
14 توصیه تغذیه ای به مناسبت روز جهانی معلوالن 

سبد غذایی تان را دریابید!

اول دسامبر، برابر با 11آذر هر سال در تقویم 
سالمت جهانی با نام »روز جهانی معلوالن« 
نامگذاری شده است تا بتواند توجه مردم 
جهان را هر چه بیشتر به سمت این افراد و 
نیازهای جسمانی و روانی شان جلب کند. 
یکی از نکات قابل ذکر در مورد افراد معلول 
این است که معموال توجه چندانی به رژیم 
غذایی آنها نمی شود و خانواده ها نمی دانند 
چطور می توانند نیازهای تغذیه ای این افراد 
را به خوبی تامین کنند تا آنها با مشکالت 
ناشی از داشتن الگوی غذایی نادرست روبرو 
نشوند. از این رو، در صفحه »سفره سالم« 
این هفته با مهم ترین توصیه های تغذیه ای 

برای افراد معلول بیشتر آشنا می شوید. 

1 از آنجایی که ممکن است افراد معلول به 

دلیل تحرک پایین در طول روز حس تشنگی 
چندان زیادی نداشته باشند، احتمال مواجهه 
با مشکالت ناشی از کمبود آب در بدن آنها 
)یبوست، خستگی، کاهش تمرکز و...( وجود 
دارد. به همین دلیل اگر فرد معلولی در خانه 
دارید، حتما حواس تان به میزان مصرف آب 
و مایعات او در طول روز باشد و حتی اگر 
این فرد درخواست نوشیدن آب نداشت، شما 
در طول روز آب و مایعات کافی به او بدهید. 

2 یبوست،  یکی از مشکالت شایع گوارشی 

در افراد معلول حرکتی است. از این رو، بسیار 
ضروری است که این  افراد در طول روز آب، 
سبزی، میوه و مواد غذایی ملین را به میزان 
کافی دریافت کنند. میوه ها و سبزی ها به دلیل 
داشتن فیبر فراوان، باعث پیشگیری از ابتال به 

یبوست در این بیماران خواهند شد. 
شما می توانید کنار تمام وعده های غذایی افراد 
معلول، مقداری ساالد سبزی یا دورچین سبزی 
خام یا بخارپز داشته باشید و میوه های مختلف 
را به عنوان میان وعده آنها در نظر بگیرید. ضمن 
اینکه مصرف روزانه یک وعده از غذاهای نرم 
و گرم مانند انواع سوپ، خوراک یا آش رقیق 
که حاوی سبزیجات، صیفی جات و حبوبات 
هم باشد،  می تواند به جلوگیری از بروز یبوست 

در این افراد کمک کند.

3 اگر فرد معلول با مشکالتی مانند الغری 

یا تحلیل عضالنی هم مواجه است،  می توانید 
برای  تغذیه  متخصص  با   مشورت  ضمن 
گرفتن رژیم غذایی مناسب، حجم پروتئین های 
کم چرب مصرفی او را در رژیم غذایی اش  
افزایش بدهید، مثال انواع حبوبات،  گوشت  
قرمز  گوشت های  و  ماکیان  ماهی،   مرغ، 
کم چرب می توانند گزینه خوبی برای این گروه 
از افراد باشند. فقط مراقب باشید گوشت ها 
و حبوبات به خوبی پخته شوند تا مشکلی 
از نظر جویدن یا هضم برای بیمارتان ایجاد 
نشود. عالوه بر این، شما می توانید وعده های 
غذایی این افراد را زیاد و حجم وعده ها را 
کم کنید تا در تمام طول روز،  مقداری کالری 

تحلیل  یا  وزن  کمبود  و  برسد  آنها  بدن  به 
عضالنی شان جبران شود. 

