گوشت:

ُهچٌیي ثزخی اس حجَثبر اس جولِ ػذط ٍ لَثیب ٍ ًخَد

-هقزف آة عبلن ٍ گَارا ثِ هیشاى لبثل سَجْی در رٍس

هقزف گَؽزّبی لزهش ثِ دلیل ٍجَد چزثی در

هٌبثغ خَثی ثزای ثِ دعز آٍردى دزٍسئیي(ثِ جش هٌبثغ

سَفیِ هیؽَد.

الثِالی ثبفز ٍ ّوچٌیي ثِ دلیل افشایؼ دادى هیشاى

حیَاًی) ثِ ؽوبر هیآیٌذ ٍ در ػیي حبل اس آًْب عَحّب

-اس ًبىّبی عجَطدار ثِ خقَؿ حبٍی عجَط جَ دٍ عز

اٍرُ در افزاد چٌذاى سَفیِ ًویؽَدٍ ،لی اس آًجبیی

ٍ آػّبی همَی سْیِ هیؽَد کِ هیسَاًذ جبیگشیي

کِ هٌبثغ خَة آّي ٍ رٍی ٍ

Vit B12ثِ ؽوبر

غذای افلی ؽَدّ.وچٌیي افشٍدى هَادی هثل رة اًبر-

2

آة ًبرًج -آة غَرُ ٍ هبعزّبی کن چزة ثِ ػٌَاى

هیآیٌذ اعشفبدُ اس اًَاع ثیچزثی آًْب را سب حذاکثز

ثبر در ّفشِ ّز ثبر حذاکثز  180گزم سَفیِ هیکٌین .اهب

چبؽٌی ثزای عَحّب ٍ آػّب دارای اثزار هفیذ

در راثطِ ثب هزؽ ٍ هبکیبى در فَرسی کِ دَعز آًْب

سغذیِای خَاّذ ثَد

.

اعشفبدُ کٌیذ.
هقزف لٌذ ٍ ؽکز ٍ ؽیزیٌیّب را هحذٍد کٌیذ.عؼی در جَیذى کبهل غذا کزدُ ٍ حشوبً غذای خَد را درهحیطی آرام ٍ ثِ دٍر اس اعشزط ٍ سؾٌج هیل فزهبییذ.
ثب اجشٌبة اس هقزف غذاّبی خیلی گزم یب خیلی عزداػوبل ّضوی را ثْجَد ثخؾیذ.

گزفشِ ؽذُ ثبؽذ سب  250گزم ّن لبثل لجَل اعز.

-هغشُّب ٍ داًِّبی گیبّی هثل گزدٍ حبٍی هَادهغذی

هبّی ثْشزیي گشیٌِ در راثطِ ثب گَؽزّب ثِ حغبة

ثیؽوبری ّغشٌذ،
–اس هبّی ثِ هیشاى حذالل

هیآیذ ٍ جبلت اعز ثذاًیذ کِ چزثی هَجَد در

 3ثبر در ّفشِ ثْزُ ثجزیذ ٍ

ثبفزّبی هبّی ًِ سٌْب هَجت افشایؼ کلغشزٍل ٍ عبیز

جبیگشیي گَؽزّبی عفیذ ثِ جبی گَؽزّبی لزهش را در

چزثیّبی ًبهطلَة خَى ٍ ػَارك للجی -ػزٍلی

ثزًبهِ غذایی خَد داؽشِ ثبؽیذ.
–اس اعشزط ثذزّیشیذ ،سیزا یکی اس ػَاهل ثبال ثزدى فؾبر

