
حمایت های تغذیه ای بیماران 

 91-مشکوک یا مبتال به کووید

 )نرارن   و  ترر   لیمو  و  نارنگی  و  پرتقال( مرکبات انواع  مصرف-
حرراو    روز. مرکبررا   در  عررقد  دو  حررقا    روزانرر   و  منظرر   برررور 

  .دارنق ایمنی سیست  تقویت در مهمی نقش ک  هستنق C ویتامین

 غال  .دار  سبوس  ها   نان  ماننق )دار  سبوس( کام   غال   مررف-

 بر   توانرق  ک  می  هستنق  سلنیوم  وB  گروه  ها   ویتامین  حاو   کام 
 .کننق کمک ایمنی سیست  تقویت

 بر   پروبیوتیک   ترجیحا  و چرب  کم لبنیات  و  شیر  مصرف-

  B2ویترامین  از  خوبری  منبع  گروه  این روز.  در  لیوان  دو  حقا    مققار

 .دارنق نقش ایمنی سیست  در ک  هستنق

 سرالمت  در  مرواد  ایرن  .پروبیوتیرک  هرا   ماست  از منظ   استفاده-
نقرش   هرا  میکررو   انروا   تکثیر  و  رشق  از  ممانعت  و  گوار   دستگاه

 .باشق می رو  و پروتئین از خوبی منبع ماست عالوه دارنق. ب 

 حراو   غراایی  مواد  هفت : این  در  بار  دو  حقا    ماهی  انوا   مررف-

سیرست    تقویرت  در  مهمری  نقرش  کر   هستنق 3 امگا  های  چربی

 نقش  ک   هستنق  سلنیوم  از  خوبی  منبع  ها  ماهی  عالوه  ب  .دارد  ایمنی

 .دارد ایمنی سیست  تقویت در مهمی

 و  کنجرق  کرانو،   روغرن  نظریر )گیاهی( مایع  روغن  از  اسرتفاده-

حراو    نری   مرواد  ایرن:  سرا،د  همراه  ب  و غاا پخت در زیتون  روغن

 نیراز  مرورد  انرری   محرقوده  در  ک   شود  می  توصی   و  هستنق   3امگا

 Eویترامین  حراو   گیراهی  مایع  ها   روغن  عالوه  شونق. ب   مررف

  .دارد نقش ایمنی سیست  تقویت در ویتامین این ک  هستنق
 بررا   غراایی  برنامر   در  نمرک  بی  مغ ها   و  آجی   انوا   گنجانقن-

 E از ویتامین خوبی منبع ها است. آجی  مناسب ایمنی سیست  تقویت

 درمررف  نبایق  ک   است  ذکر  ب   ،زم  باشق. البت   می  سلنیوم  و  رو   و
 .نمود رو  زیاده آنها

 و  شقه  فرآور   ها   گوشت  فودها،  فست  زیاد  مصرف  اجتناب از-
 اسریقها   نمک زیراد   حاو   غاایی  مواد  این ک  چرا شقه سرخ  غااها 
 ایمنری  سیرست   عملکررد  و  سرالمتی  برا   و  بوده  اشبا   و  ترانس  چر 

 .هستنق نامطلو 

 شکد   شیرین  های  نوشیدنی  و  ها  نوشابه  مصرف  اجتناب از-
 سیرست  ایمنری  عملکررد  ترععی   با  ک   چرا  ساده   نق  مررف  و  شکر  با

 .است همراه

ااها منزل:   از  بیرون  در  غذا  مصرف  از  اجتناب-  از  بیرون  غ
 و  تهی  نشقه باشنق  د یق  بهقاشتی  نکا   رعایت  با  است  ممکن  من ل
 تععی   سبب  ک   داشت  باشنق  با،یی  ترانس  و  اشبا   چربی  و  نمک
 .شق خواهق ایمنی سیست 

