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 ٔمذٔٝ -1

 تاریخچٝ

 

2019 2009 1968 1957 1918 

COVID-19 
(SARS-CoV-2) 

 وزٚ٘اٚیزٚس

آ٘فٛال٘شا پا٘ذٔیه 

(H1N1) 

 Aآ٘فٛال٘شا ٚیزٚس 

آ٘فٛال٘شا ٞٙه وًٙ 

(H3N2) 

 Aآ٘فٛال٘شا ٚیزٚس 

آ٘فٛال٘شا آسیایی 

(H2N2) 

 Aآ٘فٛال٘شا ٚیزٚس 

 آ٘فٛال٘شا اسپا٘یایی

 Aآ٘فٛال٘شا ٚیزٚس 

 283حذالُ حذٚد 

تا ٔزي ٞشار ٘فز 

 (2020ٔی  11تاریخ 

ٞشار ٔزي  300حذٚد 

درغذ  004/0)

 جٕؼیت جٟاٖ(

ٔیّیٖٛ ٔزي  1حذٚد 

درغذ جٕؼیت  03/0)

 جٟاٖ(

ٔیّبٖٛ  5/1حذٚد 

درغذ  05/0ٔزي )

 جٕؼیت جٟاٖ(

ٔیّیٖٛ  50حذٚد 

درغذ اس  68/2ٔزي )

 جٕؼیت جٟاٖ(

 

 

 

COVID-19 

تة، عزفِ،  ی اس لثیلًؾاًِ ّای تزٍس یه تیواری ػفًَی اعت وِ تاػت (COVID-19) 9102 -تیواری وزًٍاٍیزٍط

 ذغتگی ػوَهی، زرز، تٌگی ًفظ ٍ ّوچٌیي تغییز زر حظ تَیایی ٍ چؾایی هی ؽَز.

COVID-19  هوىي اعت تا افشایؼ ذطز عَء تغذیِ زر زٍراى هزالثت ّای ٍیضُ ٍ ّویٌطَر سهاى تْثَزی ٍ پظ اس آى

 ّوزاُ ؽَز.
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 ارسیابی سٛء تغذیٝ  -2

 سٛءتغذیٝ تطخیع دادٜ ٕ٘ی ضٛ٘ذ.داضتٗ بیٕار بستزی در بیٕارستاٖ ػّی رغٓ  11ا٘یٝ، ث 60در ٞز 
 

 اراٖ بشرٌساَ ٔبتال بٝ سٛء تغذیٝسٛء تغذیٝ در بیٕ
 

 ٘تیجٝ ٌیزی ٔجّٝ ساَ چاپ ػٙٛاٖ ٔماِٝ

Clinical and economic outcomes associated with 

malnutrition in hospitalized patients 

 

2019 Clinical 

Nutrition 
زر ایي هطالؼِ تار تاالی عَء تغذیِ زر تیواراى تغتزی ٌّگام 

هزي ٍ ست تغتزی, طَل هتا افشایؼ پذیزػ ًؾاى زازُ ؽس وِ 

اّویت ایي هطالؼِ . ًتایج ّوزاُ تَزهیز ٍ ّشیٌِ ّای تغتزی 

تؾریـ ٍ زرهاى عَء تغذیِ تیوارعتاًی را تزای تْثَز پیاهسّای 

 ی ٍ واّؼ ّشیٌِ ّای هزالثتی ًؾاى هی زّس.ًاؽی اس تیوار

Prevalence of malnutrition in hospitalized 

patients: a multicenter cross-sectional study 

9102 JKMS  عَء تغذیِ زر تیواراى تیوارعتاًی ؽایغ تَز ٍ هٌجز تِ افشایؼ

طَل هست تغتزی ٍ واّؼ ًزخ تما ؽس. هیشاى عَءتغذیِ زر 

عال تِ تاال ٍ یا تغتزی ؽسُ تزای زرهاى پشؽىی یا  70 تیواراى

 تؾریقی زر همایغِ تا جزاحی ّای اًتراتی تیؾتز تَز.

