
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غذا ًخَریذ ثلىِ در فَاغل سهبًی هعیٌی اس یه هبدُ 

غذایی استفبدُ وٌیذ سیزا هوىي است طجك رٍال طجیعی 

. احسبس گزسٌگی ًىٌیذ

ت اس اًَاع هَاد غذایی در هیبى ٍعذُ ّب ثْتز اس -

پزپزٍتئیي ٍ پزوبلزی اس لجیل اًَاع فزًی ّب ٍ دسزّبی 

ًَضیذًی ّبی پزوبلزی ٍ ,اًَاع هعجَى ّب,پزوبلزی

سَح ّبی خبهِ ,اًَاع هغشّب,سبًذٍیج ّب,پزپزٍتئیي

غالت غجحبًِ ٍ اًَاع سجشیجبتی وِ ّوزاُ ثب وزُ یب ,ای

افشایص وبلزی ثزای . هبرگبریي پختِ ضذُ اًذ استفبدُ وٌیذ

 .غذاّب ًیش هی تَاًیذ ووی رٍغي سیتَى ثِ آًْب اضبفِ وٌیذ

سجشیجبت ,ثْتز است در تْیِ غذا اس اًَاع ادٍیِ جبت -

تبسُ ٍ سبیز طعن دٌّذُ ّب استفبدُ وٌیذ تب اضتْب ٍ هیل 

ثیطتزی ثِ خَردى غذا پیذا وٌیذ تب سهبًی وِ هلشم ثِ 

یذ اس ًوه در هی تَاى,وبّص هیشاى ًوه دریبفتی ًجبضیذ

 .تْیِ غذا استفبدُ وٌیذ 

هوىي است در ٌّگبم غجح اضتْبی ثیطتزی ًسجت ثِ  -

سبیز اٍلبت رٍس داضتِ ثبضیذ؛ ثٌبثزایي ثْتز است وِ در آى 

 .سهبى غذای ثیطتزی هػزف وٌیذ 

توصیه هایی بزای پیشگیزی و کنتزل تغییز در 

 اس لبضك ٍ چٌگبل ّبی پالستیىی ثِ: حس چشایی 

 

ثْتزیي غذایی را وِ , ًَاع فلشی استفبدُ وٌیذ جبی ا

دٍست داریذ در سهبى ّبیی استفبدُ وٌیذ وِ احسبس طعن 

 .ثذ در دّبى خَد ًوی وٌیذ 

اس : توصیه هایی بزای پیشگیزی و کنتزل یبوست 

هبیعبت گزم را در ,هبیعبت در حجن سیبد استفبدُ وٌیذ

غالت  اس ًبى ّبی تْیِ ضذُ اس,ٍعذُ غجحبًِ هػزف وٌیذ

آلَ ثخبرا ,هیَُ ّب ٍ سجشیجبت تبسُ,اًَاع هغشّب,وبهل

اس هػزف غذاّبیی وِ حبٍی وزثَّیذرات ,استفبدُ وٌیذ

ثزًج سفیذ ٍ ,ًبى سفیذ) ّبی تػفیِ ضذُ اًذ 

 .خَدداری وٌیذ(هبوبرًٍی

توصیه هایی بزای پیشگیزی و کنتزل خشکی 

دّبى خَد را ثب آة ًوه گزم یب دّبى ضَیِ ثِ :دهان 

طَر هزتت ثطَئیذ ٍ اس آة ًجبت ثزای تحزیه تزضح 

هَاد غذایی ًیوِ جبهذ یب ًزم هػزف , ثشاق استفبدُ وٌیذ 

 .وٌیذ 

توصیه هایی بزای پیشگیزی و کنتزل اسهال 

همذار سیبدی , اس هَاد غذایی ون فیجز استفبدُ وٌیذ : 

ضت ّب ٍ سَح ّبی حبٍی آة گَ. هبیعبت ثٌَضیذ

اًتخبة ّبی , رلیك ضذُ ًوه ٍ آة هیَُ ّبی

در سهبًی وِ ثِ اسْبل ضذیذ هجتال . هٌبسجی ّستٌذ

 .ّستیذ ثبیذ اس هبیعبت خَراوی استفبدُ وٌیذ

 