 دیابرت  ماننق  ا   زمین   ها   بیمار   علت  ب   ک   بیمارانی  کلی   طور  ب -
 ،زم  کرونرا  ب  صور  ابتال در میکننق تبعیت خاصی ریی  از فشارخون  یا

 .دهنق ادام  را خود بیمار  خاص غاا  ریی  پرهی ها  است

 جا  شیرینی سایر و کلوچ  و کیک نبا   نق   سوهان  گ   حاف-

 در ها فیتوکمیکال وجود واسط  ب  سیر ماننق غاایی مواد بععی گرچ -
 بی مررف و خاصیت آنها ب رگنمایی دارنق  نقش ایمنی سیست  تقویت
 .شود نمی توصی  شان روی 

 

 

 

 منبع:

 ا  تغای  ها  حمایت دستورالعم 

 COVID-19 ب  مبتال یا و بیماران مشکوک در

 وزار  بهقاشت درمان و آموز  پ شکی
 زهرا زهرابی

 کارشناس تغای  مرک  آموزشی درمانی و پژوهشی ال هرا)س(

 99فروردین 

شتي ردماني گيالن گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش
 مركز آموزشي ردماني  و ژپوهشي الزهراء)س(
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 )جو  ماننق( کام  غال  سب یجا   دریافت منظور ب  سوپ مررف -

 هوی  ( ویتامین آ  ساز  پیش  منابع  از  توان  می سوپ تهی  مایعا . در  و

 سب   برگ  سب یجا   انوا   از  همچنین  و   )حلوایی  کقو  و  فرنگی  گوج 
 همچرون  از سرب یجاتی  نری   و  گرشنی   و  اسرفنا   جعفرر    تره   نظیر

 دلیر   بر   ها  جوان   و  گوگرد   ترکیبا   داشتن  علت  ب   پیازو  بروکلی

 استفاده  مرغ  سین   ها   تک   همچنین از  وB  ها  ویتامین انوا   داشتن
 .نمود

 رنگ ک  چا  و جوشیقه آ  نظیر فراوان گرم مایعات مصرف-

 میروه  ها   گروه  زیر  تمام  از  استفاده  تاز ،  سبزی  و  میو   مصرف-

 تمرام  استفاده از  وC  ویتامین  وA  ویتامین  ساز  پیش  داشتن  دلی   ب   ها
 و  نرارنجی   رمر    زرد   سب یجا   بر  مشتم یجات سب   ها   گروه  زیر

 داشرتن  دلیر   سب یجا  ب  .شقه  عفونی ضق و شست  خو  رنگ  سب 

 دانر   رنرگ  وC  ویتامین  بودن  دارا  و  فولیک  اسیق  آ   ویتامین  ساز  پیش
 .گردنق ایمنی می سیست  ارتقا  سبب فراوان ها 

 

 

. است  بیمار   کنترل  در  مؤثر  گامی  کافی   مایعا   نوشیقن  کلی  طور  ب 
 شررو   هر  زمران برا  سوپ ها  انوا   و  چا   آبمیوه ها  آ   از  استفاده
 دارد   کمتر   انری   ب   نیاز  مایع  ترکیبا   هع   می شود.  توصی   عالئ 
 .داشت خواهق بیمار  را با مقابل  برا  کافی انری  بقن نتیج  در

 برا  روز  طی  در  وعقه  میان  و  غاایی  اصلی  ها هوعق  منظم  مصرف  -

 صبحان  صرف بر تاکیق

 و  نان  نمک   ک   و  چر   پنیرک   و  چر   شیرک   مرغ   تخ   استفاده از-
   صبحان  وعقه سب   در و میوه و دار سبوس غال 