Prevalence of malnutrition and associated factors 

among hospitalized elderly patients in King 

Abdulaziz university hospital, Jeddah, Saudi 

Arabia 

2017 BMC 

Geriatrics 
 

عَء تغذیِ هیاى تیواراى عالوٌس ؽیَع تاالیی زاؽت ٍ تا افشایؼ 

 هزي ٍ هیز ّوزاُ تَز. هیشاى طَل هست تغتزی ٍ

 

Prevalence of malnutrition and analysis of related 

factors in elderly patients with COVID-19  in 

Wuhan, China 

2020 EJCN  ِؽیَع عَء تغذیِ زر تیواراى عالوٌس هثتال تCOVID-19  تاال تَز

ٍ حوایت ّای تغذیِ ای طی هست زرهاى تِ ذقَؿ زر تیواراى 

 یا آلثَهیي پاییي تیؾتز تَز. پا عاق یهاّیچِون زیاتتی، زٍر 
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 بزرسی سٛء تغذیٝ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اد را لبُ اس درٔاٖ چالی خطز سٛء تغذیٝ با ٞز ٔیشاٖ، چالی یا رصیٓ غذایی خاظ را ثبت ٚ د٘باَ وٙیذ. ٔجذداً ٔٛارد خطز را ارسیابی وٙیذ. در افزاد چاق ضزایط ح

 (.Elia, 2003اس ا٘ذاسٜ ٞای جایٍشیٗ استفادٜ وٙیذ ) وٙتزَ وٙیذ. اٌز ا٘ذاسٜ ٌیزی لذ ٚ ٚسٖ ٔمذٚر ٘بٛد

 BMIأتیاس 
BMI> 20.0 (>30 obese+) = 0 

BMI 18.5- 20.0 =1 

BMI < 18.5 = 2 

 

 أتیاس تاثیز بیٕاری حاد

رٍس یا تیؾتز زریافت  5 حسٍز تزایزر فَرتی وِ 

 اهتیاس اضافِ وٌیس. 2تغذیِ ای ًساؽتِ اعت 

 أتیاس واٞص ٚسٖ
 هاُ اذیز( 3-6) واّؼ ٍسى ًاذَاعتِ طی 

 0% ; 5 >واّؼ ٍسى 

 1% ;5-10واّؼ ٍسى 

  2% ; 10 <واّؼ ٍسى

 هجوَع اهتیاسات

 دستٛراِؼُ خطز سٛء تغذیٝ ٚ ٔذیزیت آٖ

 ; خطز و0ٓ 

 ٔزالبت باِیٙی ٔؼَٕٛ

تىزار غزتالگزی 

 ّفتگی -زر تیوارعتاى

 هاّاًِ  - هزالثت زر هٌشل

ِ تزای گزٍُ ّای ذاؿ عاالً -جاهؼِ

 عال( 75 <ال افزاز)تِ ػٌَاى هث

 ; خطز ٔتٛسط1

 ٔطاٞذٜ

ز تَزر ذاًِ  زز زر تیوارعتاى یا تحت هزالثتاگز ف

 ثت وٌیس.رٍس ث 3زریافت غذایی را تِ هست 

 وافی زارز، اس ًظز تالیٌی اگز تْثَز یافتِ یا زریافت

، ذطز تالیٌی ًثَزتْثَزی رٍتِ ؛ اگز  ذطز ون اعت

 س.یٍجَز زارز ٍ تایس عیاعت ّای هَجَز را زًثال وٌ

تىزار غزتالگزی 

 ّفتگی -تیوارعتاى

 حسالل هاّاًِ -هزالثت زر هٌشل

 هاُ  6حسالل ّز  -جاهؼِ

 یا بیطتز; خطز باال 2

 تٟذیذ*

ِارجاع تِ رصین زرهاى ٍ تین تغذی 

تْثَز ٍ افشایؼ زریافت تغذیِ ای 

پایؼ ٍ تاسًگزی تزًاهِ ی هزالثتی 

 ّفتگی  -تیوارعتاى

 هاّاًِ - هزالثت زر هٌشل

 هاّاًِ -جاهؼِ

تغذیِ ای فایسُ ای ًساؽتِ * هگز ایٌىِ حوایت 

 تاؽس. هثالً هزي ًاگْاًی.
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 اجزای پزٚتىُ ٔذاخّٝ تغذیٝ ای

