
   
هاي مهم حفظ سالمتی  را همناسب یکی از  تغذیه

است  و براي مقابله با ویروس کرونا ، بهترین روش 

ارتقاء و تقویت سیستم ایمنی بدن و تامین میزان 

پروتئین وریز , نیاز به مایعات و الکترولیت ها، انرژي 

  .مغذي ها است 

طور کلی نوشیدن مایعات گرم در کنترل بیماري به 

موثر است که مصرف آب جوشیده ، چاي کم رنگ 

میوه جات همزمان با شروع  آبانواع سوپ ها و 

  .عالئم توصیه می شود 

   

و در  داشتهکمتري  انرژينیاز به  مایعاتچون هضم 

با بیماري خواهد  مقابلهکافی براي  انرژي نتیجه بدن

مایعات به رقیق شدن ترشحات و دفع "داشت ، ضمنا

سموم کمک کرده  و باعث تسکین گلودرد می 

  .شوند

  

  :تغذیه اي توصیه هاي 

  رعایت تنوع و تعادل در برنامه غذایی و

گروه غذایی شامل گروه  5 همهاستفاده از 

با تاکید بر انواع سبوس دار  و غالتنان 

گروه میوه ها و سبزیجات با تاکید بر 

مصرف انواع مختلف میوه ها و سبزیجات 

گروه گوشت ها بخصوص تخم مرغ ، مرغ 

ماهی ، حبوبات و مغزها  و گروه شیر و 

  .لبنیات کم چرب

  بهترین رژیم غذایی براي این بیماران رژیم

است  پر پروتئین و پر کالري ،  نرمغذایی 

.  

  مصرف منظم وعده هاي غذایی اصلی و

  در طی روز  وعدهمیان 

  آب پز براي صبحانه بهتر است از تخم مرغ

شده ، شیر کم چرب، پنیر کم  پختهخوب 

 دارنان و غالت سبوس , چرب و کم نمک 

در دیابتی ها با ( میوه و سبزي و عسل

  .استفاده شود) احتیاط 

 و بهتر است  باشدپخته  "غذا باید کامال

 .شودتهیه و آب پز  بصورت بخارپزغذاها 

  مثل  آهناستفاده از منابع غذایی حاوي

براي جذب بهتر ( و حبوبات  گوشتانواع 

آهن بهتر است که حبوبات همراه با منابع 

مثل نارنج و غذایی داراي ویتامین ث 

  )شود آبلیموي تازه مصرف 

  مصرف سوپ به منظور دریافت سبزیجات

مایعات است و  جو وو غالت کامل مثل 

بنابراین در تهیه سوپ می توان از منابع 

پیش ساز ویتامین آ  مثل هویج ، گوجه 

فرنگی و انواع سبزیجات برگ سبزمثل تره 

و جعفري و اسفناج و گشنیز و یا 

کلم بروکلی ، پیاز و جوانه سبزیحاتی مثل 

  .کرد مرغ  استفاده  و یا سینهها 

استفاده منظم از ماست هاي پروبیوتیک  باعث 

جلوگیري از رشد و تکثیر انواع میکروب ها می 

 1 2 3 .شود



 

  :تقویت کننده هاي سیستم ایمنی 

 مصرف منظم صبحانه کامل  

  مرغ , انواع گوشت ها و روزانهمصرف کافی

ماهی و سایر مواد پروتئینی مثل تخم مرغ 

بی  آجیل ها و مغزهايحبوبات و  قارچ ،

  نمک

  تازهمیوه و سبزیجات  انواعمصرف  

  نارنگیپرتقال و ( انواع مرکبات مصرف  

بصورت منظم و روزانه ) لیموترش  نارنج و

  عدد در روز 2حداقل 

 مصرف نان هاي سبوس دار  

 مصرف شیر و لبنیات کم چرب و ترجیحا" 

 در روزلیوان  2حداقل به میزان پروبیوتیک 

  بار در هفته 2مصرف انواع ماهی حداقل 

  استفاده از روغن هاي گیاهی مثل کانوال

  کنجد و زیتون در پخت غذا و همراه ساالد 

  :سیستم ایمنی  هايتضعیف کننده 

  غذاهاي  ،کنسروها  ,فودها مصرف زیاد فست

  غداهاي سرخ شده فرآوري شده و

 مصرف غذادر بیرون از منزل  

  نوشابه ها و نوشیدنی هاي شیرین شده مصرف

  با شکر و یا مصرف زیاد قند ساده 

  مصرف شیرینی جا ت و انواع کیک ها و نقل و

   .نبات و سوهان و گز و غیره

  

  : منبع

هاي  تغذیه اي در بیماران مشکوك  حمایتدستورالعمل 

گروه تغذیه بالینی وزارت ( ویا مبتال به کرونا ویروس 

  1398- بهداشت و درمان 
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