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سال  06نشان داده شد بيماران کمتر از     در بررسي هاي اخير محققان      

، حداقل دو برابر بيشتر در مقايسه با بيممماران      53باالي    BMIبا  

 کرونا شدند. نرمال ،دچار عالئم شديد تنفسي ويروس  BMIداراي 

 

 اي تغذيه رفتارهاي و عادات اصالح
 

 

 

از   بخشي  تجمع  باعث  بدني  فعاليت  کاهش :کم  بدني  فعاليت

 چربي  بافت  صورت  به  بدن  در  غذايي  مواد  از  دريافتي  چربي

 .گردد مي چاقي و وزن اضافه سبب شده و

گوشه   افسردگي،  رواني،  فشارهاي :رواني  و  روحي  مشكالت

باعث   تواند  مي  مشكالت  اين  آرامش  و  امنيت  نبود  و  گيري

 .شود خوردن غذا از بردن لذت و پرخوري

 غذاهاي  پرکالري،  غذاهاي  مصرف: نامناسب  غذايي  عادات

 عدم  و  ارزش  کم  تنقالت  و  کردني  سرخ  و  چرب  آماده،غذاهاي

 به  ابتال  ساز  زمينه  چرب  کم  لبنيات  و  سبزي  و  از ميوه   استفاده

 . است و چاقي وزن اضافه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :چاقي از ناشي مشكالت
ناراحتي هاي     ،کبدي  هاي  بيماريديابت،  ،باال  فشارخون

، عفونت هاي ريه، نازائي،        ها  سرطان  برخي  بروزاستخواني،

  اختالالت هورموني، سنگ کيسه صفرا...

 مقدمه:
ویروس کرونا در جهان میلیون ها نفر را مبتال و به  کهام مهر                    

کشانده است. ب  دلیل آنک  مدت زمان کمه  از یهیهور کهرونها             

گذرد، رفتار ویروس برای محققان و دانشمندان هنهوز کهامهل               م 

مشخص نشده است. هرچند تا کنون ارتباط مستقیهمه  مهیهان               

است، اما اضاف  وزن و  اضاف  وزن و خطر ابتال ب  کرونا اثبات نشده      

هها مهانهنهد          چاق  در افراد باعث افزایش خطر برخ  بیهمهاری         

ههای     یود ک  همیه  بهیهمهاری          های قلب  و دیابت م       بیماری

ای نیز خطر ابتال ب  کرونای یدید و جهان بهاخهته  را                زمین 

دهد. ای  بدان معناست ک  چاق  ب  صهورت یهیهر               افزایش م  

تواند خطر ابتال به      های زمین  ای م     مستقیم با ایجاد بیماری   

کرونای یدید را در افراد افزایش دهد.همچنیه  مهحهقهقهان               

تواند با محدود کردن توانای  ری  ها، باعث          معتقدند چاق  م   

تشدید بیماری کرونا یود و از آنجا ک  ویروس کرونا نیز ریه             

کند، در نتیج  احتمال بیشتری دارد فرد دچهار           را درگیر م   

عالئم یدید یود.بنابرای  الزم است افهراد چهاو و دارای               

بهایهنهد و         های بیشتری از خود دایت       اضاف  وزن مراقبت  

های مراجع درمان  را در راستای حفظ سالمت خود           توصی 

 بیش از پیش ب  کارگیرند.

 :چاقي و وزن اضافه علل
 

 

 

 

 را  فرزند  در  شدن  چاق  احتمال  والدين  هردو  چاقي :وراثت

 را فرزند چاقي احتمال والدين از يكي چاقي و درصد37 تا

 .داد خواهد درصد افزايش 04
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 نمايه توده بدني

 کم وزن <5.81

 طبيعي 5.81-9.82

 اضافه وزن 91-9282

 1چاقي درجه 56-5.43

 2چاقي درجه  53-5343

 5چاقي درجه  >04



 بسمه تعالي 

 
 

 

 عنوان :

 چاقي و کرونا

 

 

 تهيه و تنظيم :

واحد تغذيه بيمارستان شهيد انصاري 

 رودسر  

 99مهر 
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 وزن کاهش رژيم در کلي هاي توصيه

 را  خاود   خااناواد     و  خود  غذايي  عادات

 نماييد اصالح

 مهمترين  عنوان  به  بدني  تحرك  و  ورزش

 فاکتور

 .نكنيد فراموش را وزن کاهش در کمكي

 خمودداري   پمرچمرب    غذاهماي   مصرف  از

 .کنيد

 ديمرمر    روشمهماي    از  کردن  سرخ  جاي  به

 يا  پز  آب  کردن،  مانند کباب   غذا  پخت

 .کنيد استفاده کردن بخارپز

 مماکميمان     سمايمر    و  مرغ پوست مصرف  از

 زيمادي   مقمدار   حاوي(.کنيد  خودداري

 )باشد مي چربي

 مايونز،کچما    سس  مثل  ها  چاشني  مصرف

 .برسانيد به حداقل را ....و

 ممثمل    آمماده   و  شمده   فرآيمنمد   غذاهاي  از

 سوسيس،

 اسمتمفماده     کمتمر   کنسروها  و  کالباس،پيتزا

 .کنيد

 .کنيد منظم را خوردن غذا ساعات

 منبع:

 راهنماي رژيم درماني/ انجمن تغذيه ايران

 سايت نوونورديسک
Scient News 

 .بخوريد غذا مكان يک در و نشسته حالت در فقط. 

 ممانمنمد     ها  فعاليت  ساير  با  همزمان  را  خوردن  غذا 

 .ندهيد انجام خواندن کتاب يا تماشاي تلويزيون

 بهتمر   نرذاريد  ميز  سر  را  شده  تهيه  غذاهاي  همه 

 ظمرف   در  کنيمد   ميل  خواهيد  مي  که  اي  است اندازه 

 .بكشيد

 پفمک   چيپس  نوشابه،( مثل  ناسالم غذايي  مواد، 

 .نياوريد منزل به و نكنيد و...(خريداري

 وعمده   مميمان    عنوان  به  تازه  سبزي  و  ميوه  از 

 .استفاده کنيد

 .غذا را آهسته و با آرامش بخوريد  

          وعده هاي اصلي غذا را حذف نكنيد.زيرا ناچارا

 منجر به ريزه خواري مي شود.

هميشه خريد مواد غذايي را در مواقعي که گرسنه           

 نيستيد انجام دهيد.

 .غذا را در ظرف کوچكتر بكشيد   


