
که  کرونا  بحرانی  شرایط  در  حاضر  حال  در 
مردم  و  شده  تعطیل  کارها  و  کسب  از  بسیاری 
اصل   3 بمانند،  خانه  در  را  بیشتری  زمان   باید 
رعایت  کرونا  از  پیشگیری  برای  باید  که  مهمی 
از ماسک، رعایت  استفاده  به  توصیه  کنند، همان 
اجتماعی و شستن دست ها حداقل  فاصله گذاری 

است.  ثانیه   20
عالوه بر اینها، مراقبت تغذیه ای در این شرایط اهمیت 
ویژه ای دارد؛ تغذیه مناسب برای اینکه سیستم ایمنی 
بدن درست کار کند و بتواند در برابر بیماری مقاومت 
کند، اصل مهمی است؛ یعنی سیستم ایمنی بدن به 
نیاز دارد که از طریق غذا وارد  برخی مواد مغذی 
سلول های بدن شود و از این طریق، سلول کارش 

را درست انجام  دهد. 
نکنیم،  توجه  تغذیه مان  به  اگر  حقیقت،  در 
تغذیه ای  کمبودهای  دلیل  به  بدن  ایمنی  سیستم 
مقابل عفونت ها،  در  نمی تواند  و  ضعیف می شود 
بنابراین،  کند  مقاومت  میکروب  ها  و  ویروس ها 
بمانند،  خانه  در  است  الزم  مردم  که  دورانی  در 
خانواده شان  و  خود  مناسب  تغذیه  به  باید  حتما 

باشند. داشته  توجه 

تضعیف ایمنی با ریزه خواری و هله هوله خوردن 
اولین نکته این است که در خانه ماندن نباید با هله هوله 
و تنقالت خوردن و ریزه خواری توأم باشد. کنار آن، 
بی تحرکی و ساعت ها پشت تبلت و لپ تاپ نشستن یا 
تلویزیون دیدن، خودش می تواند مشکالت زیادی ایجاد 
کند. یکی از آنها، چاقی و اضافه وزن است که خود 
چاقی یکی از عوامل خطر ابتالی بیشتر به کروناست 
زیرا احتمال ابتال و شدت بیماری و مرگ ومیر در افراد 

چاق بیشتر است. 
مواد  از  نکردن  استفاده  همچنین هله هوله خوردن و 
غذایی ای که ارزش تغذیه ای دارند، سیستم ایمنی را 
ضعیف می کند و احتمال ابتال به کرونا بیشتر خواهد شد. 
سیستم تغذیه ای ما باید به گونه ای باشد تا نیاز بدن 
به ویتامین C، A، بتاکاروتن، آهن، روی، سلنیوم و 

کلسیم را تامین کند. 
در شرایط فعلی، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی 
ممکن است دسترسی به برخی مواد غذایی برای همه 
مردم، به ویژه اقشار آسیب پذیر با مشکل مواجه شود اما 
می توان با برخی نکات کاربردی و ارزان، ریزمغذی های 
ضروری بدن را تامین کرد، مثال بسیار توصیه شده، 
حداقل 5 واحد در روز میوه و سبزی مصرف شود. 
این یعنی در روز حداقل 2عدد میوه فصل مثل نارنگی، 
پرتقال و 3 وعده سبزی که هر وعده، به اندازه یک 
پیش دستی سبزی خوردن در وعده شام و ناهار می تواند 
باشد. البته برگ کاهو یا یک عدد خیار هم یک وعده 

سبزی محسوب می شود.

