ශ කරන  කැඳ සහ  

අෙනකුත් ආහාර ගැනීම සුදුසු ෙව්ද? 
 

1. ෙමම ආයුර්ෙව්ද කැඳ වර්ග පිලිෙයල කිරිෙම්ද ෙයාදා ගන්නා  අමුද්රව්ය වල  විවිධ   
ගුණ(functional foods) හා ආෙව්ණික ඖෂධීය ගුණ ඇත. ෙමම සමහරක් කැඳ 
වර්ග  ආහාර මාර්ගෙය් ෙරෝග ලක්ෂණ ඇති  ෙරෝගීන් සඳහා ආයුර්ෙව්දෙය්දි  ලබාෙදනු 
ලබයි. ඒවාෙය් ගුණ අගුණ  පිළිබඳව බටහිර ෛවද්ය විද්යානුකූලව  කිසිඳු නිගමනයකට 
එළඹ ෙනාමැති බැවින් නියමිත නිර්ෙද්ශයක් ලබා දිය ෙනාහැක. නමුත් 
ෙරෝගියාෙග්   ස්ව කැමැත්ත මත ලබා ගන්ෙන් නම් ඒවා මධ්යස්ථ ප්රමාණෙයන් ලබා ගත 
යුතුය . 

2. ප්රධාන ආහර ෙව්ලක් ෙවනුවට කැඳ වර්ග නිර්ෙද්ශ කළ ෙනාහැක. සෑමවිටම සාමාන්ය  
පරිදි සමතුලිත ආහාර ෙව්ලක් ලබා ගැනීමට ෙරෝගියා උනන්දු කළ යුතු අතර 
එමඟින්  සමස්ත ශරීර ෙසෟඛ්ය වැඩි දියුණු වීමත් ෙරෝගියා යථා තත්වයට පත්වීමත් 
ෙව්ගවත් කරයි. 

 
 
 
 
9. COVID -19 ෙරෝගීන් නිතර ආහාර ලබා ගත යුතු යැයි මතයක් පවතී. එහි පදනමක්  

තිෙබ්ද ? 
 

1. ඔක්කාරය, වමනය සහ උදරෙය් අපහසුතාවය ඇති ෙරෝගීන්ට සමාන්ය පරිදි  පූර්ණ  
ආහාර ෙව්ලක් ලබා ගැනීම අපහසුය. 

2. ශ්වසන අපහසුතාවෙයන් ෙපෙළන ෙරෝගීන් බර  ආහාර ෙව්ලක්  ගැනීෙමන් පසු තවත්  
අපහසුතාවයට පත් විය හැකිය. 

3. විශාල ප්රධාන ආහාර ෙව්ල් තුන ෙවනුවට කුඩා ආහාර ෙව්ල් කිහිපයක්  ගැනීම ෙයෝග්ය  
ෙව්. 

4. සාමාන්ය පරිදි (මුඛ මාර්ගෙයන්)  ආහාර අවශ්ය ප්රමාණ වලින් ලබා ගත ෙනාහැකි ෙපෝෂණ  
තත්වය දුර්වල  ෙරෝගීන් සඳහා ශක්තිය හා ෙප්රෝටීන අධික ආහාර අතිෙර්කයන් නිර්ෙද්ශ කළ 
හැකිය. නමුත් සාමාන්ය පරිදි සමතුලිත ආහාර ෙව්ලක් ලබා ගැනීම මඟින්  සමස්ත ශරීර 
ෙසෟඛ්ය වැඩි දියුණු වීමත් ෙරෝගියා යථා තත්වයට පත්වීමත් ෙව්ගවත් කරයි. 

5. ශක්ති සහ ෙපෝෂක ඝනත්වෙයන් ඉහල  ආහාර කුඩා ප්රමාණ වලින් වැඩි වාරගණනක්  
ලබා දිෙමන් ඔවුන්ට අවශ්ය ශක්තිය ලැෙබනවා ෙස්ම, ඇතිවන අපහසුතා මඟ හරවා ගත 
හැක. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  ෙමම ආසාදනෙය්දී වෙයෝවෘද්ධ ෙරෝගීන් අනුගමනය කළ යුතු ෙපෝෂණය  
සම්බන්ධ  උපෙදස් ෙමානවාද? 

 
වැඩිහිටියන් මුහුණ ෙදන ෙපාදු ගැටළු නම් ආහාර අරුචිය, ආහාර විකීෙම් දුර්වලතා  (දත් 
අඩු වීම නිසා) සහ රස සංෙව්දීතාව දුර්වල වීමය. එබැවින් එම කරුණු පිළිබඳව වැඩි 
අවධානයක් ෙයාමු කිරීම වැදගත්ය. 

 
1. විිවිධත්වෙයන් යුතු ආහාර විවිධ ක්රම වලට සකස ්කර, ආහාර රුචිය වැෙඩන පරිදි විවිධ  

ව� සහ පාට වල පළතුරු සහ එලවළු ආකර්ෂණීය ආකාරෙයන් ආහාර පිළිගැන්වීම. 
ආහාර උණුසුම්ව පිළිගන්වන්න. 

