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 COVID-19در ابتال به خطر گروه های پر

باالتروسال60افراد1.

کنندمیزندگیمدتطوالنینگهداریمراکزیاسالمندانخانهدرکهافرادی2.

شدیدتامتوسطشدتباآسمیاریهمزمنهایبیماریبهمبتالافراد3.

قلبیجدیهایبیماریباافرادی4.

یایدرمانشیمیتحتسرطانبهمبتالافرادمانندهستندایمنیسیستمنقصدچارکهافرادی5.
رفمصعضو،پیوندیاواستخوانمغزپیوندمواردضعیف،کنترلباAIDSبهمبتالافرادپرتودرمانی،

ریسیگاافرادوبدنایمنیکنندهتضعیفداروهایدیگروکورتیکواستروئیدهامدتطوالنی
اگرخصوصبهایزمینههایبیماریداراییاو)BMI۴0≥)سنیهردرشدیدچاقیبهمبتالافراد6.

دیکبهایبیمارییا,کلیهنارسایی,دیابتبهمبتالافرادمانندشودنمیکنترلخوبیبه
باردارهایخانم7.



19اهمیت تغذیه در بیماری کووید 

تغذیه مناسب و حفظ وزن مطلوب، برای حفظ سالمت و اطمینان از دریافت کافی 
و محافظت در برابر عفونت ( انرژی ، پروتئین، ویتامینها و امالح)مواد مغذی 

.و بهبودی بیماری مهم است

باید به وزن و اشتها بویژه در افراد سالمند، وجود سابقه یا زمینه بیماری 
.و وضعیت پزشکی افراد حساس بود

در موارد از دست دادن اشتها، کاهش وزن و یا مصرف غذای ناکافی حتی در صورتیکه
.فرد دچار اضافه وزن یا چاقی باشد باید حتما فرد تحت مشاوره تغذیه قرار گیرد



در 19-بیماران کوویدو درمان سوء تغذیه باید در مدیریت تشخیص 
درازمدتنظر گرفته شود تا هم پیش آگهی کوتاه مدت و هم 

بهبود یابد



اطالع از کاهش وزن بدون استفاده از ترازو

کاهش وزن شده اید؟متوجه اخیرا خودتان یا اطرافیانتان 1.

ماه پیش دچار کاهش وزن ناخواسته شده اید؟6تا 3آیا طی 2.

آیا اخیرا لباس یا حلقه شما گشاد شده است؟3.

آیا اخیرا اشتها و میل به غذا خوردن شما کاهش یافته است؟4.



19-مراحل تغذیه درمانی بیمار مبتال به کووید
بیمار از نظر ابتال به سوء تغذیه توسط مشاور تغذیهارزیابی•

با میزان کالری، پروتئین و مایعات مورد نیازتوسط مشاور تغذیهرژیم غذایی تنظیم •

، سلنیم، زینک و 3، امگاBو گروه CوDو Aویتامینهای )با ویتامین ها و امالح مورد نیاز در صورت ابتال به سوء تغذیهمکمل یاری •
(آهن

متر از دیگران، 2قدم زدن با حفظ فاصله : فعالیت های داخل منزل و خارج منزل)مورد نیاز برای بیمارتحرک و فعالیت تنظیم میزان •
(ورزش روزانه نیم ساعت یا یک روز درمیان یک ساعت

غذا به تنهایی تامین کننده نیازهای تغذیه ای بیمار نیستبرای بیمارانی که (ONS)در صورت نیازساپلمنت تراپی •

برای بیمارانی که نیازهای تغذیه ای آنها تنها از راه خوراکی قابل تامین نیست(EN)تغذیه روده ای تنظیم •

ین نیستبرای بیمارانی که انرژی و پروتئین مورد نیازشان از راه خوراکی یا روده ای قابل تامتغذیه پریفرال یا پارنترال تنظیم •

بویژه در هفته اول که تغذیه دهانی یا روده ای برایشان قابل تحمل نیستICUتغذیه پارنترال برای بیماران بستری در تنظیم •

ق می توان برای بیمار درنظر گرفت و در صورت دیسفاژی از طریبافت آداپته شده ، غذاهایی با ICUپس از اکستوبه شدن بیمار در •
Ref: ESPEN*.                                                                                                                       انترال تغذیه خواهند شد