ا ٍارز وٌیس.وس رصین غذایی ر 

اعتفازُ وٌیس.  2یا  5/1ی هَجَز تا والزی اس هىول ّا 

 رٍس 7تا  3ًوَزار غذا تزای ثثت ؽزٍع 

ٌَاجزای اًتراب غذا اس ه 

 رصیٓ درٔاٖ بزای بزرسی وأُ تغذیٝ ای

الَیت تٌسی ارجاػات تز اعاط الَیت ّای عاسهاًی 

تغذیِ ای رٍزُ ای ٍ ٍریسی  تیواراًی وِ ًیاس تِ حوایت ّای

 عاػت تؼس اس ارجاع تزرعی ؽًَس. 24زارًس تایس طی 

 تزًاهِ تغذیِ ی فززی تزای تْثَز هزالثت ّای تغذیِ ای فزاّن

 ؽَز.

 پایص دریافت ٚ ٚسٖ بٝ غٛرت ٞفتٍی
 تؾسیس هزالثت ّای تغذیِ ای، تِ رصین زرهاى ارجاع ؽَز اگز،

 ویلَگزم( 3-4% )5≥واّؼ ٍسى 

غذاّا50>زریافت % 

 

 خطز وٓ تغذیٝ

(MST≤1, MUST=0 5> یا% واّؼ ٍسى  ) 

 رٚس بز اساس ٔیشاٖ خطز 7تا  2ٚیشیت تغذیٝ ٞز 
تؾسیس هزالثت ّای تغذیِ ای، اگز واّؼ ٍسى ازاهِ زارز یا 

 رٍس زریافت وٌٌس. 7تا  5ًیاس تِ هست  %50تیواراى ووتز اس 

 تغذیٝخطز ٔتٛسط 

(MST=2, MUST=1 واّؼ ٍسى %10-5 یا) 

 ٔزالبت ٞای تغذیٝ ای استا٘ذارد
 هٌاعة تؼییي وٌیس. وذ رصیٓ غذاییتز اعاط ؽزایط تیوار یه 

 عاػت اعتفازُ وٌیس. 24طی  ٔؼتبز غزباٍِزی سٛء تغذیٝاس یه اتشار 

 عاػت اًساسُ گیزی وٌیس، اس تویش تَزى زعتگاُ اطویٌاى حافل وٌیس. 24را طی  ٚسٖ بیٕاراٖزر فَرت اهىاى 

 ِزارز. )چگًَگی آى را زر ؽزایط ایشٍلِ تؼییي وٌیس.( وٕه بزای غذا خٛردٖهؾرـ وٌیس وِ آیا تیوار ًیاس ت 

 .زر فَرت اهىاى راّىارّایی تزای اًتراب غذا زر ًظز تگیزیس 

وٌیس. هسیزیتتِ ی رٍزُ را تَْع، زرز ٍ ػولىزز تغییز یاف 

.گزعٌگی ّای غیز ضزٍری را تِ حسالل تزعاًیس 

 خطز باالی تغذیٝ

)ًیاس تِ تغذیِ رٍزُ ای یا ٍریسی یا ذطز تاالی ّزیه اس ٍضؼیت 

 (MST≤3, MUST≤2ّای گفتِ ؽسُ زر تاال یا 

یا ّز فزز آهَسػ زیسُ ی  ٔذیزیت با پزستار

 زیگز 

تزای ارسیاتی واهل تغذیِ ای ٍ تزًاهِ ی رصیٓ درٔاٖ ارجاع تِ  تزای هساذالت تیؾتز رصیٓ درٔاٖارجاع تِ 

