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      : مقدمه        

زنان محور سالمت خانواده محسوب می شوند و عالوه 

بر مدیریت سالمت اعضاء خانواده، الگوی اصلی آموزش 

 .در خانواده می باشندسالم  سبك زندگیو ترویج 

به شيوع بيماری كوید در كشور، تغيير سبك  با توجه

زندگی با شرایط موجود در راستای پيشگيری از كرونا و 

رواج این از خانواده آغاز می شود و چاقی ،  ایجاد

فرهنگ در خانواده ها ، نيازمند پذیرش این امر توسط 

 .زنان یك خانواده می باشد

 به درستی، می زنان خانواده، ضمن رعایت این اصول

، سایر ایجاد بستر مناسب فرهنگ سازی و با  توانند 

افراد خانواده را هم با خود همسو نموده و پيرو آن 

 .  سالمت خانواده و جامعه تضمين گردد

در شرایط كنونی، ابتال به كرونا باعث كم تحركی شده و 

فرد را مستعد چاقی می كند و از طرفی، چاقی هم 

ء و مر  ناشی از كووید ارتباط مستقيمی با موارد ابتال

 .دهد درصد افزایش می ۱دارد و خطر مر  را  ۹۱

بنابراین سبك زندگی جدید باید اقدامات در راستای 

 .پيشگيری از چاقی هم صورت گيرد

 

 

 سبك هاي زندگي جديد

استفاده از ماسك و رعايت فاصله اجتماعي-1  

 :رايج استفاده از ماسك اتاشتباه

 . ماسك خود را زیر بينی قرار ندهيد-۹

 .چانه خود را خارج از ماسك قرار ندهيد-2

تان فاصله دارد  با صورت هایش های گشاد كه لبه از ماسك-3

 .استفاده نکنيد

ای قرار  ماسك را تنها تا نوک بينی قرار ندهيد و آن را به گونه -4

 × .تان را پوشش دهد دهيد كه تا باالی بينی

 × .تان قرار ندهيد ماسك را زیر چانه خود و روی گردن -5

  صحيح استفاده از ماسك طرز

صورت از زیر چانه تا باالی ای بپوشيد كه تمام  ماسك را به گونه

های كناریِ ماسك با  سعی كنيد لبه. را بپوشاند ها بينی و زیر چشم

تان شکافی ایجاد نکند و تا حد ممکن روی پوست صورتتان  صورت

  ✔.بچسبد

 



 
 
 
 

 

 صحيح سبك تغذيه-2
افراد مبتال به بيماری های غيرواگير مثل دیابت، پرفشاری 

خون، سرطان و غيره بيشتر در معرض خطر ابتال به كرونا 

هستند و تغذیه سالم یك فاكتور مهم كنترل بيماری های 

 .غيرواگير و تقویت سيستم ایمنی است

، گوشت تمواد غذایی شامل نان و غال  گروه های  از  روزانه

و   سبزی ها، حبوبات و مغز دانه ها  و تخم مرغ، ميوه ها

 .لبنيات به صورت متعادل استفاده كنيد

ات و ميوه ها را برای دریافت روزانه پنج تا هفت وعده سبزیج

ویتامين ها، مواد معدنی و آنتی اكسيدان ها مصرف كنيد تا 

 سالمت ایمنی بدن تقویت شود، 

با آب و صابو ن  رعایت بهداشت و شستشوی مکرر دست ها

 . از شيوع بيماری های عفونی به ویژه كرونا كمك می كنند

ای غذا از ليوان، قاشق و چنگال و سایر وسایل شخصی بر 

خوردن استفاده كنيد و آنها را بعد از هر بار مصرف به دقت 

بشویيد و تميز نگه دارید تا خطر ابتال به بيماری به ویژه كرونا 

 .كاهش یابد

وزن خود  باید در كنار رعایت اصول تغذیه ای، مراقب

توجه به شرایط فاصله گذاری اجتماعی و خانه با .باشيد

وزن به دنبال كاهش فعاليت نشينی، نگرانی از افزایش 

 .فيزیکی و افزایش مصرف تنقالت بسيار باال رفته است

 از غذاهاي آماده 

 توصيه هايي براي پيشگيري از چاقي-3
را حذف ( صبحانه، ناهار و شام)های اصلی غذا  سعی كنيد وعده