نا کلیات رژیم غذایی در بیماران مبتال به کرو
(عفونت تنفسی)



ازبرخیوانرژیعمدهبخشتامینمنظوربه،هاکربوهیدراتروزانهمصرف
ازجملهپیچیدههایکربوهیدراتانواعمصرف:استضروریمغذیمواد
ار،دسبوسترجیحاماکارونیو(سنگکوجو)دارسبوسنانانواعبرنج،
.شودمیتوصیهصبحانهغالتورشته



منابعیدبابیمارانتنفسی،عضالتداشتننگهقدرتمندوسالممنظوربه
.کننددریافتروزدرواحددوحداقلپروتئینازغنی

،(رطیووماهیمرغ،قرمز،)هاگوشتانواعشاملپروتئینمنابعبهترین
لبنیاتانواعمرغ،تخم،(باقالنخودعدس،ماش،لوبیا،)حبوباتانواع

مکنبدونهایآجیلانواعو(دوغوکشکماست،شیر،پنیر،)پاستوریزه
.باشندمی



هایاسیدازبرخیتامینوروزانهنیازموردانرژیازبخشیتامینمنظوربه•
وهاروغنازروزانهبایدچربیدرمحلولهایویتامینوضروریچرب

بگردان،آفتاشاملنباتیروغنیاگیاهیروغن.شوداستفادهخوراکیچربیهای
.است.....وکلزاکنجد،گردو،روغنزیتون،دانه،پنبهسویا،

روغنکره،شامل،حیوانیهایچربیوهاروغنمصرف:باشیدداشتهتوجه•
شودمحدودباید.....ودنبهپیه،ماهی



هواییمجاریدرونترشحاتشودمیباعثآبمناسبمقدارمصرف•
.شوندتخلیهوکنندحرکتترراحتوشدهتررقیق

.شودمیتوصیهمایعاتسایروآبلیوان6-8مصرفروزانه•



مصرفجایبهروزطولدرکمحجمباوکوچکغذاییوعده۴-6مصرف
بهآزادانهحرکتدیافراگمتاشودمیتوصیهحجیمغذاییوعده3تا2

خامیغذایموادبرخیمصرفکهدرصورتی.باشدداشتهپایینوباالسمت
.نددهکاهشراآنهامصرفگردیدتنفسدراختاللوشدیدنفخبهمنجر



تمسیستحریکموجباستنمکوچربیزیادیمقادیرحاویکهغذاهایی
لفمختهایارگانالتهابوتورمایجادبهتواندمیوشودمیبدنایمنی

.شودمنجرهواییمسیرهایوتنفسیمجرایجملهازوبدن
(هاشوروهاکنسروانواع)سدیمزیادمقادیرحاویغذاهایمصرفبنابراین

.شودمحدودباید(کالباسوسوسیس)شدهفرآوریغذاهایو



19-نقش ریز مغذی ها در درمان بیماری کووید

نابعموکرهوپرچربلبنیاتوشیرمرغ،تخمزردهقلوه،جگر،:حیوانیمنابع)ایمنیسیستمتضعیف:Aویتامینکمبود•

وزردهایسبزیورنگیهایمیوه:کندمیکمکایمنیسیستمتقویتبهکهبتاکاروتنویژهبهوکاروتنوئیدهافرمبهگیاهی

(مرکباتانواعوخرمالوخربزه،انگور،موز،طالبی،آلو،زردحلوایی،کدوهویج،کاهو،اسفناج،نظیرسبز

ورغمتخمماکیان،وماهیقرمز،گوشت)حیوانیهایپروتئیندر.ویروسیهایعفونتسریعپیشرفت:B12ویتامینکمبود•

(لبنیات

خوردن،زیسبواسفناجمانندسبزبرگهایسبزیفلفل،انواع)آهنبهترجذبوایمنیسیستمتقویتبهکمک:Cویتامین•

سبزی هایویوه هامدیگروکیویمرکبات،زمینی،سیبکلم،کلم،گلانواعلیمو،انبه،فرنگی،گوجهفروت،گریپفرنگی،توت

خاموتازه

مدتهبآفتابمستقیمنورمقابلدرگرفتنقرارو(مرغتخمزردهولبنیاتچرب،هایماهی)ایمنیسطحافزایش:Dویتامین•