انتخاب منابع ارزان و باکیفیت غذایی 
از  بسیاری  که  داریم  غذایی  مواد  ارزان  منابع  ما 
ریزمغذی های ضروری بدن را تامین می کنند ولی مردم 
خیلی آنها را انتخاب نمی کنند، مثل کدو حلوایی که 
منبع ویتامین A و بتاکاروتن است، شلغم منبع ویتامین 
 A و C است یا گل کلم منابع خوب هم ویتامین C
است، هویج منبع خوب ویتامین A است که همه این 
میوه و سبزیجات را با هزینه کمی می توان در برنامه 
غذایی گنجاند. توجه داشته باشید برای دریافت ویتامین 
C مورد نیاز بدن، روزی یک عدد پرتقال یا دو عدد 
نارنگی کافی است و الزم نیست مقدار زیادی میوه 
بخوریم. اصوال هر میوه فصل که در دسترس باشد، 
ویتامین C دارد. گاهی فرهنگ و عادت های غذایی 
سبب می شود انتخاب های غذایی درستی نداشته باشیم 
و این مساله ارتباطی به قیمت مواد غذایی ندارد. به 
طور مثال ما منابع پروتئینی زیادی برای تامین اسید 
آمینه های ضروری بدن داریم که جایگزین مناسبی برای 
گوشت و مرغ هستند. حبوبات همراه با نان و برنج، 
ارزش تغذیه ای مثل گوشت دارد، تخم مرغ هم ارزش 
تغذیه ای اش مانند گوشت است، در صورتی که بسیاری از 
مردم، غذای خوب را چلوکباب و جوجه کباب می دانند. 

بدترین انتخاب ها در میان وعده ها
نگرانی اصلی ما در دوران قرنطینه و خانه نشینی، چاقی 
است. مصرف تنقالتی مثل و کیک و شیرینی و فست فود 
که هم قند و نمک زیاد دارند و هم چربی اشباع دارند 

زمینه ساز هم چاقی و هم بیماری های غیرواگیر است 
و این دو زمینه ساز ابتالی بیشتر به کروناست. در این 
روزها بحث تنقالت و ریزه خواری باید کنترل شود 
و سیستم غذا خوردن منظم باشد؛ یعنی 3وعده اصلی 
غذا و 2 تا میان وعده باید مصرف شود. میان وعده هم 
به جای شکالت و کیک و شیرینی و چیپس و پفک، 
یا یک  لقمه کوچک  یا یک  میوه  می تواند یک عدد 

لیوان شیر یا خشکبار سالم باشد. 
نکته بعدی رعایت اصل کم مصرف کردن مواد قندی 
و نمک و چربی در نوع غذا و میان وعده هاست زیرا 
باعث فشارخون  قند و نمک و چربی  زیاد  مصرف 
باال، چربی خون، بیماری های قلبی-عروقی و دیابت 
می شود. خود فشارخون و دیابت و بیماری های قلبی 
احتمال ابتال به کرونا را بیشتر می کند بنابراین مصرف 
پرادویه  و  چرب  و  سرخ شده  غذاهای  فست فودها، 

باید محدود باشد. 

هیچ ماده غذایی ای به تنهایی کرونا را 
درمان نمی کند! 

 با دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی، شکل دریافت 
اطالعات تغییر کرده و در بسیاری مواقع، مطالب علمی 
و غیرعلمی در این شبکه ها دست به دست می شود که 
گاهی تشخیص درست بودن آن برای مردم دشوار است. 
نمونه بارز آن، درمان ها و نکات تغذیه ای است که در 
مورد کرونا در شبکه های اجتماعی منتشر می شود. ابتدا 

باید بگویم ما هیچ ماده غذایی ای 
نداریم که به تنهایی بتواند 

از کرونا پیشگیری کند. 
مستند  هیچ  دوم، 

علمی ای 

گرمی جات  یا  سیر  یا  زنجبیل  اگر  که  ندارد  وجود 
بخوریم، کرونا نمی گیریم. تاکید علم تغذیه بر مصرف 
متعادل و متنوع غذایی است و هرگز با خوردن یک 
ماده غذایی نمی توان از ابتال به بیماری پیشگیری کرد. 
در شبکه های اجتماعی و حتی در رسانه ها مطرح شد 
اگر سیر یا زنجبیل بخورید، بدن در برابر کرونا مقاوم 
لبنیات نخورید چون طبع سردی  و  یا شیر  می شود 
دارد، در صورتی که این توصیه ها غیرعلمی است و 
متخصصان تغذیه به استناد مطالعات انجام شده در دنیا 
می گویند، لبنیات منبع کلسیم و فسفر وB 12 است 
و نمی توان آن را حذف کرد. در کل، اگر تعادل در 
ایجاد  بدن سردی  در  نه  باشد،  غذایی  مواد  مصرف 

می شود و نه گرمی. 

