
 

 
، ّطگع اظ هغعّبی هبًسُ ٍ ثَ زازُ ٍیب  ثب ًوه  (....گطزٍ ، فٌسق ٍ)هغعّب 

.استفبزُ ًطَز   

ثِ ّیچ ػٌَاى هغعّبی آسیبة ضسُ ضا زض هست عَالًی ٍ ثطای هصطف *

ًگْساضی ًىٌیس ، زض صَضت ... ّفتگی ٍ  

(.استفبزُ اظ هغع آسیبة ضسُ ، تطخیحب ضٍظاًِ هصطف ضَز   

 2)هصطف لجٌیبت ون چطة پبستَضیعُ ٍ استطیلیعُ : گزٍُ شیز ٍ لبٌات -

.،  تَصیِ هی ضَز  (لیَاى زض ضٍظ   

هیتَاى ضیط ضا گطم ٍ اظ ... زض صَضت ایدبز هطىل گَاضضی ّوچَى ًفد ٍ *

.اًَاع ضیط ثسٍى الوتَظ استفبزُ ًوَز  

.تطخیحب اظ هحصَالت لجٌی پطٍثیَتیه هَخَز، استفبزُ ضَز**  

ثِ ّیچ ػٌَاى اظ لجٌیبت ثبظ ، سٌتی ، زاهساضی ، فلِ ای ٍ غیط وبضذبًِ ای ***

.استفبزُ ًطَز   

هصطف وبفی ٍ ضٍظاًِ پطٍتئیي زض ایي زٍضاى ثسیبض هْن ٍ ضطٍضی : تَجِ 

.است  

ظیبزُ ضٍی ٍ هصطف ثی ضٍیِ زض هصطف یه هبزُ غصایی ذبظ ثِ : تَجِ هْن 

ثْبًِ هفیس ثَزى ٍ یب تمَیت سیستن ایوٌی ّطگع تَصیِ ًوی ضَز ، ٍى هی 

.تَاًس ثبػث ثطٍظ هطىالت ثیطتط ضَز  

زض ... ظضز چَثِ ، زاضچیي ، ظػفطاى ، ظًدجیل  ٍ: اظ اًَاع ازٍیِ ّب ّوچَى *

.پرت اًَاع غصاّب ثِ هیعاى هتؼبزل ًِ فطاٍاى  استفبزُ ضَز   

(.تطخیحب آذط پرت، ثِ غصا اضبفِ وٌیس )  

کِ بز پایِ اصل تٌَع ٍ تعادل ٍ )بِ عبارتی بزآیٌذ رعایت رصین غذایی 

، هی تَاًذ تاثیز بسیار سیادی در تقَیت سیتن (کفایت تٌظین شذُ

 .ایوٌی ٍ جلَگیزی اس ایجاد عولکزد ًادرست در بذى را داشتِ باشذ 

چِ هَاد غذایی هٌجز بِ ایجاد شزایط ٍ عولکزد ًاهطلَب سیستن 

:ایوٌی در بذى هی شًَذ   

هصطف هىطض اًَاع غصاّبی وٌسطٍی-هصطف فست فَزّب       -  

...گَضت ّبی فطآٍضی ضسُ ،سَسیس ٍوبلجبس ٍ-  

 

 
 

 

 

 

 اصَل هزاقبت ّای تغذیِ ای
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ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هوىي است اظ لجل ثِ ثیوبضی ظهیٌِ ای : بیوار گزاهی