ًویؽَد ،ثلکِ کلغشزٍل خَى را کبّؼ دادُ ٍ ثِ

اس آًجبیی کِ ثغیبری اس افزاد درگیز ٍ هجشال ثِ

عالهز للت ٍ ػزٍق کوک هیکٌذ .هبّی ػالٍُ ثز

فؾبرخَى ،اس ثیوبری خَد آگبُ ًیغشٌذ ،سَفیِ ثز دبیؼ

اعیذّبی چزة اهگب (3کِ سأثیزار ؽگزفی در کبّؼ

هٌظن آى ٍجَد دارد ،سیزا ایي ثیوبری هبًٌذ ثبال ثَدى

فؾبر خَى ثِ دلیل جلَگیزی اس گزفشگی ػزٍق دارد)،

چزثیّبی خَى هیسَاًذ ثزای عبلْب ثِ فَرر ثیعز ٍ

داؽشِ ثبؽیذ ،کبر کزدى ثیٍلفِ ثیؾشزیي فؾبر را ثز عالهشی

فذا ٍجَد داؽشِ ثبؽذ ،ثذٍى آى کِ ّیچ گًَِ ػالئوی

ؽوب ٍارد خَاّذ آٍرد.

دارای هَاد هغذی ثغیبر هفیذی اعز کِ ایي هَاد در
حفظ عالهشی ػزٍق خًَی سأثیز لبثل سَجْی دارًذ.
حبوبات:
حجَثبر هٌبثغ ثغیبر خَة ٍ غٌیای اس ًظز فیجزّبی لبثل
حل در آة ّغشٌذ ٍ اعشفبدُ اس آًْب ثزای کبّؼ دادى
فؾبر خَى ًبفغ اعز.

را در ؽخـ هجشال ثزٍس دّذ ،اس ایي رٍ هَاردی ثِ
ؽکل سَفیٍِار در سیز هطزح هیگزدد ٍ اهیذ اعز ثب

خَى کِ ثغیبر عزیغ ّن ػول هیکٌٌذ ،اعشزط ٍ ػقجبًیز
اعز.
–ّز رٍس سهبًی را ثزای اعشزاحز در ًظز ثگیزیذ ٍ ثِ خبطز

–ٍرسػّبیی هثل :دیبدُرٍی

-ؽٌب -دٍچزخْغَاری

ٍرسػّبی هٌبعجی ثزای دبییي آٍردى فؾبر خَى ثِ ؽوبر

ثِ کبرثٌذی ایي هَارد ثِ حل هؾکل ثبال ثَدى فؾبرخَى

هیآیٌذ ،ثٌبثز ایي حذالل  3ثبر در ّفشِ ّز ثبر حذالل

ثذزداسیذ

دلیمِ ٍرسؽکٌیذ.
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مقدمه:ثیوبری دزفؾبری خَى یکی اس هْن سزیي هؾکالر
ثْذاؽشی در کؾَرّبی دیؾزفشِ ٍ در حبل سَعؼِ اعز کِ در

دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی و توانبخشی
دانشگاه علوم بهزیستی

فَرر درهبى ًؾذى هَجت ثزٍس ثیوبری ّبی للجی ػزٍلی کِ
ثِ ػٌَاى دٍهیي ػبهل هزگ ٍهیز در جْبى هطزح اعز هی

ٍیشبهیيّب ٍ هَاد هؼذًی ،دزداخز جشییسز ثِ ثزخی هَاد غذایی

ؽَد .فؾبرخَى ثبال ػبهل هزگ

 1/7هیلیَى ًفز (حذٍد 13

درفذ اس کل هزگ ٍهیزّب) در جْبى اعز ٍ

 4/4درفذ اس

اس فبیذُ ًخَاّذ ثَد ،سیزا اغلت دارٍّبی فؾبرخَى اس طزیك

کل ثبر ثیوبری ّب ًیش ثِ فؾبرخَى ثبال ًغجز دادُ هی ؽَد600 .
هیلیَى ًفز در جْبى دارای فؾبرخَى ثبال ّغشٌذ ٍ در آهزیکب اس

ًبراحزکٌٌذُای ًظیز عزگیجًِ ،بسَاًی جٌغی ،ضؼف ٍ

عبیز ثیوبری ّب سٌْب ثِ افزادی کِ فؾبرخَى ثبال دارًذ هحذٍد
ًوی ؽَد ثلکِ در افزادی کِ فؾبرخَى آًْب کوی ثبالسز اس حذ
طجیؼی اعز ًیش ثزٍس هی کٌذ .دزفؾبری خَى اس ّز عٌی هوکي

