
 

 

 

  غذا خوردن دور یک سفره در هر سه وعده غذایی

اصیل، و رصف میان وعده ها در زمان تماشای برنامه 

 
 

 های تلویزیون و یا گفتگوهای خانوادگ

  استفاده از فرصت پخت و پز غذاهای متنوع و حتی

ل با همکاری اعضای خانواده و آزمودن  ز ساده در منز

ی غذاهای متنوع و سالم ) کم نمک ،   ز دستورهای آشن 

ی و یا  ز ین (  با استفاده از کتب آشن  کم چرب و کم شنر

ی تلویزیون و یا فضای مجازی ز  برنامه های آشن 

  همکاری و همرایه با اعضای خانواده در انجام برخز

ل  از جمله کمک کردن در آماده سازی  ز فعالیت ها در منز

و تهیه غذا، کمک کردن در نظافت خانه ، گلکاری و یا  

ل، پشت  ز ی و صیفز در حیاط منز ز کاشت دانه انواع سن 

 بام یا گلدان های آپارتمایز ، انجام حرکات نرمشی 

  محدود کردن مرصف نوشیدیز های گازدار و یا آب میوه

بت ها  ین مثل شی  های شنر
های صنعتی و سایر نوشیدیز

 و عرقیات  
 

ین خانگ بت های کم شنر و استفاده از شی

 گیایه در صورت تمایل

 

  ز از مرصف نوشیدیز ها و خوردیز های محرک و بر پرهنر

ز شکالت تلخ  هم زنندۀ خواب مانند قهوه و نسکافه و ننر

ی از ی  خوای    در ساعات عرص و شب برای جلوگنر

  تعادل و تنوع در مرصف گروههای غذایی مختلف و

ز ها و  جایگزین های آنها  به منظور دریافت کلیه ویتامیر

امالح مورد نیاز بدن جهت افزایش سطح ایمتز و مقابله 

 91-با بیماری کووید

  ز برای عدم مرصف خودشانه مکمل های مولتی ویتامیر

ی از کرونا   پیشگنر

  برنامه ریزی برای خواب منظم، تنظیم زمان خواب برای

ز خواب به موقع و آرام   داشیی

  ل با استفاده از امکانات ز انجام فعالیت بدیز  در منز

 موجود

 برگرفته از: 
 دفنی بهبود تغذیه  جامعه به آدرس : 

 
https://nut.behdasht.gov.ir/ 

وی از الگوی غذایی مناسب تهدید   با پیر
 کرونا  را به فرصت تبدیل کنیم

 بسیج میل تغذیه 
 99دی ماه  03-51

 بسمه تعایل

 واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون



ایط عادی الزمه  اگرچه رعایت الگوی غذایی سالم در شی

برخورداری از سالمت است، ویل در بحران هایی مانند  

کرونا، تبعیت از یک الگوی تغذیه ای سالم یگ از 

ین و اسایس ترین عوامل در تقویت سیستم ایمتز  مهمنی

 و حفظ سالمت محسوب یم شود. 

افراد مبتال به بیماری های غنر واگنر  از جمله بیمارهای 

، کبدی، پرفشاری خون، دیابت، آسم و  -قلت  
ی
عروق

مشکالت تنفش، بیماران شطایز و مبتالیان به اضافه 

، بیشنی مستعد ابتال به کرونا هستند . 
ی
 وزن و چاق

ی کرونا  باعث  ل در دوران همه گنر ز
ورت ماندن در منز رصز

ایجاد عادات نامناسب غذایی و غنر غذایی شده است که 

 ، اضافه وزن و بیماری های غنر  
ی
زمینه ابتال به چاق

 واگنر را فراهم کرده یاآن راتشدیدمیکند. 

ایط فعیل بحران کرونا ،   ز دلیل الزم است در شی به همیر

ی از ابتال به   به منظور تقویت سیستم ایمتز و پیشگنر

توجه ویژه ای به نحوه تغذیه مبذول شود. از  91کووید 

ی از  سوی دیگر روزهای ماندن در خانه برای پیشگنر

ابتال و یا انتقال ویروس کرونا یم تواند فرصت بسیار 

ی  خوی  برای اصالح عادات تغذیه ای نادرست و یادگنر

الگوی غذایی سالم باشد. به این ترتیب یم توان تهدید را 

 تبدیل به فرصت کرد. 

ی از کرونا   تغذیه سالم کلید پیشگنر

، چه رفتارهایی 
ی

در زمان ماندن در خانه به مدت طوالی
 سالمت ما را تهدید یم کند؟

  مرصف زیاد فست فودها که حاوی مقادیر زیادی نمک و

چری  هستند و موجب تحریک سیستم ایمتز بدن یم 

 شوند

  ین بخصوص انواع نوشیدیز مرصف زیاد مواد قندی و شنر

های دارای قند افزوده  ، نوشابه های گازدار و نوشیدیز 

 های صنعتی که تحریک سیستم ایمتز بدن را بدنبال دارد. 

 ترک عادت ورزش منظم در طول روز 

  ی  تحرگ به دلیل استفاده بیش از پیش از بازی ها و فیلم

 های کامپیوتری، تماشای تلویزیون و فضای مجازی 

 نبود فضای مناسب برای پیاده روی و قدم زدن 

 

 

 

  که ارزش غذایی کیم 
افزایش ریزه خواری و مرصف تنقالیی

دارند مثل انواع چیپس و پفک ، شکالت و... بویژه در 

 زمان تماشای تلویزیون به مدت طوالیز 

  به هم خوردن نظم خواب و بیداری روزهای عادی بدلیل

ل ز  تعطیل شدن فعالیت های خارج از منز

  دیر خوابیدن شبانه و دیر بیدار شدن روز که سبب به هم

خوردن ساعت بیولوژیک بدن، اختالل سوخت و ساز و 

ز یم شود.   برنامه منظم تغذیه روزانه ننر

 چگونه تهدید ها را تبدیل به فرصت کنیم؟

 
 
  برنامه ریزی برای مرصف وعده های غذایی اصیل در

 ساعات مشخص

  مرصف حداقل دو وعده میوه در طول روز به عنوان

 میان وعده یا قبل از غذا

  ی خوردن و ساالد همراه غذا و به همراه ز مرصف سن 

 اعضای خانواده

  س قرار ندادن انواع تنقالت و استفاده از در دسنی

تنقالت در زمان های مشخیص از روز برای 

ی از ریزه خواری  جلوگنر

  کاهش مرصف غذاهای چرب و شخ شده  و پر

 ادویه  

   محدود کردن مرصف فست فودها و حتی االمکان

ل  ز  تهیه آنها در منز

 