هجتال ثَزُ ایس،...زیگطی ّوچَى فطبض ذَى ، زیبثت ، ثیوبضی ولیَی  ٍ  

ضػبیت ضغین غصایی تٌظین ضسُ تَسظ هطبٍض تغصیِ ، خْت وٌتطل ثیوبضی 

. ظهیٌِ ای ٍ ػسم ایدبز تساذل  هْن هی ثبضس  

ضطٍضی است ثب تَخِ ثِ ضطایظ هَخَز ،خْت ایدبز آضاهص ٍ اعویٌبى -

شوارُ تلفي ثیطتط ، زض صَضت ثِ ٍخَز آهسى ّطگًَِ سَال تغصیِ ای ثب 

 ثیوبضستبى توبس ثگیطیس تب (021 )8116331هستقین کلیٌیک تغذیِ 

.ثتَاًین پبسرگَیی ضوب ػعیعاى ثبضین  

ٍ ثب هسبػس ضسى ضطایظ ، هٌتظط حضَضتبى زض ولیٌیه تغصیِ ّستین تب -

ثتَاًین هثل ّویطِ ، زض پیگیطی ّبی ثؼسی ثِ ضوب ػعیعاى ذسهت ضسبًی 

.                زاضتِ ثبضین  

       در کٌارتاى ّستین                                                          

    

غصاّبی ضستَضاًی سطخ ضسُ ٍ حبٍی ًوه ٍ ضٍغي ظیبز -  

ثِ زلیل چطثی ّبی )هصطف وجبة وَثیسُ ، ولِ ، پبچِ ، زل ، خگط ، للَُ  -

(...اضجبع فطاٍاى ٍ  

اًَاع ًَضبثِ ّب ، اًَاع ًَضیسًی ّبی ضیطیي ضسُ ثب لٌس ٍ ضىط -  

...هصطف هساٍم اًَاع ضیطیٌی ٍ ضىالت ّب ، ویه، ولَچِ ٍ-  

غصاّبی چٌس ضٍظ هبًسُ زض یرچبل-  

، ...  زض ایي زٍضاى ٍ ضطایظ ذبظ  وِ زض فضبی هدبظی ٍ :یادآٍری هْن 

هغبلت ٍ ًسرِ پیچی ّبی تغصیِ ای  ثسیبضی ثِ صَضت ًبزضست زض ثیي 

افطاز خبهؼِ ضز ٍ ثسل هی ضَز ، تَخِ ًىطزُ ٍ ثطای لجَل وطزى ّط هغلت 

 زضهبًی –، هی ثبیست اظ پطتَاًِ ػلوی آى هغبلت ، اظ عطیك هطاوع ػلوی 

         .                                                              اعویٌبى حبصل ًوبئیس ٍ ذَز ضا ثب ذَاًسى ایي هغبلت سطزضگن ًىٌیس

 .پایذار ٍ سالهت باشیذ                                            

 

 بیوارستاى فَق تخصصی 

کلیِ ٍهجاری ادرار شْیذ ّاشوی ًضاد 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ٍاحس هیَُ زض هیبى ٍػسُ صجح ،ػصط ٍ ضت استفبزُ گطزز3-4ضٍظاًِ   