2. මෘදු පහසුෙවන් ජීර්ණය කළ හැකි, කෑමට �ය ආහාර ලබා දිය හැකිය (ෙටෝස්ට් කරන ලද  
පාන්, ක්රැකර් වර්ගෙය් බිස්කට්,රස්ක්, විවිධ සුප් වර්ග (උකු බවින් වැඩි), උප්පුමා (එළවළු මිශ්ර 
කළ රුලං වලින් සකසා ගත් ආහාරයකි). උකුවට සාදන ලද කැඳ වර්ග (බත්, කුරක්කන් 
කැඳ, කිතුල් පිටි කැඳ) එකතු කරගන්න. 

3. ශක්ති සහ ෙපෝෂක ඝනත්ව ෙයන් ඉහල  ආහාර කුඩා ප්රමාණ වලින් වැඩි වාරගණනක්  
ලබා දිෙමන් ඔවුන්ට අවශ්ය ශක්තිය ලැෙබනවා ෙස්ම, ඇතිවන අපහසුතා මඟ හරවා ගත 
හැක. 

4.  හැපීෙම් අපහසුතා ඇති වැඩිහිටියන්ට ආහාර කුඩාකැබලි වලට ෙපාඩි කර/ අඹරා ලබා  
දීම සුදුසුය. දියරමය ආහාර වලට වඩා කුඩා කැබැලි සහිත ආහාර ලබා දීෙමන් ආහාර 
මාර්ගෙය් �යාකාරිත්වය සහ නිෙරෝගිභාවය නිසි පරිදි පවත්වා ගැනීම ට වැදගත් ෙව්. 

5. බිත්තර සහ අනිකුත් ෙප්රෝටීන් බහුල ආහාර වන  මාළු සහ මස ් වර්ග, කිරි ආ�ත ආහාර  
(නැවුම් කිරි, ෙයෝගට්, මුදවපු කිරි) සහ මාශ ෙබෝග වර්ග (කඩල, පරිප්පු)ආහාරයට 
එකතු කර ගන්න. ඔවුන් නිර්මාංශි නම් ෙහෝ කිරි ආහාර ගැනීෙම් අපහසුතා  වලින් 
ෙපෙළන අය නම් ෙසෝයා, ෙටෝෆු සහ මාශ ෙබෝග ආහාරයට ගත හැකිය.  

6.  විවිධ වර්ගෙය් පළතුරු සහ එළවලු දිනපතා ආහාරයට ලබා ෙදන්න. පලතුරු කැබැලි  
ෙලස ආහාරයට ගැනීෙම් අපහසුතා වෙයන් ෙපෙළන අය සඳහා තලා ෙපාඩි කර/ කැබලි 
කර ෙහෝ පළතුරු යුෂ ෙලස සකස් කර ෙදන්න. 

7.   රසම්/ ඉඟුරු, ෙකාත්තමල්ලි, සුදුළූණු, කරපිංචා, සියඹලා, සූදුරු, මහදුරු වැනි දෑ ෙයාදා  
සාදා ගත් පාන වර්ග ෙහා◌් තැම්බුම් ෙහාදි මධ්යසථ් ප්රමාණෙයන්  ෙරෝගියාෙග් කැමැත්ත 
මත බීමට ලබා දිය හැකිය. 

8.  දියර වර්ග  නිතරම පානය කරන්න. විජලන ලක්ෂණ ගැන අවධානය ෙයාමු කරන්න  
(නිතර පිපාසය ඇති වීම, තද පැහැති මුත්රා පිටවීම, මුත්රා පිටවීම අඩුවීම සහ,ෙතාල කට 
ෙව්ලීම ආදීය විජලන ලක්ෂණ විය හැක). 

9.   සාමාන්ය පරිදි (මුඛ මාර්ගෙයන්)  ආහාර අවශ්ය ප්රමාණ වලින් ලබා ගත ෙනාහැකි ෙපෝෂණ  
තත්වය දුර්වල ෙරෝගීන් සඳහා ශක්තිය හා ෙප්රෝටීන අධික ආහාර අතිෙර්කයන් නිර්ෙද්ශ කළ 
හැකිය. නමුත් සාමාන්ය පරිදි සමතුලිත ආහාර ෙව්ලක් ලබා ගැනීම මඟින්  සමස්ත ශරීර 
ෙසෟඛ්ය වැඩි දියුණු වීමත් ෙරෝගියා යථා තත්වයට පත්වීමත් ෙව්ගවත් කරයි. 

10.  සාමාන්ය පරිදි (මුඛ මාර්ගෙයන්) ආහාර අවශ්ය ප්රමාණ වලින් ලබා ගත ෙනාහැකි ෙරෝගීන්  
සඳහා ඔවු න්ෙග් ෙපෝෂණ තත්වය තවදුරටත්  දුර්වල වීමට ෙපර විකල්ප ක්රම භාවිතා 
කරන්න(නල/ බට මඟින්).  

11.   දියවැඩියාව වැනි නිදන්ගත ෙරෝග ඇත්නම් ඒවාට අනුකුල වන පරිදි  ආහාර ලබා  
ගැනීම සිදු කරන්න. 

 