4 اگر برخی از افراد معلول به دلیل کم تحرکی 

با مشکالتی مانند اضافه وزن یا چاقی مواجه 
حتما  سالمت شان  حفظ  برای  باید  هستند،  

اقدام به کاهش وزن بکنند. 
افزایش وزن و چاقی در این افراد می تواند 
یا  باال رفتن فشار،  چربی  مانند  با عوارضی 
قندخون همراه باشد و زمینه بروز بیماری های 
قلبی را در آنها فراهم کند. این افراد باید کالری 
مصرفی خود را در طول روز کنترل کنند،  حتما 
تا 7 وعده میوه و سبزی مصرف  روزانه 5 
کنند و نوشیدن آب کافی را فراموش نکنند. 
مصرف میوه ها و سبزی ها به دلیل فیبر باالیی 
که دارند، می تواند جلوی اشتهای کاذب را 

بگیرد و فرد را از پرخوری بازدارد. 
غذا،   با  همراه  مختلف  سبزی های  مصرف 
با غالت  جایگزین کردن غالت سبوس دار 
آرد سفید، استفاده از لبنیات کم چرب یا بدون 
شکر،   و  قند  مصرف  شدید  کاهش  چربی، 
محدود کردن مصرف نوشیدنی های شیرین 
میزان چربی مصرفی در  کنترل  و گازدار و 
طول روز می تواند گام بزرگی برای کاهش 

وزن اضافی در این افراد باشد. 
5 از آنجایی که ممکن است این افراد به 

دلیل تحرک کمتر در طول روز با مشکالت 
گوارشی مواجه باشند،   بهتر است غذاهای 
آنها، غذاهایی با هضم سخت و سنگین نباشد. 

به این ترتیب، بهتر است مصرف گوشت های 
قرمز چرب، غذاهای چرب و سرخ کردنی، 
غذایی  رژیم  در  شیرینی ها  و  فست فودها 
این افراد بسیار محدود شود و حجم باالیی 
از برنج، پاستا،  سیب زمینی و نان سفید در 
در  باید  آنها جانگیرد. غذاها  برنامه غذایی 
حجم کم،  وعده های زیاد و با چربی، نمک 
و شیرینی محدود برای این بیماران در نظر 
به  آنها  گوارشی  مشکالت  تا  شوند  گرفته 

کمترین حد ممکن برسد. 

معموالن جسمی،  بیشتر  که  آنجایی  از   6

حرکتی یا ذهنی با مشکالت مربوط به سیستم 
استرس  سطح  و  هستند  مواجه  بدن  ایمنی 
از  برخی  بدن  در  هم  التهاب  یا  اکسیداتیو 
آنها باالست،  باید درباره پیشگیری از ابتال 

کمی  معلول،  افراد  در   19 کووید-  به 
این حساب،   با  کرد.  عمل  محتاط تر 

عالوه بر توصیه به رعایت تمامی 
این  برای  بهداشتی  شیوه نامه های 
رژیم  رعایت  با  باید  بیماران، 
غذایی سالم و سرشار از میوه ها 
و سبزی های تازه،  سطح التهاب 
را در بدن آنها کم کرد تا سیستم 
ایمنی بدنشان بتواند کار خود را 

بهتر انجام بدهد. پرهیز های غذایی 
که در توصیه شماره 5 به آنها اشاره 

کردیم، می تواند تاحد زیادی با کاهش 
سطح التهاب در بدن آنها هم مرتبط باشد.  

7 اگر وضعیت بیمار معلول شما به گونه ای 

است که با جویدن کامل و بلع غذا مشکل 
دارد، می توانید به جای غذای معمول خانوار،  
از غذاهای کمی نرم تر برای آنها استفاده کنید، 
مثال برنج یا نان را با آب خورش نرم کنید یا 
گوشت ها را قبل از جویدن توسط این افراد،  
کامال ریز یا له کنید. اگر این بیماران نمی توانند 
به خوبی میوه یا سبزی مصرف کنند،  می توانید 
آب یا پوره میوه ها و سبزی ها را به آنها بدهید. 

8 اگر وضعیت فرد معلول شما به گونه ای 

است که برای رفتن به سرویس بهداشتی در 
طول شب با مشکالتی مواجه است،  بهتر است 

مایعات،  خوراکی های ادرارآور یا خوراکی های 
ملین را در ساعت های پایانی شب به او ندهید. 

با  بیماران  این  از  برخی  که  آنجایی  از   9

مشکالت مختلفی در زمینه نقص سیستم ایمنی 
بدنشان مواجه هستند،  توصیه می شود حتما از 
قرار دادن خوراکی های نیمه پخته مانند تخم مرغ 
عسلی، گوشت کبابی نیم پز یا انواع گوشت های 
نیمه پخته در رژیم غذایی آنها بپرهیزید. افرادی 
با نقص ایمنی باید غذاها را به صورت کامال 

پخته مصرف کنند. 