اظ آة هیَُ ّب تطخیحب استفبزُ ًطَز ، زض صَضت ػسم تَاًبیی ثیوبض زض **

،تب فیجط . خَیسى ، ثْتط است هیَُ ثصَضت پَضُ تْیِ ضسُ ٍ استفبزُ گطزز

.هَخَز زض هیَُ ًیع هَضز استفبزُ ثسى  لطاض گیطز   

ظضز ، ًبضًدی ، لطهع، )اًَاع سجعی ّب ثب ضًگ ّبی هتفبٍت : گزٍُ سبشی ّا -

.حتوب زض ضغین غصایی ضٍظاًِ زض ًظط گطفتِ ضَز (ثٌفص ٍ سجع ضًگ   

اًَاع ولن ، وبَّ ،ذیبض ، گَخِ فطًگی ،فلفل زلوِ ای ، وسٍ حلَایی : هبًٌس

...،َّیح ، پیبظ ثٌفص ، وطفس ٍ   

. استفبزُ ًطَز... اظ آة سجعیدبت هبًسُ ثِ ذصَظ آة َّیح ٍآة وطفس ٍ*  

: گزٍُ گَشت -  

هتبسفبًِ ثب تَخِ ثِ ایدبز ٍ تطٍیح ثبٍض غلظ زض افطاز خبهؼِ،  هسام ): ترن هطؽ 

ثبیس ایي ًىتِ ضا هتصوط ضَین وِ ثِ ّیچ ػٌَاى ظضزُ ترن هطؽ ضا زٍض ًیٌساظیس 

زض ّفتِ حتوب سِ تب چْبض ثبض  (سفیسُ ٍ ظضزُ ترن هطؽ )ٍ ترن هطؽ وبهل 

.استفبزُ ًوبییس  

وتلت ، وَوَ )آة پع ، ًیوطٍ ٍیب هرلَط ثب اًَاع غصاّب  )حتوب ترن هطؽ*

.ضا وبهل ثپعیس  (...سجعی ٍ  

(.ترن هطؽ ػسلی ٍ یب اصغالحب ًین ثٌس ّطگع  استفبزُ ًىٌیس)  

ٍ ضتط هطؽ  (گَسفٌسی ٍ گَسبلِ )هطؽ ،هبّی ، گَضت لطهع ون چطة  

پرت اًَاع گَضت هی ثبیست وبهل اًدبم ضَز، ثِ عَضی ػوك گَضت وبهال *

پرتِ ضسُ ثبضس، تطخیحب اًَاع غصای ّبی پرتِ ضسُ ثب گَضت ضا ثِ صَضت 

ذَضضت ، ذَضان ، فط پع استفبزُ ًوبییس ٍ ّطگع اظ وجبة وطزى ضٍی شغبل ٍ 

(.وجبة پع استفبزُ ًىٌیس  

،اظ حجَثبت پرتِ ضسُ ّوطاُ ثب  (...ػسس ، هبش ، ًرَز ، لپِ ٍ  )اًَاع حجَثبت 

هٌبثغ غصایی ٍیتبهیي سی ّوچَى آثلیوَی تبظُ ، ًبضًح  ثِ هٌظَض خصة ثْتط 

.آّي استفبزُ ضَز  

تطخیحب خْت خلَگیطی اظ ایدبز ًفد ٍ ًبضاحتی گَاضضی ، حجَثبت ضا ثِ *

. سبػت لجل اظ پرت ، زض آة ثریسبًیس 12تب 8هست   

 

 

