
   قزوين و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي 

  معاونت درمان

  

وص مراقبت در خصمديرگروه تغذيه دانشگاه علوم پزشكي قزوين دانشيار و دكتر جوادي نكات تغذيه اي ارائه شده توسط خانم 

  و پيشگيري از كرونا:

 توصيه هاي عمومي

  ري و زياده خوري هر دو مضر هستند.به اندازه كافي غذا ميل كنيد كم خو �

   .ليوان آب ولرم ميل كنيد 8-6هر روز  �

اينكه ما از خوردن آن  زرش هر غذا به مواد مغذي آن است و. ارامش و توام با رضايت و شادي مصرف كنيدغذا را با آ �

  لذت ببريم.

ساعت.  16ساعت و نوزادان حدود  8-10ساعت به خواب نياز دارند كودكان 8، بزرگساالن حدود به اندازه كافي بخوابيد �

  ظيم متابوليسم بدن، ترشح هورمون ها و شادابي كمك مي كند.خواب كافي با سالمت بدن ، تن

انواع ورزش كه مي توانيد در منزل انجام دهيد را فراموش نكنيد . مواد غذايي وقتي بخوبي در بدن  پياده روي، نرمش و �

 .جذب مي شوند كه همراه با يك فعاليت بدني خوب باشند

بر اساس نياز بدن انتخاب و  قيمت ماده غذايي اصالً به ارزش غذايي آن ارتباط ندارد . مهم اين است كه مواد غذايي �

  .مصرف شود

  

  حبوبات

 بسيار با ارزش هست به خصوص براي كسانيكه چربي مخلوط با برنج ومصرف حبوبات بصورت عدسي، لوبيا،  انواع آش  �

ذايي  تمام كسانيكه مي خواهند مبع غ رزشكاران، كودكان، سالمندان وو باال دارند، بيماران قلبي عروقي، افراد ديابتي، خون

  مفيد دريافت كنند. پروتيني همراه با عناصر 

منبع غذايي خوبي از پروتين، آهن و روي هستند حبوبات به ) ، سياه چشمنخود عدس، انواع لوبيا، ماشحبوبات شامل ( �

 نتي غذاهاي س ماش پلو و سياه چشم پلو ،عدس پلوذاي عالي و كامل هستند (همراه نان يا برنج يا سيب زميني يك غ

 ).به عنوان ادويه و يا كشمش و يا خرما طبخ مي شوندكه همراه هل يا دارچين  ،اال هستندبا ارزش غذايي بسيار ب

 

  سبزيجات ميوه و 

، ، اسفناجشت مثل آلوانواع خور ،ورت خام يا پخته ميل كنيدصبخوبي شسته و بهست  هر نوع سبزي كه در دسترس شما �

 ،. غذاهاي حاوي سبزيجات هستند سبزي خوردنمجان يا كوكوسبزي، سبزي پلو و..قورمه سبزي يا خوراك كدو سبز، باد

  سيستم ايمني بدن را تقويت مي كند.بليمو وروغن زيتون بدون سس بسيار مفيد هست و آساالد همراه با 



 صورت كمپوت كم شيرين مصرفصورت خام و اگر مشكل گوارشي داريد بكامال شسته ب ،ميوه هرچه در دسترس است �

 نماييد.

  نان و غالت

 نان به بدن ،بدن و هم از نظر اينكه مواد مغذي مهمي دارد مورد نيازتامين انرژي رزشي هست از نظر ا نان ماده غذايي با �

ح الرساند مقدار  ام روي را مي و ، پروتين، برخي ويتامين ها مثل ويتامين ب، برخي امالح معدني مثل آهنكربوهيدرات

  در نان هاي مختلف متفاوت است.