نقش صداوسیما در افزایش دانش تغذیه ای مردم 
انتظاری که ما از رسانه داریم این است که به مردم 
کمک کنند تا دانش تغذیه شان باال برود؛ هم در قالب 
فیلم و سریال و هم در قالب برنامه های کارشناسی، 
یکی از ایرادات برنامه های آشپزی صداوسیما این است 
که غذاهایی آموزش داده می شود که چربی باال دارند 
و در تهیه آن از کره و خامه استفاده شده یا غذاها 
زیاد سرخ می شوند. ما در کشور بیش از 2 هزار نوع 
غذای بومی و سنتی  داریم که همگی سالم هستند و 
به ویژه صداوسیما  رسانه ها،  نیستند.  هم  گران  اتفاقا 
دوباره  آشپزی  برنامه های  در  را  غذاها  این  می تواند 
آموزش دهد یا نحوه طبخ کم چرب و کم نمک آن را 
بیان کند. در حال حاضر، کارشناسان تغذیه ما همچنان 
از طریق سامانه 4030 به مردم مشاوره تغذیه می دهند 
و مردم می توانند سواالت خود را از این طریق بپرسند 

و مشکالت تغذیه ای شان را مطرح کنند.

پرسش »سالمت« از متخصصان تغذیه 

درشرایطبحرانیبیماریواسترس،تغذیهچگونهبهکمکمانمیآید؟
بنابر اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا، 82 
درصد فوتی های ناشی از ویروس کرونا 
1تا 4 بیماری زمینه ای داشتند و بیش از 
نیمی از مبتالیانی که کارشان به بیمارستان 
و بستری کشیده هم حداقل یک بیماری زمینه ای داشته اند. 
همچنین، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا چند 
ماه پیش اعالم کرد 75 درصد از جوانانی که بر اثر بیماری 
کووید-19 فوت کرده اند، دچار بیماری زمینه ای بوده اند. این 
یعنی شیوه زندگی و تغذیه هر فرد در ابتال به بیماری های 
غیرواگیر مثل بیماری های قلبی-عروقی، دیابت و فشارخون 
باال نقش اصلی را دارد و وقتی این بیماری  ها حاصل شد، 
سیستم ایمنی تضعیف شده و توان مقابله با سایر بیماری ها 
را به خوبی ندارد. حاال ویروس کرونا آنقدر اوج گرفته که 
روزانه نزدیک به 500 نفر را به کام مرگ می برد و راهی جز 
پیشگیری و درمان به موقع نداریم. از سوی دیگر، بحران های 
اقتصادی ناشی از کرونا، می تواند منجر به تغییر رفتارهای 
تغذیه ای مردم شود، به گونه ای که انتخاب های غذایی شان 
ضرورتا سالمت محور نباشد. در شرایطی که خانه نشینی و 
تعطیلی بیشتر کسب و کارها در حال اجراست، اهمیت مدیریت 
تغذیه خانوارها بیش از پیش احساس می شود. سوال مهم این 
است که چگونه می توان در شرایط بیماری و خانه نشینی، 
با سالح تغذیه در برابر کرونا، چاقی و بیماری های زمینه ای 
مقاومت کرد؟ اینها مواردی هستند که در صفحه »دیده بان 

تغذیه« این هفته به آنها خواهیم پرداخت.

