
 ذایی در آنفوالنزا رژیم غ

لیوان آب بنوشید ) مخصوصا اگر تب باال دارید( نوشیدن مایعات مثل آب  8روزانه حد اقل 

 میوه، چای و نوشیدنی های غیر گازدار نیز به رقیق شدن مایعات کمک می نماید. 

معموال اشتها کم می شود ابتدا به مایعات اشتها پیدا می کنید و سپس پس ازمدتی به وعده 

های غذایی کوچک حاوی مواد نشاسته ای بدون ادویه ) نان سوخاری، برنج، پوره، غالت پخته، 

 .شده، سیب زمینی پخته ( اشتها پیدا می کنید 

 بسیار موثر است.  نوشیدن مایعات داغ در بهبود بیماری و تخلیه ترشحات

ال، انواع توت، توت فرنگی، لیموی ق) پرت cقرقره کردن آب نمک ولرم و منابع حاوی ویتامین

  شیرین ( به کاهش بروز شدت و طول مدت بیماری کمک می نماید.

  درطول آنفوالنزا مواد مقوی ومغذی مثل سوپ ها و آش ها را جایگزین وعده اصلی کنید

آماده و کنسرو شده از میوه و سبزیجات تازه، گوشت، ماهی، غالت، به جای مصرف غذا های 

  ده کنید.مغز ها و دانه ها استفا

مواد غذایی غنی از روی ) گوشت قرمز، لوبیای سویا، عذاهای دریایی، حبوبات، نخود فرنگی ( و 

یا کپسول روی در سرما خوردگی و تقویت سیستم ایمنی موثراست ماهی قباد، قزل آال، 

دانه کنجد، تخمه کدو حلوایی، آفتاب گردان  3ردین و ماهی روغنی دارای اسید چرب امگا سا

این اسید های چرب در مبارزه با سرما خوردگی به سلولهای دستگاه است  6منابع غنی از امگا 

 می کند. تنفسی کمک

مل مصرف سوپ مرغ : امروزه معلوم شده است که سوپ مرغ اوال بعنوان یک ضد التهاب ع 

میکند و ثانیا باعث تسریع تخلیه مخاط و ترشحات از بینی و بهبودی احتقان میشود که این 

مسئله باعث کاهش مدت زمان تماس ویروس ها با مخاط پوششی بینی میگردد و در بهبود 

   عالئم موثر است



احت استراحت : اگر بیمار دچار تب , سرفه های شدید ,و بیحالی میباشد حتما در خانه استر

نماید . حداقل فایده آن این است که دیگران را مبتال نمیکند ؛و در محل کار حتما از ماسک 

 استفاده نماید

عسل  .صرف شلغم پخته برای افراد مبتال به سرماخوردگی و آنفلوانزا، تسکین دهنده استم

 طبیعی نیز دارای خواص فراوانی است.

مقداری بتراشیم و روی آن عسل بریزیم، بعد از مدتی مایعی در آن  عالوه بر آن، اگر ترب را 

 جمع می شود که برای مبارزه با بیماری های مجاری تنفسی بسیار موثر است. 

 از مصرف غذاهای زیر پرهیز کنید:

 شکالت ،شیر،رب گوجه ،گردو ،کره ،مربا ،خیار
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