به عنوان گروه اصلي  سيب زميني، برنج، جو، ذرت، نان هم در يك گروه غذايي هستند و در تمام دنيا اين مواد غذايي �

 .غذايي تامين كننده انرژي مورد استفاده قرار مي گيرند

  و منابع پروتئين لبنيات 

ه اين مواد غذايي بايد كامالً پخت ،حبوبات منابع پروتيني هستند مون)، تخم مرغ وقرمز ، ماهي، مرغ، بوقلانواع گوشت ( �

 .شوند و مورد مصرف قرار بگيرند. از مصرف گوشت يا تخم مرغ نيم پز جداً بپرهيزيد

، نيات شاملبل، كربوهيدرات، چربي، ويتامين ب، و مقداري عناصر يا امالح هستند لبنيات حاوي كلسيم، فاسفر، پروتين، �

توصيه مي شود شير را همراه عسل  ،، دوغ، كشك، پنير، بستني است كه هر كدام ازرش غذايي خاصي داردشير، ماست

  .يا شيره انگور يا هل يا خرما يا دارچين مصرف نماييد

  ر همراه گردو، سياه دانه و كنجد مصرف شود.، نعناع، كاكوتي مصرف شود پنيماست و دوغ همراه گل محمدي، آويشن �

شير، ماست، دوغ، پنير، كشك) يك غذاي كامل هست و نياز بدن به پروتين، چربي، مصرف نان با هر يك از لبنيات ( �

 .اي انرژي استخوبي برمين مي كند ضمن آنكه منبع غذايي كربوهيدرات بسياري از امالح و ويتامين ها را تا

  انواع مكملهاآجيل و 

 افراد خاص است مثل ورزشكاران حرفه اي يا كساني كه سوء تغذيه دارند فقط براي مصرف انواع مكمل هايي غذايي �

 زي به دريافت مكمل و انواع قرص و كپسولا بخورند هيچ نياذافراد سالم اگر درست و به اندازه كافي غ توصيه مي شود.

  .ندارند

ستند ه چربيين و ، پروتكربوهيدرتشامل  . مواد مغذي كه به بدن انرژي مي رسانندمواد غذايي حاوي مواد مغذي هستند �

كه با مصرف درست و متعادل  عناصر) ريز مغذي هايي هستند كه از طريق غذا به بدن مي رسندويتامين ها و امالح ( و

 و ين، ويتامكربوهيدرات نان و غالت حاويبه عنوان مثال ( ن مواد نيز به اندازه كافي به بدنمان مي رسد.اي ،مواد غذايي

  ).امالح هستند

لو، انار، ، آتربچه( مزقرفلفل زرد، كدو تنبل، زردآلو، آلو) ( زرد )، كاهو، كدوسبز، خيار، كيوياسفناجهر سبزي كه سبز ( �

   .هستند و سيستم ايمني بدن را تقويت مي كنند Aحاوي ويتامين  ،است )هويج فرنگي..) نارنجي (مانند .و گوجه فرنگي

   .دندخونسازي مفي وگوشت براي تقويت سيستم ايمني بدن  و آجيل ،تخم مرغ ،غالت ) شامل انواع نان وZnمنابع روي ( �

منبع پروتين هستند. آهن و روي دارند.  و دبادام، فندق، گردو، بادام زميني) اسيد چرب ضروري دارنتخمه، پسته، آجيل ( �

 .خونساز هستند و سيستم ايمني بدن را تقويت مي كنند



 .دارد د فوايد بسيارشوف مصر در مقدار بسيار كماگر  ادويه ميل كنيد اين گروه غذايي آجيل را بصورت بدون نمك و  �

  .ز كافي استعدد پسته بر اي يك رو10عدد بادام يا  10 يا عدد گردو 2انواع تخمه) يا ق غذاخوري تخمه (قاش 2مثالً 

 در مصرف آجيل زياده روي نكنيد. �

  

يشاني، پدست،  دقيقه مچ 15-10به مدت بعدازظهر  3صبح و  11روزهاي آفتابي از  نور خورشيد بهره ببريد ساعت در  �

، اشعه نور خورشيد مستقيماً مورد استفاده قرار گيرد D. براي تامين ويتامين قرار بگيرد دمچ پا را درمعرض نور خورشي

  .غبار عبور نمي كند مه، گرد و ،خورشيد از كرم، پودر، شيشه ، پرده

 

 

از  ون و سالمت بدن بايدميزان فشار خچاي و انواع دمنوش مي تواند مفيد باشد اما بسته به سالمت دستگاه گوارش،  �

ن اگر پرفشاري خون داريد شيري و مثال اگر دچار ورم معده يا زخم معده هستيد چايي مصرف نكنيد ،تفاده كرددمنوش اس

 .كنيد استفادهتحت نظر يك پزشك و را به مدتي محدود بيان 

  

  ***با تغذيه سالم، سبك زندگي سالم و رعايت توصيه هاي بهداشتي سالم زندگي كنيم.***

 