روزانهصورتبهدقیقه15تا10



انندممایعهایروغنانواع)ایمنیسیستمعملکردبهکمکواکسیدانیآنتیفعالیت:Eویتامین•
(ینیزمسیبوسویاپیچ،کلماسفناج،مغزها،ذرت،وسویاکنجد،آفتابگردان،گلرنگ،کانوال،

آهن"حاویماهیومرغقرمز،گوشت:حیوانیمنابع)ایمنیسیستمتضعیفوآسیب:آهنکمبود•
کاملغالتوشدهخشکوتازههایمیوهحبوبات،ها،سبزیانواعشاملگیاهیمنابعو"هم

مرغتخموحبوباتکامل،غالتماهی،مرغ،قرمز،گوشت.ایمنیاختالالتایجاد(Zn)رویکمبود•
وباکتریاییعفونتهایبامقابلهدرتوانندمیدارندکهخاصیترکیباتدلیلبهگرچهزنجبیلوسیر•

روناکویروسبیماریدرماندرآنمصرفازناشیفوایدبرمبنیشواهدیاما.باشندمفیدویروسی
تواندیمآنهارویهبیمصرفوغذاییموادسایروزنجبیلوسیرمفیداثراتبزرگنمایی.نداردوجود
اشتهدشدهتجویزهایمکملوداروهاتاثیروجذبدرتداخلوبدنمتابولیسمبرمطلوبینااثرات
.باشد



There is no established evidence that routine, empirical 

use of supraphysiologic or supratherapeutic amount of 

micronutrients may prevent or improve clinical outcomes 

of COVID-19



تب دارفاز توصیه های تغذیه ای در 

وارشی،گاختاللبدن،آبتعادلدراختاللبدن،درسمیموادتجمعبدن،متابولیسمرفتنباالبهمنجرهاعفونت
هایریبیماایتغذیهمراقبتدربنابراین.گرددمیاست،بدنازازتدفعآنحاصلکهنسوجهایپروتئینانهدام
.استامالحوهاویتامینپروتئین،انرژی،تامینبااولویتعفونی

مصرفیابد،میافزایشبدنمتابولیسمدرصد13بدنحرارتگرادسانتیدرجهیکرفتنباالبااینکهبهتوجهبا•
.شودمیتوصیهبیشتردفعاتوکمحجمدرغذاومایعاتوآب

:شودعدفبدنازعرقصورتبهوزیادیمقداربهپتاسیموسدیماستممکنتبهنگاموبیماریحادمرحلهدر•
.استضروریسدیمجبرانبراینمکحاویسوپمصرف–
سبوسلوبیا،جعفری،اسفناج،)هاسبزی،(پرتقالکیوی،طالبی،آلو،زردآلو،موز،)میوهحاویغذائیرژیم–

.شودمیتوصیهپتاسیمتامینبرای،(زمینیسیبوفرنگیگوجهحلوایی،کدوهویج،گندم
افزایشBوهگرهایویتامینبهنیازسازوسوختومتابولیسمبرایویابدمیافزایشانرژیبهبدننیازتبدر•

یات،لبنوشیرها،میوهوسبزبرگویژهبههاسبزیکافیمصرفجملهازغذاییمنابعازبایدکهیابدمی
.شودتامینمغزهاوحبوباتدار،سبوسغالتمرغ،تخمزردهجگر،ودلگوشت،



کرونا در بارداری

مسیستتقویتجهتبارداریدورانطولدربدنیتحرکومایعاتکافی،غذایدریافت•
ایمنی

آهن،جزبهمادرباردارایتغذیههاینیازتمامغذاییهایگروهمتنوعوکاملمصرفبا•
وهاویتامینمناسبمقداردریافتجهت.گرددمیتامینفولیکاسیدوید،Dویتامین

مطابقبهداشتوزارتهایدستورالعملاساسبرباردارمادرانکهاستضروریامالح
.نماینددریافتمکمل3شمارهجدول

