


LOGO

دكتر منصور رضايي
دكتراي تخصصي علوم تغذيه و رژيم درماني 

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
پژوهشگاه سل و بيماريهاي ريوي دكتر مسيح دانشوري 

بیماران کرونایی تغذیه در 





دوست داشتن از نوع 

وابستگي↔مالكیتي 



دوست 
داشتن

توجه

احترام

شناخت

تمسئولی

دوست داشتن از ديدگاه اريك فرام











چرا

که برای خودمان و دیگران , چه کارکنیم

جای کاشکی نگذاریم 



چگونه

یادمان باشد همه می توانند از اینکه االن هستند بهتر باشند 



انتخاب صحيح  خردمندانه زيستن 

Birth                                               death
choice

دل            حکمت     + عقل 



....احساس نیاز به ▪

....انگیزه براي ▪

...باور اینكه مي شود ▪





......دسترسی ▪

فيزيکیدسترسی –

اقتصادیدسترسی –

فرهنگیدسترسی –

:مهمترين مشخصه توصيه ها –







Vicious Cycle of Malnutrition and Infection

Poor Nutrition
resulting in weight loss, muscle 

wasting, weakness,  nutrient 

deficiencies

Increased 

Nutritional needs, 

Reduced food intake and 

increased loss of 

nutrients

Increased vulnerability to

infections e.g. Enteric infections, 

flu, TB  hence Increased HIV 

replication, Hastened disease 

progression Increased morbidity

Impaired immune system

Poor ability to fight with 

infections, Increased 

oxidative stress



Bacteria: some damaging and some beneficial





Changing fatty acid intake:

omega-6: omega-3 ratios
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Creating a Balance

Omega-6 Omega-3

Vegetable fats

Marine animals
Promote inflammation

Reduce inflammation10

14

Imbalance in 
“western” diet

rising rate of 
inflammatory disease
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MASSAGE
Universal Instinct

Touch is beneficial

Touch – integral part of primate social 
system







منابع پروتئین غذایي

.....حبوبات ، مرغ ، ماهي ، تخم مرغ ، لبنیات و▪



آشنایي با گروههاي غذایي

گروههاي
غذایي

گوشت

مغز ها

حبوبات
مرغ، ماهي 
گوشت قرمز

شیر غالت سبزي میوه



:آشنایي با وعده و میان وعده ها

صبحانه ▪

10ساعت ▪

ناهار▪

عصرانه ▪

شام▪

قبل از خواب ▪





برای خود مراقبتی

فراموش نشود« ت»4

تنوع غذایی 

تازه خوری 

تحرک 

تعامالت خانوادگی 







چاره کار فقط خودمراقبتی است

خود مراقبتی اقدامات وفعالیت های آگاهانه ،آموخته شده و 
، هدفداری است که توسط فرد به منظور حفظ حیات و تأمین

حفظ و ارتقای سالمت خود و خانواده انجام می شود











20 Best Cleansing Foods