 تعالي بسمه
آیا باید رژیم غذایی ویژه ای را رعایت 

 کزد ؟
رصین غذایی ثیوبراى هجتال ثِ اًَاع سزطبى ًَعی تغییز در 

هػزف هَاد غذایی است وِ ثِ ثیوبر ووه هی وٌذ تب اس 

عَارؼ ضیوی درهبًی ٍ اضعِ درهبًی وبستِ ضذُ ٍ اس 

 ش ٍسى ًیش جلَگیزی وٌذ وبُ

چزا رژیم غذایی در ایه بیماری مهم 

 است ؟
اس آًجب وِ درهبى ّبی تسىیٌی وٌتزل سزطبى هوىي است 

ثِ علت ایٌىِ در ,عَارؼ هتعذدی در ثیوبراى ایجبد وٌذ

اداهِ ,اغلت هَارد ٍسى ثیوبر ثِ ضذت وبّص هی یبثذ

درهبى را ثب هطىل هَاجِ هی وٌذ در وٌبر وبّص 

رٍس ایي عَارؼ ٍ عذم وٌتزل آًْب ًیش هَجت هی ة,ٍسى

ضَد وِ ثیوبر دچبر هطىالت رٍحی ضذُ ٍ اس ویفیت 

ثٌبثزایي وٌتزل عَارؼ ًبضی اس . سًذگی اٍ وبستِ گزدد

درهبى ثِ ثیوبر ووه خَاّذ وزد وِ طَل دٍرُ درهبى را 

ثِ راحتی طی وزدُ ٍ دچبر هطىالت هتعذد تغذیِ ای ٍ 

. رٍحی ًطَد

 :ایی بزای پیشگیزی اس کاهش وسن توصیه ه   -

سهبًجٌذی ثزای هػزف غذاّب ٍ هیبى ٍعذُ ّب ثبیذ ثِ  -

 گًَِ ای ثبضذ وِ تٌْب در سهبى گزسٌگی

 



 

توصیه هایی بزای پیشگیزی و کنتزل سیزی  

اس هػزف غذاّبی پزچزة یب رٍغٌی : سودرس

پزّیش وٌیذ؛ سیزا ایي غذاّب ثِ سهبى سیبدی ثزای 

اس هػزف سیبد هبیعبت در , ّضن ٍ جذة ًیبس دارًذ

 .یه ٍعذُ خَدداری وٌیذ 

ا بزای دریافت اطالعات بیشتز باید به کج

 مزاجعه کنیم؟

ثیوبراى ٍ یب خبًَادُ آًْب ثزای دریبفت هطبٍرُ تغذیِ 

در پیگیزی رصین غذایی خبظ ثیوبری ٍ دریبفت 

اطالعبت ثیطتز هی تَاًٌذ ثِ یىی اس هزاوش سیز 

 :هزاجعِ ًوبیٌذ 

  ویلیٌیه ّبی هطبٍرُ تغذیِ در ثزخی

 ثیوبرستبى ّبی وطَر 

  هزاوش هطبٍرُ تغذیِ در ثزخی اس هزاوش

 ثْذاضتی درهبًی وطَر 

 دفبتز هطبٍر تغذیِ ٍ رصین درهبًی 

  ِهطت هتخػػیي تغذی 

ثزای پیطگیزی اس ون آثی ثذى ( ORS)درهبًی 

 .استفبدُ وٌیذ

  

توصیه هایی بزای پیشگیزی و کنتزل سخم 

فضبی داخلی دّبى خَد را ّوَارُ تویش : دهان

ًگِ داریذ؛ هزتت هسَان ثشًیذ ٍ ثِ ثْذاضت دّبى 

ثیطتز اس غذاّبی سزد استفبدُ , خَد اّویت دّیذ

لت اٍلبت ثِ راحتی وٌیذ؛ چَى ایي غذاّب در اغ

اس هػزف غذاّبیی وِ ثبفت , تحول هی ضًَذ

 .سخت دارًذ خَدداری وٌیذ

توصیه هایی بزای پیشگیزی و کنتزل 

ٍ  اس غذاّب ٍ هیبى ٍعذُ ّبی ون حجن: خستگی

ثِ دفعبت هىزر استفبدُ ( هبًٌذ اًَاع هغشّب)پزوبلزی 

اس غذاّب ٍ هیبى ٍعذُ ّبی پزپزٍتئیي در طی , وٌیذ

 .تفبدُ وٌیذرٍس اس

توصیه هایی بزای پیشگیزی و کنتزل اشکال 

اس هبیعبت ّوزاُ غذا استفبدُ وٌیذ  :در بلع غذاها

ثیطتز اس غذاّبی , تب راحت تز جَیذُ ٍ ثلعیذُ ضًَذ

ثلعیذى غذا سز  در ٌّگبم, ًزم ٍ آثىی استفبدُ وٌیذ

خَد را در جْبت هختلف حزوت دّیذ تب هطخع 

ٍاًیذ غذا را ثْتز هی ت  ضَد در وذام هَلعیت

 .ثخَریذ 
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