یاگرنکمچایمثلگرمصورتبهمایعاتاستبهتربدنایمنیسیستمبهکمکجهت•
.شودمصرفسوپ

استبارداریدوراندروزنافزایشباردارمادراندرمناسبتغذیهخصوصدرمهمشاخص•



زیر پنج سالکرونا در کودکان 
مکرردفعاتبهگرممایعاتوسبکوسادههایغذاخوردنبهتشویق:شودمیاشتهاییکمدچارکودک•
ماه6ازکمترکودکاندر(نیستندمادرخوارشیرکهشیرخورانیدر)مصنوعیشیریامادرشیرباتغذیهتداوم•
ماه6باالیکودکاندرسنبامتناسبکمکیغذاهایباهمراهمادرشیرباتغذیهتداوم•
کودکاشتهایکاهشجبرانجهتکمحجمباوروزدربار5-6بهتغذیهدفعاتتعدادافزایش•
,Aهایویتامینروی،آهن،پروتئین،حاویغذاییمنابعازاستفادهافزایش• Cسبزیورنگیهایمیوهگوشت،انواعمانند

دو،گر)نمکبدونمغزهایوحبوباتمرکبات،انواعوموزطالبی،آلو،زردحلوایی،کدوهویج،اسفناج،نظیرسبزوزردهای
(پستهوفندقبادام،

والسیکزیرکودکانبرایکتهوفرنیسوپ،بهحبوباتوغالتجوانهپودرازاستفادهمانندکودکغذایکردنمغذی•
،کودکغذایبهماهییامرغگوشت،کمیکردناضافهسال،یکباالیکودکبرایساالدیاکودکغذایبهآنهاافزودن
داخلبهشدهپختهکامالمرغتخمکردنرندهکودک،غذایبهشدهپختهکامالماشوعدسمانندحبوباتانواعافزودن
وفرنی،محلیهایحریرهها،میوهبهپستهوبادامگردو،مانندمغزهاپودرانواعافزودنغذا،طبخازپسکتهیاماکارونیسوپ،

کودکغذایبهمایعروغنیازیتونروغنکره،مرباخوریقاشقیکافزودنباکودکغذایکردنمقویوشیربرنج
مقداریدادنوکودکبهسبزیجاتآشوبرنجآشمانندسبکمحلیهایآشوهاسوپانواعنظیرگرممایعاتوآبدادن•

مرکباتویژهبهوتازهمیوهآبودادنسالیکباالیکودکانبرایولرمچاییالیموترشوآبباهمراهعسل



کرونا در سالمندان
بدنآبیکمازپیشگیریبرایبدنحرارتدرجهآوردنپایینومایعاتلیتر3-3.5روزانهمصرف•
باشدچاقییاوزناضافهدچاربیماراینکهمگرنرمغذائیموادوپرکالریغذاییرژیممصرف•
بیشترغذاییهایوعدهتعداددروحجمکمغذهایمصرف•
یبوستازگیریجلومنظوربه(تازهمیوهوسبزیانواعودارسبوسغالتوسنگک)فیبرپرغذاییبیشترمواددریافتبهتاکید•
اتومایعات،کالریبیشتردریافتمنظوربه(فرنگیگوجهآبوهویجآبهمچون)هاسبزیآبوهامیوهآبازاستفاده•

غذاییفیبرحدودی
حلقوبینیوگرفتگیاحتقانوجودصورتدربویژهفراوانمقداربهرنگکمچاینظیرگرممایعاتنوشیدنبهتوصیه•
موجودحیوانیهایچربیوکره)جامدهایروغنوشکروقندهمچونسادههایکربوهیدراتمصرفازپرهیزامکانحدتا•

بیمارغذاییبرنامهدر(....وخامهپرچرب،لبنیاتگوشت،در
بعمنا.هاعفونتبرابردرمقاومتوایمنیسیستمتقویتبرایرویوسلنیم،E،C،B6هایویتامینحاویغذاییموادمصرف•

کلمخربزه،:ازعبارتندCویتامینغذاییمنابع.میگووزمینیسیبگندم،جوانهآفتابگردان،تخمه:ازعبارتندEویتامینغذایی
.اسفناجوعدسموز،زمینی،سیبگوساله،جگر:ازعبارتندB6ویتامینغذاییمنابع.هامیوهانواعوکلمگلبروکلی،