... اس اًَاع رٍغي ّای جاهذ ، ، حیَاًی ، هحلی ، پیِ ، دًبِ ،کزُ هحلی ٍ*

.بِ ّیچ عٌَاى استفادُ ًشَد  

زض اضتجبط ثب هصطف هىول ٍیتبهیي زی ثطاسبس اضظیبثی * :ٍیتاهیي دی -

. هطبٍض تغصیِ ، تَصیِ ّب اًدبم هی ضَز   

سلٌیَم-رٍی   -  

هغعّب ٍ آخیل ثسٍى ًوه ، هٌجغ ثسیبض ذَة ٍ غٌی اظ سلٌیَم ٍ ضٍی : تَجِ 

آى هی تَاًس ثِ تمَیت سیستن  (ػسز ذبم10-15)ّستٌس وِ هصطف ضٍظاًِ

.ایوٌی ووه ًوبیس  

اظ ضٍغي ظیتَى ضٍظاًِ زٍ لبضك غصا ذَضی ثِ صَضت هرلَط ثب سبالز ٍ : 3اهگب-

یب اضبفِ ضسُ ثِ غصای پرتِ ضسُ ٍ اًَاع هبّی ّب حسالل زٍثبض زض ّفتِ استفبزُ 

.          ضَز  

استفبزُ اظ هٌبثغ غصایی حبٍی ضیعهغصی ّب ی شوطضسُ تَصیِ هی : 1تَجِ 

ضَز ، ٍ زض هَاضزی ثب تَخِ ثِ اضظیبثی ّبی اًدبم ضسُ تَسظ هطبٍض تغصیِ ، زض 

صَضت ًیبظ ثِ هىول ّبی تغصیِ ای هتٌبست ثب ضطایظ ٍزض ًظط گطفتي ثیوبضی 

.پیطٌْبز هی ضَز ... ّبی ظهیٌِ ای ٍ  

. ثِ ّیچ ػٌَاى هصطف ذَز سطاًِ هىول ّبی تغصیِ ای تَصیِ ًویطَز:2تَجِ  

حضَضی ٍ یب تلفٌی زض صَضت )زض عی پیگیطی ٍ ٍیعیت ّبی ثؼسی:3تَجِ 

ثبزضًظط گطفتي ضطایظ ثبلیٌی ثیوبض، ًیبظ ثِ هىول ّبی  (ػسم اهىبى حضَض 

تغصیِ ای تَسظ هطبٍض تغصیِ اضظیبثی ٍ ًَع هىول هَضز ًیبظ تؼییي ٍ پیطٌْبز 

.هی ضَز  

 :تَصیِ ٍ هزاقبت ّای  تغذیِ ای در ایي دٍراى 
  گطٍُ غصایی5ضػبیت اصل تٌَع ٍ تؼبزل زض ضغین غصایی ٍ استفبزُ اظ 

(تزجیحا ًاى سبَط دار )ًاى ٍ غالت -  

ثب تَخِ ثِ ایدبز ثبٍض غلظ زض خبهؼِ سجَس هی ثبیست زض ٌّگبم پرت : تصوط 

ًبى ثِ آى اضبفِ ضَز ًِ ثؼس اظ پرت وبهل ًبى وِ ثؼضب ثب تمبضبی افطاز خبهؼِ 

.اذط پرت وبهل ، تَسظ ًبًَایی ضٍی ًبى اضبفِ هی گطزز   

ثِ ّیچ ػٌَاى هٌغ هیَُ ذبصی ).اظ اًَاع هیَُ ّب استفبزُ ضَز : گزٍُ هیَُ ّا -

(.ٍخَز ًساضز  

 

:ًَشیذى هایعات کافی -  

 ًَضیسى هبیؼبت وبفی ٍ آة ، گبم  ثسیبض هَثطی زض وٌتطل ثیوبضی

: استفبزُ اظ .   هی ثبضس  

پَضُ هیَُ ّب-1  

زض صَضت ػسم تحول هیَُ ذبم اظ هیَُ پرتِ ضسُ ٍ یب زضصَضت ػسم ) 

زستطسی اظ ووپَت هیَُ استفبزُ ضَز، اهب تطخیح ثِ استفبزُ اظ هیَُ تبظُ 

  : هایعات گزم                     (.هی ثبضس

 چبی ووطًگ-2  

 اًَاع سَح ضلیك-3 

 زض تْیِ سَح ثِ عَض هتٌَع حتوب اظ سجعیدبتی  ) 

 وسٍحلَایی ، وسٍ سجع ، َّیح ، گَخِ فطًگی ،ضلغن: هبًٌس 

 .استفبزُ ضَز (... پیبظ ،سیط ،  گطٌیع ، خؼفطی ، اسفٌبج ٍ

 (گطم ٍ ٍلطم )آة خَضیسُ - 4 

فطًی گطم ضلیك - 5  

-8 لبضك غصا ذَضی ػسل ،ّوطاُ 2آضز ثطًح ، ضیط ون چطة ّوطاُ ثب ) 

(ػسز ثبزام زضذتی ذبم6  

 (گطم)ضلِ ظضز - 6

 وسٍ حلَائی پرتِ ، پَضُ ضسُ ثِ ّوطاُ زٍ لبضك هطثبذَضی زاًِ وٌدس -7

 ػسسی گطم-8

 (ػسس ثِ ّوطاُ ثلغَض خَ یب ثلغَض گٌسم  )

ریش هغذی ّای سیز ًقش بسیار هْن ٍ تعییي کٌٌذُ ای در *

:تقَیت سیستن ایوٌی دارًذ   

،ثِ  (پطتمبل ، لیوَتطش ، ًبضًح ، ًبضًگی )هطوجبت  :ٍیتاهیي سی -

(ًِ ثِ تؼساز ظیبز  ).صَضت ضٍظاًِ استفبزُ ضَز  

اًَاع هٌبثغ غصایی پطٍتئیٌی   :6ٍیتاهیي ب-  