 هزالثت فززی

 پایص دریافت ٚ ٚسٖ بٝ غٛرت ٞفتٍی
 تِ رصین زرهاى ارجاع ؽَز اگز:

 ویلَگزم( 3-4) ٪5≥واّؼ ٍسى 

 اس غذا ٪50>زریافت غذا 
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 وٙیٓ؟. چٍٛ٘ٝ واِزی، پزٚتییٗ ٚ ٔایؼات را ٔحاسبٝ 3

 ٘یاس واِزی

 ًیاسّای اًزصی را هی تَاى تِ رٍػ ّای  سیز هحاعثِ وزز:

  فزهَل ّایIreton-Jones ،IJEE 

 هؼازالت تز پایِ ی ٍسى

 30-20 ( ویلَوالزی تِ اسای ویلَگزم ٍسى تسىASPEN 2016, AuSPEN 2020) 

 27  65تاالتز اس پلی هَرتیس ویلَوالزی تِ اسای ویلَگزم ٍسى تسى رٍساًِ تزای تیواراى ( عالESPEN 2020) 

 30 ( ویلَوالزی تِ اسای ویلَگزم ٍسى تسى زر رٍس تزای افزاز عالوٌس ٍ تیواراى ؽسیساً ون ٍسى پلی هَرتیسESPEN 

2020) 

 

 ٘یاس پزٚتییٗ
 

ASPEN 2016 ESPEN 2020 AuSPEN 2020 

 گزم/ویلَگزم/رٍساًِ تزای تیواراى عالوٌس 1 گزم/ویلَگزم/رٍساًِ 2-2/1

گزم/ویلَگزم/رٍساًِ تزای تیواراى تغتزی پلی  1 <

 هَرتیس

 گزم/ویلَگزم/رٍساًِ تزای تیواراى چاق 3/1

 گزم/ویلَگزم/رٍساًِ 2/1حسالل 

 

 ٔایؼات٘یاس 
 هحاعثِ وزز: ًیاس تِ هایؼات را هی تَاى تز اعاط عي

 55-18  :هیلی لیتز/ٍسى ٍالؼی تسى 30-35عال 

 75-55  :هیلی لیتز/ٍسى ٍالؼی 25-30عال 

  هیلی لیتز/ٍسى ٍالؼی تسى 25عال:  75تیؾتز اس 

 ًیاس تِ هایؼات هوىي اعت زر ؽزایط سیز افشایؼ یاتس:

 تة 

  اس راُ زعتگاُ گَارػ اس زعت زازى 

 افشایؼ هی یاتس. ٔیّی ِیتز/ویٌّٛزْ 10-15ًیاس تِ هایؼات تِ اسای ّز زرجِ عاًتی گزاز افشایؼ زر زهای تسى تیي 
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 COVID-19بیٕاراٖ  تغذیٝ. 4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لَلِ گذاری ؽسُ یا تیوار لازر تِ زریافت 

 .زّاًی ًیغت

 زریافت زّاًی هی تاؽس.لازر تِ 

 خطز باالی تغذیٝ:

آلزصی غذایی آًافیالوتیه 

 ًعَء تغذیِ اس لثل یا هؾىَن )هثال

، BMI<5/18ویلَگزم،  50>ٍسى

 (٪5<واّؼ ٍسى اذیز

ویلَگزم یا  120<ٍسىBMI> 40 

ًیاس تِ تغذیِ ٍریسی 

 هجسز تغذیِزر هؼزك ذطز تاالی 

 1زیاتت هلیتَط تیپ 

فیثزٍسیظ عیغتیه 

اذتالالت هازرسازی هتاتَلیغن 

 خطز وٓ تغذیٝ

تاییس تَعط 

 هاىررصین ز

 اس پیص

NGT  عاػت ؽزٍع وٌیس. 24را طی 

هیلی  50ویلَوالزی/هیلی لیتز تا حجن  25/1)

