
 

   

 

توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از بیماری توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از بیماری 

  : :   CCOOVVIIDD--1199های تنفسی و های تنفسی و 

در برنامه غذایی روزانه دو اصل تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه دو اصل تعادل و تنوع 

رعایت گردد . تعادل به معنی مصرف مقادیر کافی رعایت گردد . تعادل به معنی مصرف مقادیر کافی 

از مواد مورد نیاز برای حفظ سلامت بدن است و از مواد مورد نیاز برای حفظ سلامت بدن است و 

تنوع یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی که در تنوع یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی که در 

)نان و غلات ، سبزی ها ، میوه )نان و غلات ، سبزی ها ، میوه گروه اصلی غذایی گروه اصلی غذایی   66

ن ، گوشت و تخم مرغ و ن ، گوشت و تخم مرغ و آآها ، شیر و فراورده های ها ، شیر و فراورده های 

  حبوبات و مغز دانه ها( قرار دارند . حبوبات و مغز دانه ها( قرار دارند . 

واد غذایی در هر گروه غذایی ، دارای ارزش واد غذایی در هر گروه غذایی ، دارای ارزش مم

غذایی تقریباً یکسان هستند و می توان از یکی به غذایی تقریباً یکسان هستند و می توان از یکی به 

جای دیگری استفاده کرد . به عنوان مثال می توان جای دیگری استفاده کرد . به عنوان مثال می توان 

ی شیر و از حبوبات و تخم مرغ به ی شیر و از حبوبات و تخم مرغ به از ماست به جااز ماست به جا

  جای گوشت استفاده کرد . جای گوشت استفاده کرد . 

به منظور افزایش سطح ایمنی بدن روزانه از منابع به منظور افزایش سطح ایمنی بدن روزانه از منابع 

 شامل انواع میوه ها و سبزی ها ازشامل انواع میوه ها و سبزی ها از  CCغذایی ویتامین غذایی ویتامین 

جمله سبزی های برگ سبز مانند سبزی خوردن ، 

ه فرنگی ، جوانه های جانواع کلم ، گل کلم ، گو

اع مرکبات )لیمو ترش ، ماش و شبدر ، انو،گندم 

لیمو شیرین ، پرتقال ، نارنگی و نارنج( ، کیوی و 

 دیگر میوه ها و سبزی ها استفاده شود . 

می  Cخام حاوی ویتامین ز با توجه به این که پیا

 باشد می توان روزانه همراه با غذا استفاده گردد . 

  Cدر تهیه سوپ یا آش از شلغم که حاوی ویتامین 

 استفاده شود . می باشد ، 

در تقویت  Aو  Eبا توجه به نقش ویتامین های 

سیستم ایمنی بدن روزانه از منابع غذایی ویتامین 

A  منابع گیاه شامل انواع سبزی ها و میوه های زرد(

و نارنجی مانند هویج ، کدو حلوایی ، موز و انواع 

مرکبات و منابع حیوانی مانند زرده تخم مرغ و شیر 

)روغن های  Eمنابع غذایی ویتامین  و لبنیات( و

مایع مانند کانولا ، گلرنگ ، آفتابگردان و ذرت( 

 استفاده شود . 

از خوردن غذاهای چرب و شور مانند انواع تنقلات 

شور ، انواع کنسروها و شورها و انواع سوسیس و 

کالباس به دلیل تحریک سیستم ایمنی بدن تا حد 

 امکان خودداری شود . 

سیستم ایمنی بدن روزانه از منابع  جهت تقویت

غذایی حاوی آهن و روی )گوشت قرمز، مرغ و 

ماهی، تخم مرغ ، انواع سبزی ها ، حبوبات ، میوه 

های تازه و خشک شده و غلات کامل( ویتامین 

)ماهی های چرب ، لبنیات و زرده تخم مرغ( 

 استفاده گردد . 

مانند  Bروزانه از منابع غذایی ویتامین های گروه 

ف شیر و  سبز و میوه ها انواع سبزی ها برگ

زرده تخم مرغ ، غلات  لبنیات، انواع گوشت ها ،

سبوس دار ، حبوبات مانند نخود ، انواع لوبیا ، 

عدس ، باقلا ، لپه و ماش و مغزها )پسته ، گردو ، 

بادام و فندق( جهت ارتقای سیستم ایمنی بدن 

 .  استفاده شود
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مایعات به صورت روزانه توصیه می شود . نوشیدن مایعات به صورت روزانه توصیه می شود . نوشیدن 

مایعات به اندازه کافی و فراوان به حفظ ایمنی بدن مایعات به اندازه کافی و فراوان به حفظ ایمنی بدن 

  کمک می کند . کمک می کند . 

  توصیه های تغذیه ای در بیماری های تب دار توصیه های تغذیه ای در بیماری های تب دار 

عفونت ها منجر به افزایش متابولیسم بدن ، تجمع عفونت ها منجر به افزایش متابولیسم بدن ، تجمع 

ن ، ن ، مواد سمی در بدن ، اختلال در تعادل آب بدمواد سمی در بدن ، اختلال در تعادل آب بد

اختلال گوارشی ، انهدام پروتئین های نسوج که اختلال گوارشی ، انهدام پروتئین های نسوج که 

حاصل آن دفع ازت از بدن است، می گردد . حاصل آن دفع ازت از بدن است، می گردد . 

بنابراین در مراقبت تغذیه ای بیماری های عفونی بنابراین در مراقبت تغذیه ای بیماری های عفونی 

اولویت با تامین انرژی ، پروتئین ، ویتامین ها و اولویت با تامین انرژی ، پروتئین ، ویتامین ها و 

  املاح است . املاح است . 

  3131با بالا رفتن یک درجه سانتی گراد حرارت بدن با بالا رفتن یک درجه سانتی گراد حرارت بدن 

فزایش می یابد. بنابراین فزایش می یابد. بنابراین در صد متابولیسم بدن ادر صد متابولیسم بدن ا

مصرف آب و مایعات و غذا در حجم کم و دفعات مصرف آب و مایعات و غذا در حجم کم و دفعات 

  بیشتر توصیه می شود . بیشتر توصیه می شود . 

در مرحله حاد بیماری و هنگام تب ممکن است 

سدیم و پتاسیم به مقدار زیادی و به صورت عرق از 

بدن دفع شود و مصرف سوپ حاوی نمک برای 

جبران سدیم ضروری است . رژیم غذائی حاوی 

وز، آلو، زردآلو، طالبی، کیوی، پرتقال( میوه )م

سبزی ها )اسفناج، جعفری ، لوبیا، سبوب گندم، 

هویج، کدو حلوایی، گوجه فرنگی و سیب زمینی( 

 شیر و ماست برای تامین پتاسیم توصیه می شود . 

 در یک فرد بیمار میزان نیاز به پروتئین افزایش 

یژه از می یابد بنابراین تامین پروتئین روزانه به و

منابع حیوانی مانند : انواع گوشت ها )قرمز،مرغ، 

ماهی،طیور( ، انواع لبنیات پاستوریزه )پنیر، شیر، 

 ماست، کشک و دوغ( و تخم مرغ توصیه می شود . 

 نشانی       مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین )ع( رشت

 22328233 -8تلفن :
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