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گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی : نجاتی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
1

عضو هیئت علمي ثريانجاتي99/2/2وبینار ی برنامه غذايي دوره سالمند

دانشکده پرستاری و مامايي علوم پزشکي تهران     



مقدمه

ادیزيحدتاتغذيهو بهبودسالمزندگيداشتن:توجه
نددكپیشگیریروند سالمندیمشکالتازاستقادر
دهدراتخفیفهايا آن

سنافزايشبا
شودميكمترمصرف غذابهوتمايليافتهكاهشانرژینیازبه
مواددريافتمیزانتاصورت گیردصحیحغذاانتخاببايدلذا

نباشدنیازموردومطلوبحدكمتر ازضروری،مغذی
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خشکي دهان

خشکي دهاناهمیت 

جويدن و بلع غذا را مشکل مي كند

حس مزه غذاها و اشتها را كاهش مي دهد

 حواهد شدباعث سوزش دهان

پوسیدگي دندانها مي شودافزايش
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:پیشکیری از خشکي دهان 

 دهدنکات زير خشکي دهان را كاهش مي رعايت:
 حدل كدرده ب آنصف قاشق چايخوری نمک را در يک لیدوان

بشويیدبا اين محلول را خودروز دهان چندين بار در طول

 لیوان مايعدات ترجیحدا آب سداده در طدول روز 8تا 6حداق
بنوشید

از سیگار و ساير دخانیات استفاده نکنید

 نمائیداستفادهمیوه ها وسبزيجات تازه از

 شوداجتنابترشمصرف غذاهای خشک، پرادويه، شور و از
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غذاييبرنامه

برنامدهدربايددروزهدرغدذاييهاینیازتامینبرای
اسدتفادهغدذايياصلي مدوادگروهچهارازخودغذايي
كه شاملكنید

لبنیاتشیر و گروه -1

مغزهاگوشت، تخم مرغ، حبوبات و گروه -2

غالتگروه نان و -3

گروه میوه ها و سبزی ها-4
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لبنیاتوشیرگروه-1

بستنيوكشکپنیر،ماست،شیر،شامل

2روزدرسهم3تا

يعنيروزدرلبنیاتوشیرگروهازسهميک

قدوطييدکحددودياماستلیوانيکياشیرلیوانيک
شکكلیوانيکيانمکكمدوغلیواندوياپنیركبريت
يبستنلیواننیمويا يک
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مغزهاوحبوباتمرغ،تخمگوشت،گروه-2

(مداهيومرغگوشتقرمز،گوشت)هاگوشتانواعشامل
مغزهاحبوبات ومرغ،تخم

2روز درسهم3تا

يعنيگروهاينازسهميک

کران يدپايینقسمتيکياخورشتيگوشتقطعه3تا2
اتحبوبدلیوانيکياكوچکمرغسینهنصفيابزرگمرغ
مرغتخمعدددوياهامغزانواعلیوانيا نصفپخته
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غالتونانگروه-3

تذروجوگندم،رشته،ماكاروني،برنج،نان،انواعشامل

4درروزسهم6تا

يعنيگروهاينازسهميک

يدکيالواشناندستكف4ياسنگکناندستكفيک
صدفنيدابربریناندستكفيکياتافتونناندستكف
یدوانلنصدفيداپختهغالتلیوانيکپخته يابرنجلیوان

ماكاروني
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هاسبزیوهامیوهگروه-4

هاسبزیوهامیوهانواع،شامل

2روزها درسبزیازسهم5تا 3وهامیوهازسهم4تا

يعنيگروهاينازسهميک

يدا متوسد طدالبيربعياهلوياپرتقالياسیبعدديک
سبزینلیوايکياانگورلیواننصفياگیالسلیواننصف
زیسدبلیدواننصفيااسفناجوشده مثل كاهوخردبرگي

زمینيسیبعدديکپخته يا
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شاملسالمندان برای مضر غذاهای : نکته

شدهسرخوچربغذاهای

هاسس

نیمرومرغتخم

شدهپختهكمحبوبات

كلدم،شدلغمپیازچه، تربچده،پیاز،)نفاخهایسبزی،
(خربزههندوانه،
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خالصه

روزدرسهم3تا2لبنیاتوشیرگروه
 سهم درروز 3تا2گوشت،تخم مرغ،حبوبات ومغزها       گروه
               سهم درروز 6تا 4گروه نان و غالت
 سهم5تا3وهاازمیوهسهم4تا3ها       میوه ها و سبزی گروه
روزها درسبزیاز
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چاقيمعرضدرسالمندتغذيهراهنمای

سرخغذاهایبجایتنوریوبخارپزپز،آبغذاهایمصرف
شده

سوسدیسهمبرگر،، شدهكنسروغذاييموادمصرفكاهش
هاشیرينيانواعوسس مايونزكالباس،و

وبدرنجبجدایدارسدبوسنداننان، ترجیحداازاستفاده
ماكاروني

شیرينگازدارهاینوشابهمصرفازاجتناب

چربكملبنیاتوشیرازالزممقاديرمصرف
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چاقيمعرضدرسالمندتغذيهراهنمایادامه