 .خواری خواهيد شد نکنيد، زیرا ناچار منجر به ریزه

 .برای ميان وعده ها از ميوه ها و سبزیهای تازه استفاده كنيد 

از مصرف انواع نوشابه های گاز دار ،آب ميوه های صنعتی   

چرب سرخ شده ،شيرین وشور وتنقالت كم ارزش غذاهای 

 ..اجتناب كنيد

مصرف انواع فست فودها را كاهش و مصرف انواع سبزیها و   

 . ميوه ها را افزایش دهيد

از مصرف روغن جامد خودداری ومصرف دیگر روغن ها را 

 . كاهش دهيد 

هر لقمه غذا را برای مدت . غذا را آهسته و با آرامش بخورید

 .بجویدطوالنی 

 .فقط در حالت نشسته و در یك مکان خاص غذا بخورید

 .پس از اتمام غذا، سفره غذا را ترک كنيد

هميشه خرید مواد غذایی را در مواقعی كه گرسنه نيستيد، انجام 

 .دهيد

در رستوران غذای نيم پرس . غذا را در ظرف كوچکتری بکشيد

 .سفارش دهيد

ها مانند تماشای  غذا خوردن را همزمان با سایر فعاليت

 .تلویزیون یا كتاب خواندن انجام ندهيد

همه غذای تهيه شده را سر ميز نگذارید بهتر است به همان 

اندازه كه می خواهيد مصرف كنيد در ظرف خود غذا بکشيد و 

 .دوباره سراغ ظرف غذا نروید

 .ها نگهداری كنيد تا جلوی دید نباشد مواد غذایی را داخل گنجه

ناسالم و مناسب مانند نوشابه، چيپس، پفك، سس  مواد غذایی

 .را نخرید... مایونز ، شيرینی و 

سوسيس، كالباس، پيتزا، سيب زمينی : مصرف قست فودها مانند

سرخ شده وانواع ساندویچ ها كه در بيرون از خانه وبا مواد چرب 

 . ونامرغوب تهيه می شود را محدود كنيد

ویا بدون چربی %( 5/۹ كمتر از)از شير ولبنيات كم چرب 

 .استفاده كنيد 

مراقب باشيد بی جهت غذا نخورید مثالٌ وقتی به بچه ها غذا می 

 .دهيد باقی مانده را خودتان مصرف نکنيد

 

ساعت از كامپيوتر ویا تلویزیون استفاده 2روزانه بيش از 

 . نکنيد 

برسد شوند كه كالری كمتری به بدن  غذاهای پرفيبر سبب می

 .شوند و كمتر باعث چاقی می

 .دقيقه فعاليت بدنی یا پياده روی داشته باشيد 33روزانه 

 .برای كاهش وزن از رژیم های غذایی خود سرانه بپرهيزید 

بهتر است به . همه غذای تهيه شده را سر ميز نگذارید

و . خواهيد صرف كنيد در ظرف خود بکشيد ای كه می اندازه

 .غذا نرویددوباره سر قابلمه 

استفاده از فست فودها، غذاهای آماده، غذاهای رستورانی و 

كنسروی را به حداقل برسانيد و بجای آنها از غذاهای سنتی 

 .چرب و كم نمك استفاده كنيدكم
 

 مديريت استرس-4
حفظ سيستم ایمنی بدن باید روی یك برنامه  در راستای

 .نيدكز كغذایی متعادل، خواب كافی و مدیریت استرس تمر

برای مقابله با استرس روش های سالم و مناسبی پيدا كنيد، 

فعاليت بدنی یك راه عالی برای كمك به مدیریت استرس 

است و ممکن است به كاهش خطر برخی از بيماری های 

چاقی، دیابت، فشار خون باال و بيماری های قلبی  مزمن مانند

ند، سيستم ایمنی بدن هست و عروقی كه تضعيف كننده

 .كند كمك

كمبود خواب باعث ضعيف شدن سيستم ایمنی می شود، 

خوابيدن به مدت هفت تا نه ساعت به صورت روزانه برای 

 ۸شان به  بزرگساالن توصيه می شود و كودكان بسته به سن

 .ساعت نياز دارند ۹4تا 

 .به صورت مجازی با دوستان خود در ارتباط باشيد

 

 

 