 مهدیه 
آقازمانی 

مامنابعارزان
موادغذایی
داریمکهبسیاری
ازریزمغذیهای
ضروریبدنرا
تامینمیکنند
ولیمردمخیلی
آنهاراانتخاب
نمیکنند،مثل
کدوحلواییکه
منبعویتامین
Aوبتاکاروتن
است،شلغم
Cمنبعویتامین
استیاگلکلم
منابعخوبهم
AوCویتامین
است،هویجمنبع
Aخوبویتامین
استکههمهاین
میوهوسبزیجات
راباهزینهکمی
میتواندربرنامه
غذاییگنجاند
-دکترعبداللهی

درایندوران
برایگرفتناز
رژیمهایسخت
وطاقتفرسا

استفادهنکنید
ورژیمهای
تکگزینهای
نگیریدزیرا

همهاینهابدن
راازاصل

تعادلوتناسب
دورمیکندو
سیستمایمنی

راضعیف
خواهدکرد

-دکترقمی
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در دوران قرنطینه و در خانه ماندن، معموال به دلیل اینکه 
اوقات بیکاری و سطح استرس افراد بیشتر است، تمایل 
به خوردن بیشتر می شود، به ویژه غذاهای پرکالری و 
شیرینی و تنقالت. در این شرایط راهکار های رفتاری 
می تواند شیوه غذا خوردن ما را کنترل و سالم نگه 
دارد. این راهکار  ها از زمان خرید غذا تا زمانی که 

غذا را می خوریم، کاربرد دارد. 
این است که  راهکار ها  این  از  مثال، یکی  به طور 
حین غذا خوردن کار دیگری نکنیم، در یک زمان 
ظرف  در  را  غذاها  بخوریم،  غذا  برنامه ریزی شده، 
کوچک  برای خودمان سرو کنیم. بین گرسنگی و میل 
به خوردن تفاوت قائل شویم. وقتی سیر هستیم، خرید 
کنیم. اهداف واقع بینانه برای کاهش وزن بگذاریم. 
اگر عادت به خوردن تنقالت داریم، تنقالت را در 
دسترسمان قرار ندهیم. هر لقمه غذا را 16 تا 40 

بار بجویم. 

رژیم سخت ممنوع!
در ادامه بحث راهکار های رفتاری، برخی تکنیک های 
کوچک کمک می کند در عین حال که ریزمغذی های 
ضروری بدن را دریافت می کنیم، دچار اضافه وزن 

و چاقی نشویم. 
به طور مثال، مراقب کالری انواع نوشیدنی های مصرفی 
باشیم، جالب است بدانید یک لیوان نوشابه معادل 
باید  آن  بنابراین مصرف  قند است  تا 26 حبه   23

خیلی محدود باشد. 
کیک و شیرینی و بیسکویت و تنقالت هم کالری باالیی 
دارد. توجه داشته باشید، یک پیتزای کامل می تواند 
3 هزار و 500 تا 5 هزار کیلوکالری داشته باشد ولی 
اگر قبل از خوردن پیتزا، یک بشقاب ساالد بخوریم، 
دیگر تمایلی برای خوردن کل پیتزا نخواهیم داشت و 
ممکن است 3 تکه از آن، احساس سیری ایجاد کند. 
توصیه می کنم در این دوران برای گرفتن از رژیم های 
رژیم های  و  نکنید  استفاده  طاقت فرسا  و  سخت 
تک گزینه ای نگیرید زیرا همه اینها بدن را از اصل 
تعادل و تناسب دور می کند و سیستم ایمنی را ضعیف 
خواهد کرد.  به دلیل شرایطی که کرونا ایجاد کرده، 
سطح فعالیت بدنی بسیار کم شده و حتی بسیاری از 

مردم که ورزش می کردند، دیگر نمی توانند 
به سالن ها و باشگاه های ورزشی بروند 
ابزار  با  بنابراین الزم است که در خانه 