 40ویلَوالزی/هیلی لیتز تا  5/1لیتز/عاػت یا 

 هیلی لیتز/عاػت تِ فَرت هساٍم(

 COVID-19ٔطىٛن یا تاییذ 

ی هؼسُ( را تزرعی وٌیس. اگز )حجن تالیواًسُ GRVsعاػت  8ّز 

GRV>300 .هیلی لیتز تَز اس زعتَرالؼول سیز اعتفازُ وٌیس 

 زر ٍضؼیت هغتؼس ًیغت. زر ٍضؼیت هغتؼس اعت.

عاػت تزرعی ٍضؼیت آعپیزاعیَى، تغذیِ را لطغ  8ػالٍُ تز ّز 

  وززُ ٍ لثل اس ؽزٍع آى ؽزایط آعپیزاعیَى را تزرعی وٌیس.

 ارسیابی وأُ تغذیٝ ای

 رصین پز اًزصی ٍ پزپزٍتییي

)هىول ّای تغذیِ زّاًی زر ًظز 

 تگیزیس( 

ًوَزار ثثت غذا 

تِ فَرت الىتزًٍیىی یا  عفارػ غذا

تلفٌی اًجام ؽَز. ّوچٌیي یىی اس 

ٍارز  را واروٌاى هی تَاًس عفارػ غذا

 عیغتن وٌس.

زر ٍس ر3-5 ؼس استاگز ٌَّس 

ICU .تغتزی اعت 

 ICUتغتزی زر  3-5تیي رٍسّای 

 عاػت 24-72طی 
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 ای را ضزٚع وزد؟اس چٝ سٔا٘ی بایذ تغذیٝ رٚدٜ

 ساػت پس اس پذیزش( تٛغیٝ ٔی ضٛد. 24-48ای سٚدٍٞٙاْ )بیٗ تغذیٝ رٚدٜ

در ضزٚع تغذیٝ استا٘ذارد  اس فزٔٛالی پّیٕزیه ICUبز اساس اجٕاع ٘ظزات ٔتخػػاٖ، ٔا پیطٟٙاد ٔی وٙیٓ وٝ در 

ٚ فزٔٛالٞای ٔخػٛظ  1MICUای استفادٜ وٙیذ. ٕٞچٙیٗ اس دادٖ فزٔٛالٞای ٔخػٛظ در بیٕاراٖ بذحاَ در رٚدٜ

 .خٛدداری وٙیذ 2SICUبیٕاری در 

  بیٕار را سٚد ضزٚع وٙیٓ؟ یتغذیٝچزا بایذ 

 واّؼ پاعد التْاتی تِ اعتزط 

  آتزٍفی ؽسى هراطیپیؾگیزی اس 

 حوایت اس عیغتن ایوٌی 

 ّای رٍزُووه تِ ًگْساری اس رؽس طثیؼی تاوتزی 

 واّؼ هماٍهت تِ اًغَلیي ٍ جلَگیزی اس ّایپزگلیغوی 

 

 

 

 

                                                           
1
 Medical Intensive Care Unit 

2
 Surgical Intensive Care Unit 
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 را ضزٚع وٙیٓ؟ COVID-19بیٕاراٖ  چٍٛ٘ٝ تغذیٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستزسی بٝ ٔؼذٜ بایذ بٝ ػٙٛاٖ رٚیىزد استا٘ذارد بزای ضزٚع استفادٜ ضٛد.

 تٛافك( ٪100اجٕاع لٛی ) -GPPی تٛغیٝ: درجٝ

خػٛغاً اس طزیك  post-pyloricدر بیٕارا٘ی وٝ خطز باالی آسپیزاسیٖٛ ٚجٛد دارد، تغذیٝ بٝ غٛرت 

 صصْ٘ٛ لابُ ا٘جاْ است. 