CوAهایویتامینخصوصاامالح-ویتامینمولتیهایمکملازاستفاده•



در دوران نقاهتغذاییو محدودیت های هاپرهیز

پرهیز از غذاهای سنگین مانند آش، ماکارونی و سوسیس که هضم آن دشوار است•
و کتلت محدود کردن غذاهای پرچرب و یا سرخ کرده مانند الویه، سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا، انواع کوکو•
محدود کردن مصرف انواع فست فودها و غذاهای آماده فراوری شده•
ممنوعیت استفاده از ترشی ها و سرکه که سبب خشکی دستگاه تنفس و تحریک آن می شوند•
محدودیت مصرف نمک و شورها و غذاهای کنسروی شور•
نندکه ایجاد موکوس در دستگاه تنفسی می ک( بجز نوع پروبیوتیک)محدود کردن مصرف شیر و لبنیات •
محدود کردن  استفاده از رب گوجه، فلفل، انواع سس های تند و سس خردل •
محدود کردن مواد شیرین و شیرینی ها، آبمیوه های صنعتی، شکر، مربا و قند•
محدود کردن نوشیدنی ها و خوراکی های محرک مانند قهوه، نسکافه و یا شکالت تلخ•
محدود کردن سیر و زنجبیل به مقدار زیاد •
.....کردن استفاده از روغن ها و چربی های حیوانی شامل، کره، روغن ماهی پیه، دنبه و محدود •



تغذیه مناسب برای کادر درمان

نندکمیتامینرابدننیازموردآببتدریجکهآبدارغذاییمواداز•
کاهوساالدویژهبهوسبزیجاتمانندکنیداستفاده

مغزدانهمانندپرانرژیومغذیهایخوراکیازهاشیفتفاصلهدر•
کنیداستفادهخشکباروها

افیکاستراحتوخوابکهکنیدتنظیمطوریراکاریهایشیفت•
باشیدداشتهبدنایمنیسیستمتقویتبرای

کنیدمصرفسبکوالهضمسهلغذاهای•
نیپروتئیمنابعازت،منفیتعادلبدلیلشبکاریشیفتدر•

کمشیروحبوباتیامرغتخمیامرغیاچربکمگوشتهمچون
منابعازوعدهیکحداقلمصرفلذاباشدمینیازموردچرب،

.شودمیتوصیهروزشبانهدرپروتئینی
.کنیداستفادهمرغتخمازگرسنگیانداختنتاخیربهبرای•
یست،ناستادهقابلیاودسترسدرنیازحدبهسبزیومیوهچنانچه•

.نماییداستفادهمینرالویتامینمولتیانواعاز

غذاهایپیتزا،مانندسنگینوچربغذاهایاز•
پرهیزغذاسوختههایبخشوکردهسرخ
.کنید

چایغلیظ،قهوهمانندمحرکهاینوشیدنی•
دهافزوشکرحاویگازدارهاینوشابهوپررنگ
.نکنیدمصرف



غذایی سالم سازی مواد 

غذاییدمواسازیسالمبرتاکیدعلت.استنشدهدیدهگوارشسیستمودهانراهازکروناویروسانتقالبردالشواهدیتاکنون

،تنفسازناشیذراتباشدنآلودهاحتمالکهغذاییموادباتماسکهاستموضوعاینبرکنندهمصرفتوجهجلبمصرف،ازقبل

دراستزمالرواینازشود،فردآلودگیوتنفسدستگاهبهانتقالسبتواندمیدارندرامبتالیاناقل(آلودهفردسرفهوعطسه

:شودرعایتبهداشتیمواردمصرف،ازقبلغذاییموادسازیسالم

شودریختهدوربهداشتیروشبهوشدهجدامنزلبهازانتقالپسبایدشدهخریداریغذاییموادبندیبسته•

مانند)مصرفبرایپختلزومصورتدر.کنیدمصرفسپسودادهحرارتامکانصورتدرمصرفازقبلراغذاییماده•

بودخواهدمنتفیآناحتمالیآلودگی،(...وماهیومرغگوشت،

نیستمطمئنیروشرسدنمیغذاداخلوسطحبهیکنواختبطورحرارتاینکهبدلیلماکروویوباغذاکردنگرم•

شوندشستهبایدیخچالدرگرفتنقرارازقبلسبزیومیوهجملهازغذاییموادکلیه•