 .دارد نقش ایمنی سیست  تقویت در کام  صبحان  منظ  مررف-

 گوشت  و  مرغ  تخ   طریق  از  بویژه  روزان   نیاز  مورد  پروتئین  مینتأ-

 حبوبا  و سفیق

در صور  کمبرود D  ویتامین   بی  از شقه توصی  ها  مکم   دریافت-

 و طبق نظر پ شک و کارشناس تغای 

 حبوبا  و گوشت انوا  هماننق آهن حاو  غاایی منابع از استفاده-

 ترازه  آبلیمرو   و  نارن   ماننق Cویتامین  غاایی  منابع  همراه  حبوبا   از-

 .کرد استفاده توان می آهن بهتر جا  منظور ب 

 مراهی   مررغ   مرغ   تخ   همچونB6  ویتامین  غاایی  منابع  از  استفاده-
 داشرت   نقش  سیست  ایمنی  تقویت  در  میتوانق  ها  آجی   و  حبوبا    ارچ 
 .دارد نقش نی  پروتئین متابولیس  درB6 ویتامین .باشق

 مرورد  در  خرروص  بر  باشق.  پخته  کامال  صورت به غذا  مصرف-
 کرامال و  ک   کنیق  توج   مرغ  تخ   و  ها  ماهی  ماکیان   مرغ   ها   گوشت

 .باشق شقه پخت  خوبی ب 

   :مقدمه

 کروناویریقه  مجموعۀ  زیر  و  ویروسها  از  ب رگی  خانواده  کروناویروسها
 بیماریهرا   عامر   ترا  معمولری  ویروس سررماخوردگی  از ک   هستنق

 .می شرود  شام   را  91–  کوویق  و مرس سارس  همچون  شقیقتر 

 آنهرا  رو   بر  مطالع   و  شقنق  کش  9165 در سال  کروناویروس ها

 طرور  ب   ویروس  این .داشت  ادام  0991ده   اواسط  تا  مقاوم  ب  طور
 حرال  ایرن  برا  کنرق   می  پیقا  شیو   پرنقگان  و  در پستانقاران  طبیعی
 نرو   آخررین  .شرقه اسرت  کش   انسانی  کروناویروس  هفت  تاکنون
 انرسان  در  هم  گیر   با  چین  ووهان  شهر  در  9109  در دسامبر  آنها 
 .کرد پیقا شیو 

 ویروس:کرونا:بیماری:اصلی:عالئم

 سررماخوردگی  نشان  هرا   از  میتوانق  عالئ   ویروس   نو   ب   توج   با
 .باشق تنفسی حاد مشکال  و نفس تنگی سرف   تب  تا عاد 

 دلیر   بقون  ظاهراً  روزه  چنق  سرف  ها   است  ممکن  بیمار  همچنین
 دستگاه تنفس  تنها  ن   سارس   برخالف ویروس  باشق. این داشت   نی 
 درگیرر  نری   را  کبرق  و  کلیر   مث   بقن  دیگر  حیاتی  ارگان ها   بلک 
 حراد  اسهال  نارسرایی  نظیر  گوارشی  مشکال   حاد  موارد  در .میکنق
شرقه   گر ار   نری   کلی   نارسایی  و  خون  انعقاد   اختال،   تنفسی 

 .کنق همودیالی  نیازمنق ب  را بیمار میتوانق مورد این ک  است

 توصیه های تغذیه ای
 ایرن  از  و  اسرت  سرالمتی  حفظ  مه   راه ها   جمل   از مناسب  تغای 
 آن  از بروز  مانع و مهار را عفونی بیماریها  از بسیار  میتوان  طریق
 پژوهرشی  مراکر   هرا   گر ار   و  علمی  متون  بررسی  از  آنچ .  شق
بیمرار    مقابل  برا  برا   ک   است  این  نمود   استنباط  توان  می  معتبر
 و  برقن  ایمرنی  سیرست   وضرعیت  تقویت  و  ارتقا  شیوه بهترین  کرونا 
 ریر   پرروتئین و  انرری    الکترولیتهرا   مایعرا    ب   نیاز  می ان  تامین
 .است ها مغا 
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