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 کرونا بیماری شیوع دوره در سالمندان تغذیه اهمیت

 مواد مصرف سالمندان، غذایی برنامه در اساسی نکته

 لبنیات و شیر مانند( کلسترول کم و چربی کم غذایی

 کم ،) ...و خامه کره، روغن، مصرف چرب،کاهش کم

 هرم اساس بر و غذاهای ساده و کم حجم پرفیبر و نمك

 .است غذایی

 

 توصیه های غذایی
 

 
 

  موثر بدن ایمنی سیستم  تقویت در که مغذی مواد

 افراد در دریافت کاهش یا جذب سوء دالیل به  و بوده

 مقابل در مقاومت کاهش باعث و است شایع سالمند

 دریافت به باید ، شده کرونا ویروس بویژه و ها عفونت

 شامل : شود توجه آنها روزانه

 

 : پروتئین 
 کم های گوشت مانند پروتئین حاوی غذایی منابع

 های فرآورده مرغ، تخم سفیده ماهی، مرغ، چربی،

 .) پنیر ، ست ما شیر، (چربی کم یا چربی بدون لبنی

 با اگر که هستند پروتئین گیاهی منابع از نیز حبوبات

 را پروتئین به بدن نیاز تمامی شوند مصرف غالت

.کنند می تامین  

 کلسیم،ویتامینD : 

 .کم چربی )ماست،پنیر و کشك( لبنیات و شیرمصرف 

 در D ویتامین و کلسیم جذببا توجه به اینکه 

 زانه رو مصرف دلیل این بهیابد . می کاهش المندانس

 هزار 05 مکمل ماهانه مصرف و د کلسیم یا کلسیم مکمل

 وزارت های دستورالعمل با مطابق D ویتامین واحدی

 .است ضروری بهداشت

 :91B ویتامین

 کاهش نیز B91 ویتامین جذب توانایی سالمندان در

 الزم ویتامین این کمبود از پیشگیری برای  .یابد می

 و شیر ماهی، قرمز، گوشت از مناسبی مقدار است

 .شود مصرف روزانه مرغ تخم

 

 ویتامینB6: 

 وگ انواع جمله ز ا این ویتامین غنی منابع روزانه مصرف

 )سبوس کامل غالت و حبوبات مرغ، تخم شیر، شت،



 بدن ایمنی سیستم تقویت و ویتامین این تامین به دار(

 .کند می کمك سالمندان

  آهن 

 غنی منابع از ماهی مرغ، قرمز، شت گومنابع غذایی آن 

 های بزیس ، مرغ تخم زرده و حبوبات. هسنتند آهن

 تیره های برگ چغندر، برگ جعفری، مثل تیره بزس

 نیاز مورد آهن تامین به نیز مغزها و خشکبار انواع کاهو،

 بالفاصله " خصوصا چای مصرف. کنند می کمك بدن

 مانند(هم غیر آهن )آهن حاوی گیاهی غذاهای از بعد

 بنابر کند می جلوگیری آهن جذب از غالت و حبوبات

      یك از چای رفمص از باید المندانس این

 برای. کنند خودداری غذا از بعد ساعت 1 تا قبل ساعت

 و ساالد از شود می توصیه غذایی وعده آهن بهتر جذب

 حاوی که نارنج آب تازه، لیموی خام،آب و تازه سبزی

 صورتی در. شود ستفاده ا غذا با همراه ست، ا C ویتامین

 ادهد تشخیص پزشك سط تو خونی کم و آهن کمبود که

 برای پزشك توصیه با آهن مکمل درمانی دوز است شده

 .شود مصرف باید خونی کم رفع

 :روی 
 رفمص ورتص در یمکلس مکمل مانند داروها از برخی

 کمبود سبب توانند می روی حاوی غذاهای با همزمان

 و مرغ تخم لبنبات، و شیر شت، گو. ند شو بدن در روی

 با کلی بطور. می باشند روی غنی منابع از حبوبات

 پروتئین بخصوص پروتئین حاوی غذایی منابع مصرف

.   شود می تامین روی و آهن ریزمغذی دو هر حیوانی  

 منیزیم 
                                        

 لوبیای آجیل،: از عبارتند منیزیم حاوی غذایی منابع

  .ها گوشت انواع سویا،

 
 

 ویتامین ث 
 

 نارنگی، پرتقال، مانند  C ویتامین حاوی های میوه

 مثل C ویتامین دارای سبزیهای و کیوی لیموشیرین،

 دلمه فلفل و سبز فلفل شلغم، کلم، کلم،گل انواع

 منابع از فرنگی گوجه ، شاهی ای،جعفری،پیازچه،

 .هستند C ویتامین خوب غذایی

 

 

 

 و چرب غذاهای ، شیرین و قندی مواد زیاد مصرف

 ایمنی تم سیس تحریك موجب پرنمك و شده سرخ

 نمی توصیه سالمندان برای آنها مصرف و ند شو می

 جمله از مزمن های بیماری ر دچا که سالمندانی. شود

های بیماری و باال خون چربی و باال خون فشار دیابت،  

 غذایی یمژر کماکان است الزم هستند عروقی و قلبی

 رعایت تغذیه کارشناسان مشورت با را خود معمول

 . کنند

 تغذیه در بیماری
 غذاهای از دارید، سرماخوردگی عالئم که صورتی در

 و تازه لیموی آب با همراه آش و سوپ مثل آبکی

.کنید استفاده گرم مایعات  

 C ویتامین حاوی که شبدر و ماش ، گندم ها جوانه از •

 . کنید استفاده خود روزانه غذایی رژیم در هستند

 ، انار مثل فصل اکسیدان انتی حاوی های میوه از•

.  کنید استفاده...  و فروت گریپ ، سرخ تو های پرتقال

 برنامه در تنوع و تعادل رعایت باشید داشته بخاطر

 ریز کافی دریافت از اطمینان حصول و روزانه غذایی

 مهمی نقش روزانه غذایی برنامه از پروتئین و ها مغذی

 ویروس جمله از ها بیماری به ابتال از پیشگیری در

.دارد کرونا  

 

 منبع:

 دستورالعمل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت


