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 عملکسد سیستم ایمىی بدن وقش مُمی دز

 ی اشاش ابتال بٍ بیمبزی َبی تىفس یسیشگیپ

 یوبکبف بفتیدازد. دز" 91 دیکًي "یمبزیجملٍ ب

 متسیس فیتًاود ببعث تضع یم ییمًاد غرا

 یَب یمبزیبدن شدٌ ي احتمبل ابتال بٍ ب یمىیا

 تعبدل تیزعب هیدَد. بىببسا شیشدٌ زا افصاذکس 

 ىبنیزيشاوٍ ي کسب اطم ییيتىًع دز بسوبمٍ غرا

بسوبمٍ  اش هیَب ي پسيتئ یصمغریز یکبف بفتیاش دز

 تیتقً غرایی زيشاوٍ میتًاود وقش مُمی دز

.دبدن داشتٍ ببش یمىیا ستمیس  

 ستمیس تیتقو یبرا یا هیتغذ یها هیتوص

بدن یمنیا  

 ریسا ایسالم و  یدنیآب آشام وانلی6-8روزانه -1

آب سیب،آب پرتقال،آب هویج ( عاتیما

 . دیبنوشو...(

.مصرف انواع سوپ داغ مانند سوپ جو ،سوپ 2

سبزیجات،و...،آشهای سبک مانند آش جو ،آش 

 سبزیجات،آش جو و...

که گندم، ماش  یروزانه از جوانه ها یغذا در-3

د.یشده استفاده کن هیدر منزل ته حایترج  

انار، مرکبات و...  ب،یمثل س ییها وهیم از-4

د.یاستفاده کن  

آنها را کامل  وهیاز مصرف هر نوع م قبل-5

  ضدعفونی کنید.شسته و

استفاده از مقادیر زیاد منابع غذایی ویتامین -6

A که سبب حفظ یکپارچگی مخاط تنفسی میشود

مانندزرده تخم مرغ،گوشت ماهی،میوه ها 

لمه نارنجی مانند هویج ،فلفل دوسبزیجات  زرد و 

ای زرد و نارنجی،کدو حلوایی،برگهای تیره رنگ 

روزانه  یشلغم و لبو در غذاها ،کاهو،اسفناج 

 .دیاستفاده کن

مانند  Cاستفاده از منابع غذایی حاوی ویتامین -7

مانند فلفل دلمه مرکبات و سبزیجات سبزرنگ 

ای،آب نارنج،آب لیمو ترش تازه همراه غذا و 

 .ساالد که سبب افزایش اشتها نیز می شود

استفاده از منابع غذایی پروتئین ،روی -8

ویت کننده سیستم ایمنی است مانند که تق آهن،سلنیم

حبوبات مرغ،تخم ماهی)سالمون(گوشت مرغ،

غالت کامل،انواع مغز)بادام،گردو،پسته،فندقو..(و 

 خشکبار حداقل دو وعده در روز

 قویت سیستم ایمنیاستفاده از عسل برای ت-9

استفاده از زردچوبه بدلیل خاصیت ضد -11

 التهاب

موز در حالتی که تهوع  یا استفاده ز زنجبیل-11

 .دارید



اضافه کردن مقداری پودر سبوس -12

خوراکی)برنج،گندم(فرآوری شده و استاندارد به 

وپ، یا ساالد  برای جلوگیری غذاهایی مانند آش،س

از سبوس در صورت تفاده ست)ممنوعیت اساز یبو

 وجود اسهال(

 

که  یخاص باتیترک لیبه دل لیو زنجب ریس-31

باشند  دیتوانند در مقابله با عفونت ها مف یدارند م

ثابت  19 - دیکوو یماریآنها بر درمان ب ریاما تاث

نشده است. بهتر است آن ها را به اندازه متعادل 

 .دیمصرف کن

وعده  مصرف منظم صبحانه و  دوتا سه میان-11

برای تامین بهتر انرژی و ریز مغذی های مورد 

 نیاز

 یو پونه کوه شنیاز جوشانده آو دیتوان یم-11

و مقابله با عفونت  یمنیا ستمیس تیتقو یبرا

 یداستفاده کن

از مصرف  غذاهای سرخ کرده  مانند کوکو -16

فست فودها و  ریکالباس و سا س،یسوس،کتلت ،

کنیدخودداری  نیچرب و سنگ یغذاها  

محدود کردن استفاده از رب گوجه -17

 ،فلفل،انواع سس های تند و سس خردل

محدود  کردن مصرف شیر و لبنیات)به جز -18

 نوع پرو بیوتیک آن(

 یظروف غذا، قاشق و چنگال شخص از-19

د.یاستفاده کن  

 یداریباز خر ایرا به صورت فله  ییغذا مواد-21

 ندهیرا با مواد شو ییمواد غذا یو بسته ها دینکن

.دییبشو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیمارستان جواداالئمه )ع(خرامه

 

 

 

 

 

 

 

توصیه ها تغذیه ای برای مقابله با 
 ویروس کرونا

 عنوان

 زهرا نجفی
 

 تهیه کننده

 سوپروایزر آموزش سالمت
 

 سمت
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