گوشدتبجدای(پوسدتبددون)مرغوماهيازاستفاده
قرمز

جامدروغنبجایمايعروغنازاستفاده

انمیدرشدهپورهوپختهسبزيجاتومیوهازاستفاده
پختهمرغدار،مکملوهای نرمنانمیوه،آبها،وعده
پنیروماستشیر،پخته،مرغتخمآن،آبو
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:الغریمعرضدرسالمندتغذيهراهنمای

وخشکتازه،هایمیوهازوعدهمیانسهحداقلمصرف
ولبنیداتنان،پز،آبمرغتخمانواع مغزها،خرما،پخته،
حبوبات

چاشدني،ادويده،مثدلهدادهنددهطعمانواعازاستفاده
آبلیمو

انگدور داندهيازيتونروغنمثلمايعهایروغنمصرف
غذاسبزی وساالد،همراه
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:الغریمعرضدرسالمندتغذيهراهنمایادامه 

بدرنجاندواعمثدلوغدالتنانگروهازبیشتراستفاده،
زمینيسیبوماكاروني

غالتجوانهوحبوباتانواعازاستفاده

وگردمثلمغذیومقویموادازصبحانهوعدهدر:نکته
پنیر استفاده شودو

1399 نجاتی 15



یسالمنددر دوران ایتغذيههایتوصیه

وانددتنميدهانيودندانيمشکالتعلتبهسالمنداگر
توصیه مي شود به صورت زيدر مدواد ،بجودخوبراغذاها
را استفاده كندغذايي 

شدده،ندرممیدوهومیدوهآبازتازههایمیوهبه جای
كمپوت،

هدایسدبزیوسبزيجاتآبازخامهایسبزیجایبه
شده، و لهپخته

كدرده،چدرخگوشدتازاستفادهگوشت تکه ایجایبه
ماستپنیر،شیر،مرغ،تخم
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بديعامدلتواندسالمندان ميدرتنهايياحساس
ل حبرای. شودخودمانع آشپزی برایاشتهايي حتي
: اين مشکل بايد

تا حد امکان غذا را دركنار اعضای خانواده و يا دوستان خود
م و يا با مشاركت ساير دوستان به شکل دوره ای دركنار هد

.صرف شود

 با افزودن انواع ادويه جات، چاشني های گیاهي و آب لیمدو
ز به غذاها، طعم غذا را مطلوب تر كند تا اشتها برای غذا نید

.تحريک شود
1399 نجاتی 17



 بددمزهيدامزهنظرسالمند بيبهاست غذاهاممکن
تواندآن مي علت.باشند

داروهاازاستفاده

باشدذائقهحساسیتشدنكموسنرفتنباال

و ها بر صورت نیاز مشورت با پزشک تا اگر تاثیر داردر :نکته
دهداشتها باشد، داروها را تغییر 
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بداغدذاييمدوادخريدمانعماليمشکالتاوقاتگاهي
لمشکاينبامقابلهشود برایميباالكفیت

مي توان

ازاصدليگدروههدرهایجانشینبرایارزاناز غذاهای
.كرداستفاده مناسبغذاييمواد
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سالمنداناكثردريبوستمشکلبهتوجهبا

مايعاتكافيمصرف

سبزيجاتدار،سبوسنانپُرفیبر نظیرمواد

 ،زردآلووآلو،گالبيمثلييهامیوهمواد ملیني
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غذاييبرنامهكردنمتنوعبرای

ايدآرد،آردگندمازتوانميپورهوفرنيانواعتهیهدر
كرداستفادهگندموجوذرت،دوسر،جوبلغور

وربديچكاهشباعثزيادپکتینداشتندلیلبهسیب
شودمی كلسترول

ضروریروزطولدرآبلیوان6تا3مصرف: تذكرآخر
باشدمي
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تغذيه در سالمندانسوءعوارض
ناكافيغذاييرژيم

بدنيتوده شاخصكاهش

سرمآلبومینكاهش

ر خطخواستهخودصورتبهناگهانيوزنكاهشحتي:توجه

.دهدميرا افزايشلگنشکستگي

اخصشازسرمكلسترولوآلبومینحدازبیشكاهش: نکته
زيراهستندسالمندی دورانخطرهای

بدامسدتقیمارتبدا سدرمدرفداكتوردوايدنسطحكاهش
. داردوكم پروتئینرژيم كم كالری ودريافت
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ايجاد مي كندلگنشکستگي



توجه:

 سالمندان نقش چربي ها حیاتي است و مصرف چربديدر
دربه اندازه كافي، به عنوان عامل موثر 

 غذايي مهم استتولید انرژی در زمان كم

عمدل به عنوان محافظت كننده در برابر شکستگي لگن
مي كند 

 در حفظ تعادل گرمايي بدن نقش مهمي دارد

1399 نجاتی 23



:عبارتند ازسالمنداندرتغذيهاثرات بد سوء

فشارهایزخم
عفونت
لگنشکستگي
شناختيهای ناهنجاری
خونيكم
عضالنيضعف
 خستگي
ورم
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شاد و سبز باشید