آدرس :خیابان جمال الذیه اسذآبادی -وبش
آدرس :خیابان جمال الذیه اسذآبادی -وبش خیابان
خیابان بیستم -مرکز جامع تواوبخشی اسماء
بیستم -مرکز جامع تواوبخشی اسماء

کِ اس اّویز ٍیضُای سؼذیل چزثیّب ٍ فؾبر خَى دارًذ ،خبلی
غیزهغشمین اثز کزدُ ٍ غبلجبً هوکي اعز ػَارك جبًجی

خَى اعز .عکشِ هغشی ،ثیوبری ّبی للجیً ،برعبیی کلیَی ٍ

تواوبخشیاسماء
جامع تواوبخشی
مرکزمرکز
اسماء
جامع

ثیَفالًٍَئیذّب ًیش در ایي سهیٌِ ًمؼ دارًذ کِ ػجبرسٌذ اسٍ:یشبهیي
 ،کَلیي ،هٌیشین ،علٌین ،ثشبکبرٍسيٍ ،یشبهیي …ٍ Cثؼذاسثحث

ّز چْبر ًفز ،یک ًفز ٍ در ایزاى اس ّز دٌج ًفز دچبر دز فؾبری

فشار
تغذیه در
تغذیه
در فشار
خون
خون

ػالٍُ ثز ٍیشبهیيّب ،هَاد هؼذًی ٍآًشیاکغیذاىّب ٍ ّوچٌیي

اعز ؽزٍع ؽَد ٍلی ثیؾشز اس دٍرُ هیبًغبلی یب عبلوٌذی آغبس
هی ؽَد.

خغشگی هفزط ٍ ثیًظوی ضزثبى للت ٍ

…ایجبد کٌٌذ ،در

ػَك ثزخی هَاد غذایی ٍجَد دارًذ کِ هیسَاًٌذ ثبػث
کبّؼ فؾبر ثذٍى ػَارك جبًجی ؽًَذ

کِ ثزخی اس آًْب

ػجبرسٌذ اس :کزفظ ،عیز ،دیبس ،سیشَى ٍ ثزگ سیشَى ،ؽٌجلیلِ،
گالثی ،خزهب ،چبی عجش ،سزُ فزًگی ،عَیب ،گَجِ فزًگی،
گزیخ فزٍر،

ر
حبال ثذ ًیغز کوی در راثطِ ثب هَاد دزٍئئیٌی فحت
کٌین:

دز اینجا بهتس است به ذکس اهداف تغریهای دز

هَادلجٌی:

افساد مبتال به پسفشازی خون بپسداشیم:

ّوبى طَر کِ ثبرّب گفشِ ؽذُ اعز ،ؽیز ،هبعز ،دٌیز ٍ

 – 1کبّؼ دریبفز عذین ٍ چزثیّب

کالً هحقَالر لجٌی ثب دارا ثَدى همذار سیبدی کلغین ٍ ثِ

 – 2افشایؼ دریبفز دشبعین ٍ عبیز هَاد هؼذًی هفیذ

ّوزاُ ٍیشبهیيّب اس هٌبثغ غذایی عزؽبر اس هَاد هغذی ثِ

 – 3کبّؼ هقزف دخبًیبر

ؽوبر هیآیٌذ ،اهب ؽزط ثْزُ ثزدى اس آًْب در یک رصین

 – 4سؾَیك ثِ رػبیز ػبدار ثْذاؽشی در خَردى غذا ٍ

عبلن اعشفبدُ اس اًَاع کن چزة آًْبعز ،ثٌبثز ایي هقزف

سجؼیز اس رصین غذایی هشؼبدل

ٍ3-2ػذُ ؽیز یب هبعز ثذٍى چزثی ٍ دٌیز کن ًوک ٍ

در ٍالغ ٍیشبهیيّبی هشؼذدی ًیش ٍجَد دارًذ کِ ٍجَد آًْب،
ثزای سٌظین فؾبر خَى ٍ دیؾگیزی اس ثیوبریّبی للت ٍ ػزٍق
ثغیبر کبرآهذ اعز.

کنچزة.

