 -5استفاده از منااع نناا از تاتاام

 Cت  Eماننا

 -9د( ع ،ااا(انا کاای ت(م دا(نا د(اافا

مااعاااو ت

مرکباااو ت داناای رااای (تننااا  ،تاا کاا ت تاا

ن،ااا متاا تد ت تبااق وهاا ی پزچااا مرعوتاای

آفتاعگردان پستی عادام)

عاچ .

 -6استفاده از منااع نناا از آنتاا اکسا ان ن ار

 -10استفاده از (تنا راای ساال ماننا زاتاون

سبزاجاو ت م وه جاو ازه

کانوال (تن دانی آفتاعگردان (تن ذ(و

 -7پرر ااز از مصاارغ ناایارای نفاااد مانناا انااوا

 -11اسااتفاده از مناااع ننااا از تاتااام

کل

پ از خام عرگی آلو اناوا کما،

ماوز ملا

رااوا

بیمارستان حشمتیه حببیبیان اننیی
تغذیه در COPD

 Aمانن ا

یا بیماری انسدادی
مزمن ریه

کاا ت ملااوااا آخ پااز خرمااالو نااا(نگا ت

سبزاجاو عرگ سبز

را
 -8استفاده از مااعااو د( ما

وها ی پزچاا ارا

کی مااعاو عی (ق ق چا ن رچاتاو مسا ر راوااا
ت خرتج آنها ک،ا ما کن .

ساالد میوه به عنوان یک دسر سالم :
میوه ها شامل آنتی اکسیدان هستند که ثابت شده
به محافظت در برابر این بیماری کمک می کنند.
منابع:

کتاب  foodکراوس

تهیه کننده  :کارشناس تغذیه :پ
سلیمانی

 آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی

واحد تغذیه و آموزش به بیمار
پاییز 95
کد پمفلت /85 :پ95/
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وا حد آ موزش به بی مار روز های یک
شنبه و سه شنبه شماره تماس -63 :
4

46259061
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5

اگر فرد مبتال عی  COPDد ا( ک،بود تزن اسا

بیماری انسداد مزمن ریه

ما خوار دتعا(ه ق (و خود (ا ع سا

عس ا(ی از مبتالاان عی ع ،ا(ی انس ادی مزم (ای عای
م زان کافا نایا ن،اا خو(نا  .کاار
ع ،ا(ان عس ا( چااا اسا
نفسا (ا افزاا

تزن د( ااا

ت ماا وانا مما الو

در  .از اا (ت عس ا( مه اس

ااا

ع اات(د عااا

(اج از تراق خو(دن تعا ه

فرد ع مترا انرژی ت عهترا امساس (ا دا(د،انلب د(

رای م ر( ک مج ت متراک از ن ر مواد مذایی کای

هبح راا)فرد عااا قبا ت ععا از رار تعا ه نایااا

مق ا( نیای خود (ا عی

خو(دنمان آسان عاچ افزاا

در .

کی

مبتالاان عی اا ع ،ا(ی (ژا نیااا متعاادلا داچاتی

افزاا

مطالعاو اخ ر نمان ما در کی نایارای سرچاا( از
آنتا اکس ان را ،از قب ا م اوه راا ت سابزاجاو) ت
م،

مصرغ اا م  ،مولتا تاتام
د(ااف

جه

عاچان .

ااع .

عرترغ چ ن التهاعاو (اوی ن ر مارا م گاو

گردت (تن

را ماا وانا عای

مواد مذیی مناسب د( اا افراد ک،ا کن .

م زان مصارغ نایارای

 -4استفاده از مناع نناا از اسا رای ارخ امگاا 3

اس رای رخ امگا، 3-ماننا ماارا راای (تنناا)
اس

استرام

ننا از ف بر مثا سابزاجاو ناالو سابوس دا( ت ...

کافا مصرغ کنن .

د( متاف

کن .

 -3عرای جلوگ ری از ابوس

عاچن ت عی من و( اجتنااخ از ذیاای ناکاافا کاالری

عل ی  COPDمف

 -2تع ه نیااا اهلا عاا عرای زمانا گیاچتی چود کی

سایر توصیه هایی که در بهبود این بیمااری

ت کتان ت ن ز عرخا سابزی راای سابز

(نگ ره مانن اسفناج

مفید است :
-1استفاده از تع ه رای کو اا نایااا اماا متعا د
جه

کار

فما( عی (ای را مثالً عی جای  3تع ه از

 4ا  6تع ه نیااا کو ا استفاده کن .

1

2

3