ساده ورزش را در برنامه روزانه بگنجانند. 
که  کنند  انتخاب  را  میان وعده هایی  و  غذاها 

ریزمغذی های ضروری بدن را تامین کند، مصرف 
می کند،  تامین  را  بدن   C ویتامین  مرکبات  انواع 
 E سبزیجات برگ سبز و جوانه ها در تامین ویتامین
و A کمک کننده است، ضمن اینکه آنتی اکسیدان هم 
دارد. خشکبار در تامین ویتامین  E و انواع گوشت ها 
در تامین سلنیوم و آهن مورد نیاز بدن موثر هستند. 
نکته تغذیه ای که باید به آن اشاره کنم این است که 
گوشت سفید باید بیشتر از گوشت قرمز مصرف شود 
زیرا گوشت قرمز به دلیل داشتن اسید آراشیدونیک 
ما  دلیل  همین  به  و  می کند  التهاب  ایجاد  بدن  در 
به بیماران دیابتی و قلبی- عروقی توصیه می کنیم 

گوشت قرمز کمتر بخورند. 

بی توجهی به توصیه های غیرعلمی 
و  شایعه  بازار  کرونا  ویروس  همه گیری  زمان  در 
توصیه های غیرعلمی داغ است، باید بدانیم خوردن 

انواع 
و  سوپ ها 

گرمی  و  آش  ها 
و زنجبیل و سیر که 

اجتماعی  شبکه های  در 
توسط افراد غیرعلمی توصیه 

شده، اصال پایه علمی و تاییدشده ندارد و برای درمان 
و پیشگیری از کرونا مناسب نیست. 

فرض کنید یک ماده غذایی در تقویت سیستم ایمنی 
تاثیر داشته باشد، اگر در مصرف آن زیاده روی کنیم 
ولی بدنمان با کمبودهای دیگر تغذیه ای مواجه باشد، 
هرگز سیستم ایمنی با مصرف یک ماده غذایی تقویت 
نمی شود. کسی که حبوبات و تخم مرغ و گوشت 

نمی خورد، هر چه زنجبیل بخورد، 
آیا سیستم ایمنی اش تقویت 

می شود؟
متاسفانه طبی که رنگ 
و بوی اسالمی به آن 
داده می شود، اساس 
علمی ندارد. ما صحبتی 
که با آیت ا... جوادی آملی 
داشتیم،  زمینه  این  در  قم  در 
که  کتابی  که  کردند  بیان  ایشان 
ایرانی اسالمی نوشته  به طب  منتسب 
پشتوانه ای  احادیثش هیچ  شده، 85درصد 
ندارد و 15 درصد بقیه هم توصیه کلی است 
دارد  گرمی  طبع  که  غذایی ای  ماده  هیچ  بنابراین، 
برای پیشگیری و درمان کرونا موثر نیست و تنها 
راه تقویت سیستم ایمنی رعایت اصل تعادل و تنوع 

در مصرف مواد غذایی است. 
را  بدن  دفاعی  است سد  بهتر  بحرانی  شرایط  در 
سلنیوم،  روی،  حاوی  که  غذایی  مواد  خوردن  با 
ویتامین های A و Dو C و  E هست، تقویت کنیم. 
حتما مکمل ویتامین D مصرف کنیم و برای تامین 
مواد  خود  از  بدن،  ضروری  ریزمغذی های  بقیه 
نیازی به مصرف مکمل ها  غذایی استفاده کنیم و 

برای دریافت آنها نیست.

مراقبت های تغذیه ای، بدن را در برابر بیماری ها مقاوم می کند

 دکتر مجیدحسن قمی 
متخصص تغذیه و نایب رئیس انجمن 

تغذیه ایران 

 دکتر زهرا عبداللهی
متخصص تغذیه و رئیس دفتر بهبود تغذیه 

جامعه وزارت بهداشت 

  برای در امان ماندن از چاقی و کرونا چه کنیم؟!


