
مقمقمقي    عملكرد سيستم ايمني بدن نقشق          

درپيشگيری از بيمارهای تنفسي از جمله بيمقار        

 ويروس كرونا دارد.

كمبود دريافت غذايي ويتامين هقايقي مق ق            

تضعيف سيستم ايمنقي بقدن       با    Aو Cويتامين  

 احتمال ابتال به بيمار ها را افزاي  ميدهد.

مق ق    Cبا مصرف روزانه منابع غذايي ويتامين        

مصرف سبزی و ساالد همراه با غذا، ميقوه هقا            

م   پرتغال، نارنگي،ليموترش و ليمو      Cويتامين  

 Cشيرين ، كيوی و سبز ی های دارای ويتامين           

م   انواع كلم، گ  كلم،شلغم، فلف  سبز و فلف          

 دلمه ای سيستم ايمني خود را تشويت كنيد.

 

 و سبزی های سبز تيره م  كدو حلوايي هويج و 

 اسفناج، برگ چغندر و برگ ها تيره رنگ كاهو

 هستند. به طور كلي Aهم از منابع خوب ويتامين 

به منظور پيشگيری از ابتال به بيمار و تقشقويقت            

واحقد از       3سيستم ايمني بدن، مصرف روزانه      

واحد ميوه توصيه مقي       2گروه سبزی ها وحداق      

 شود.

 

سال، مادران باردار، سالمنقدان و         5كودكان زير   

بيماراني كه داروها ی كورتوني  مصرف ميكننقد.         

بيشتر در معرض خطر ابتال هستند والزم اسقت          

 برای  پيشگيری نكات زير را رعايت نمايند:

          هر روز سبزی يا ساالد همراه با آب ليموترش

 يا آب نارنج تازه استفاده كنند.

            از هويج و كدوی حلوايي در غقذاهقاروزانقه

 استفاده كنيد.

   مصرف پياز خام به دلي  داشتن ويتامينC 

 همراه با غذا توصيه مي شود.
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           استفاده از منابع پروتئين در غذا روزانه م

 حبوبات يا تخم مرغ حائز اهميت است.

           از خوردن غذاهايي كه خوب پخته نشقده

)م   تخم مرغ عسلي و نيمرو و كباب هايي          

 كه مغز پخت نشده اند(خودداری كنيد.

            از خوردن غذا و مايعات در مكانمايقي كقه

ازنظر بمداشتي مورد اطمينان نقيقسقتقنقد       

 خودداری كنيد.

          در صورتيكه عالئم سرماخوردگقي داريقد

           بخاطر داشته باشيد رعايت تعادل و تقنقوع

دربرنامه غذايي روزانه و اصول اطقمقيقنقان          

ازدريافت كافي ريزمغز ها و پروتقئقيقن در           

برنامه غذايي روزانه نش  مممي در پيشگيری 

 ازابتال به بيمار ها از جمله ويروس كرونا دارد.

         از جوانه ها گندم ، ماش و شبدر كقه حقاوی

هستند در رژيقم روزانقه خقود         Cويتامين  

 استفاده كنيد.

            از ميوه ها ی حاوی آنتي اكسيدان فص  م

انار،پرتشال ها تو سرخ ، گريپ فروت استفاده        

 كنيد.

4 5 

آدرد:دخداددد دحدتدادتدیدددیداد د ددد د   د   د ددد  ح  د دیددد
یداد د ددد د د د د د دددادحدصدتد:د د  تدیددد   د ددد         ددد

 پد    اددد:د د د د
 55853655 دفد:  داددد

 5333003پدحدتد   داددد
 ید ددد دتد  اداد

razihos.tums.ac.ir 
 د دصدح  داددد

razihospital@sina.tums.ac.ir 

تغذیه مناسب جهت 

پیشگیری وکنترل بیماری 
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سامانه 031،،31، و1616 پاسخگوی سواالت شما به 

 کرونا می باشد.


