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نکته برای  41

اجرای اصول تغذیه 

در دوران  صحیح

نقاهت بیماری 
COVID-19 

در دوران نقاهت برخالف دوره بیماری اشتها افزایش 

می یابد و این زمان بهترین فرصت برای جبران کمبود 

انرژی ، پروتئین و آب و الکترولیت ها، ویتامین ها

د نیاز بدن است که در طول بیماری، به علت مور

الکترولیت  افزایش نیاز به مواد مقوی و مغذی و آب و

و در عین حال بی  های ناشی از سوخت و ساز بدن

اشتهایی ناشی از بیماری به میزان الزم و کافی تامین 

 و جذب نشده اند.
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 COVID-19نقاهت بیماری 

 
همچون آب، آب میوه تازه  مقادیر زیاد مایعاتتامین  -1

، آب طبیعی، آب سبزی های تازه طبیعی، چای کمرنگ
گوشت یا آب مرغ به منظور رقیق کردن ترشحات درون 

 مجرای هوایی.

مانند سوپ سبزیجات، سوپ  سوپ داغمصرف انواع  -2

 آش برنج دمانن آش های سبک... و  جو، بلغور جو دوسر و

یا سبزیجات آبپز میوه و سبزی تازه  مصرف روزانه -3

بصورت دورچین غذا برای تحریک اشتها و تامین ریزمغذی 
 های الزم

که  A منابع غذایی ویتامیناستفاده از مقادیر زیاد  -4

م شود مانند زرده تخ یکپارچگی مخاط تنفسی میسبب حفظ 
مرغ، گوشت، ماهی، جگر، میوه ها و سبزی های زرد و 

ی زرد و ا، فلفل دلمه  ، هویجی همچون کدو حلوایینارنج
 ...نارنجی 

به دلیل خاصیت  C منابع غذایی ویتامیناستفاده از -5

آنتی اکسیدانی آن مانند: مرکبات و میوه جات سبز رنگ مانند 
تازه همراه غذا و فلفل دلمه ای یا آب نارنج یا آب لیمو ترش 
 ساالد که سبب افزایش اشتها نیز می شوند.

 منابع غذایی پروتئین، روی، آهن، سلنیماستفاده از -6

، تخم ت، مرغکه تقویت کننده سیستم ایمنی است مانند گوش
سالمون( یا میگو، حبوبات، غالت کامل، انواع مغز) مرغ، ماهی)

 حداقل دو وعده در روز. بادام، گردو، پسته، فندق و ...( و خشکبار

 منابع کربوهیدرات پیچیده و نشاسته ایاستفاده از -7

و نان سبوسدار حداقل در یکی از  همچون برنج، سیب زمینی
 وعده های غذایی روزانه.

شامل  روغن گیاهی یا روغن نباتیاستفاده از -8

پنبه دانه، زیتون، کنجد، کلزا به منظور تامین آفتابگردان، سویا، 
بخشی از انرژی مورد نیاز روزانه و تامین برخی از اسیدهای 

 ن های محلول در چربی در تهیه غذا.چرب ضروری و ویتامی

 رفهار سهبرای تقویت سیستم ایمنی و م عسلاده از استف-9

در تهیه غذا بعلت خاصیت ضدالتهاب  زردچوبهاستفاده از   -11

 آن.

به  به غذاها که سیر و پیاز تازه و زنجبیلاضافه کردن  -11

 تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک می کند.

در مواردی که حالت تهوع  ا موززنجبیل یاستفاده از  -12

 جود دارد.و

     ) برنج پودر سبوس خوراکیاضافه کردن مقداری  -13

  گندم( فراوری شده و استاندارد به غذاهایی همچون آش،  یا
 برای جلوگیری از یبوست. سوپ یا ساالد

برای میان وعده و دو تا سه  صبحانهمنظم  مصرف -14

انرژی و ریزمغذی های مورد نیاز.تامین بهتر   
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             برای کسب اطالعات بیشتر 

شماره تماس می توانید با 

با واحد  441داخلی  11124444

 تغذیه تماس حاصل فرمایید. مشاور