10 اگر فرد معلول شما به دلیل معلولیت خود 

نمی تواند وعده های غذایی را با سرعت سایر 
افراد خانوار مصرف کند،  هرگز او را سرزنش 
نکنید یا مکان غذا خوردن او را تغییر ندهید 
زیرا ممکن است این رفتارهای نادرست 
در  اکسیداتیو  استرس  افزایش  باعث 

بدن این افراد شود، اشتهایشان را به شدت 
کاهش بدهد و تضعیف نهایی سیستم ایمنی 
بدنشان را به دنبال داشته باشد. به جای این 
کار می توانید غذای بیمار را کمی زودتر آماده 
کنید، هنگام غذا خوردن به او کمک کنید و 
اگر غذا خوردن شما کمی زودتر تمام شد،  
خودتان را با ساالد یا صحبت کردن مشغول 
نگه دارید تا او هم بتواند بدون استرس، غذا 

خوردنش را به اتمام برساند. 

1 حتما هنگام انتخاب وسایل غذاخوری مانند  1

قاشق، چنگال،  لیوان یا چاقوی غذاخوری،  مراقب 
باشید انواعی را انتخاب کنید که باعث صدمه 
از ظروف  به فرد معلول نشود، مثال  رسیدن 
ترک خورده یا وسایلی که ممکن است به این 
افراد آسیب بزند استفاده نکنید تا آنها هنگام 
غذاخوردن احساس آرامش و امنیت داشته باشند. 

12 متاسفانه برخی افراد معلول به دلیل داشتن 

درجاتی از افسردگی، اشتهای چندانی برای غذا 
خوردن ندارند و به همین دلیل ممکن است بدن 
آنها با کمبودهای تغذیه ای فراوانی مواجه شود. 
در این صورت، شما باید عالوه بر مشورت با 
متخصص تغذیه و روان پزشک،  حتما از مواد 
غذایی اشتهاآوری مانند ترشی های مختلف یا 
ساالدهای جذاب کنار وعده های اصلی غذایی 
استفاده کنید تا تمایل فرد به غذا خوردن را 
افزایش بدهید. چیدمان زیبای بشقاب غذا هم 
می تواند نقش پررنگی در افزایش اشتهای این 

افراد داشته باشد. 

13 برخی افراد معلول که به دلیل شرایط خاص 

خود قادر به مصرف میوه ها و سبزی های خام 
نیستند،  با کمبود ویتامین C و عوارض ناشی از 
آن مواجه می شوند. اگر بیمار شما هم نمی تواند 
میوه و سبزی تازه و خام مصرف کند، حتما 
برای جبران کمبود ویتامین C در بدن او با 

متخصص تغذیه مشورت کنید. 

باید درباره پیشگیری از ابتال به 
کووید-19 در افراد معلول، کمی 
محتاط تر عمل کرد. با این حساب،  
عالوه بر توصیه به رعایت تمامی 

شیوه نامه های بهداشتی برای 
این بیماران، باید با رعایت رژیم 
غذایی سالم و سرشار از میوه ها 
و سبزی های تازه،  سطح التهاب را 

در بدن آنها کم کرد تا سیستم 
ایمنی شان بتواند کار خود را بهتر 

انجام بدهد

 دکتر محمدحسن انتظاری
متخصص تغذیه و مدیر گروه تغذیه 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

7سفره سالم شماره هفتصدوهفتادوپنج   هشت آذر نودونه

14 به خاطر داشته باشید ممکن است افراد معلول به دلیل خانه ماندن های طوالنی 

با کمبود ویتامین D مواجه باشند و خطر کاهش تراکم استخوان هم تهدیدشان 
لبنیات کافی در برنامه غذایی آنها،  کند بنابراین عالوه بر توصیه به گنجاندن 
 پیشنهاد می شود از ماهی و لبنیات غنی شده با ویتامین D هم در برنامه غذایی آنها 
کمک بگیرید و حتما در مورد کمبودهای تغذیه ای در این بیماران و راه درمان آنها 

توسط مصرف مکمل ها با متخصص تغذیه مشورت کنید.