 تٛافك( ٪95لٛی )اجٕاع  -GPPی تٛغیٝ: درجٝ

ابتذا در بیٕاراٖ تغذیٝ رٚدٜ ای ٚ ٚریذی ٘بایذ اس تأیٗ وُ ا٘زصی بزای جٌّٛیزی اس تغذیٝ بیص اس حذ، 

 تجٛیش ضٛد. ٚ بٝ تذریج رٚس 7تا  3طی  بایذ بذحاَ ا٘جاْ ضٛد ٚ

 تٛافك( ٪100اجٕاع لٛی ) -Aی تٛغیٝ: درجٝ

 ی حاد بیٕاری اجزا ضٛد.ا٘زصی ٔػزفی تجاٚس ٘ىٙذ( بایذ در فاس اِٚیٝ ٪70تغذیٝ وٓ واِزی )اس 

 تٛافك( ٪100اجٕاع لٛی ) -Bی تٛغیٝ: درجٝ
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 فاس حاد

 ابتذاییی دٚرٜ

 فاس حاد

 پایا٘ی یٜدٚر

 پایا٘یفاس 

 باستٛا٘ی

 یا

 فاس ٔشٔٗ

 آ٘ابِٛیسٓ رٚس 3-7 رٚس 2-1

 ای ٔذاْٚ ٘سبت بٝ بّٛس ارجح است.تغذیٝ رٚدٜ

 تٛافك( ٪95اجٕاع لٛی ) -Bی تٛغیٝ: درجٝ

 واتابِٛیسٓ

با اسدست دادٖ لابُ تٛجٝ ػضالت ٚ تثبیت اختالالت 

با بٟبٛدی ٚ باستٛا٘ی  فاس بؼذ اس حادٔتابِٛیىی تؼزیف ٔی ضٛد. 

یا اِتٟاب ٔماْٚ/ ٚضؼیت واتابِٛیه ٚ طٛال٘ی تز ضذٖ ٔذت 

 بستزی ٕٞزاٜ است.
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 تغذیٝ ٔذاْٚ

  ؽزٍع هی ؽَز. ِیتز/ساػتٔیّی 20هؼوَالً تغذیِ هساٍم تا 

  عاػت تا سهاى رعیسى تِ همسار هَرز ًظز افشایؼ هی یاتس. 4ٞز  ،ِیتز/ساػتٔیّی 10-25زر فَرت تحول تِ هیشاى 

 

 ی بیٕارتؼذاد تمزیبی لطزات بزای رسیذٖ بٝ سزػت ٔطّٛب تغذیٝ

 تؼساز لطزات/زلیمِ ِیتز/ساػتٔیّی

25 7 

50 13 

75 20 

100 27 

125 33 

150 40 

175 47 

200 53 
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 تغذیٝ بّٛس

  ًزلیمِ(، وِ هی تَاى آى را زر فافلِ ّای هؾرقی تىزار وزز تا تِ هیشاى زریافت هَرز  15-60لیتز طی هیلی 100-400هی تَاًس زر هست سهاى وَتاّی زازُ ؽَز )هثال

 .تزعسًظز 

  عاػت. 8-12لیتز ّز هیلی 60-120زر فَرت تحول افشایؼ 
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 فزٔٛال: با تغذیٝ ٔمذار آب در

 ٔتفاٚت است:با تٛجٝ بٝ ٔیشاٖ ا٘زصی فزٔٛال ٔمذار آب 

 1 /را تأیٗ ٔی وٙذ.ٔٛرد ٘یاس اس آب  ٪85حذٚد ِیتز ٔیّی 1ویّٛواِزی 

 5/1-2/1  /را تأیٗ ٔی وٙذ.ٔٛرد ٘یاس اس آب  ٪69-82ٔیّی ِیتز  1ویّٛواِزی 

 2- 5/1  /اس آب ٔٛرد ٘یاس را تأیٗ ٔی وٙذ. ٪69-72حذٚد ِیتز ٔیّی 1ویّٛواِزی 

 2 /اس آب ٔٛرد ٘یاس را تأیٗ ٔی وٙذ. ٪70حذٚد ٔیّی ِیتز  1ویّٛواِزی 

 ضستطٛ با آب:

  :ْٚٚضٛ دٞیذ.ِیتز آب ضستٔیّی 30-50ساػت با  4ِِٛٝ را ٞز تغذیٝ ٔذا 

 :ٚضٛ دٞیذ.ِیتز آب ضستٔیّی 30-50لبُ ٚ بؼذ اس تغذیٝ با  تغذیٝ بّٛس 

  استفادٜ وٙیذ. حجٓ وٕتزبزای بیٕاراٖ با ٔحذٚدیت ٔایؼات اس 
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 ی )ٌّٛتأیٗ( بزای بیٕاراٖ بذحاَوٙٙذٜ ٞای سیستٓ ایٕٙتمٛیت

 

 

 

 تٛافك( ٪31/92اجٕاع لٛی ) -Bی تٛغیٝ: درجٝ

 
 

 ایارسیابی وفایت حٕایت تغذیٝ

 ٝی تجٛیش ضذٜ را دریافت وزدٜ است(.ٔمذار دریافت ٚ دفغ رٚسا٘ٝ )بیٕار چٙذ درغذ اس تغذی 

 ٞای آسٔایطٍاٞیتست 

 ٖتؼادَ ٘یتزٚص 

 لذرت ٌزفتٗ دست 

 ٖٚس 

 استفادٜ ضٛد. ٘بایذ ای اضافٝبٝ غیز اس سٛختٍی ٚ تزٚٔا، ٌّٛتأیٗ رٚدٜ ICUدر بیٕاراٖ 
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 COVID-19ٔطىٛن یا تاییذ 

 خطز باالی تغذیٝ:

آلزصی غذایی آًافیالوتیه 

 ًعَء تغذیِ اس لثل یا هؾىَن )هثال

، BMI<5/18ویلَگزم،  50>ٍسى

 (٪5<واّؼ ٍسى اذیز

ویلَگزم یا  120<ٍسىBMI> 40 

 تِ تغذیِ ٍریسیًیاس 

 زر هؼزك ذطز تاالی غذا زازى

 هجسز

 1زیاتت هلیتَط تیپ 

عیغتیه فیثزٍسیظ 

اذتالالت هازرسازی هتاتَلیغن 

تاییس تَعط 

 هاىررصین ز

 اس پیص

زریافت لَلِ گذاری ؽسُ یا تیوار لازر تِ 

 زّاًی ًیغت

 ضزٚع:

 رپز اًزصی ٍ پزپزٍتییي )هىول

 ّای تغذیِ زّاًی زر ًظز تگیزیس( 

ًوَزار ثثت غذا 

 لازر تِ زریافت زّاًی هی تاؽس.

 خطز وٓ تغذیٝ

NGT  عاػت ؽزٍع وٌیس. 24را طی 

هیلی  50ویلَوالزی/هیلی لیتز تا حجن  25/1)

 40ویلَوالزی/هیلی لیتز تا  5/1یا لیتز/عاػت 

 هیلی لیتز/عاػت تِ فَرت هساٍم(

ی هؼسُ( را تزرعی وٌیس. اگز )حجن تالیواًسُ GRVsعاػت  8ّز 

GRV>300  اعتفازُ وٌیس.هیلی لیتز تَز اس زعتَرالؼول سیز 

 زر ٍضؼیت هغتؼس ًیغت. زر ٍضؼیت هغتؼس اعت.

عاػت تزرعی ٍضؼیت آعپیزاعیَى، تغذیِ را لطغ  8ػالٍُ تز ّز 

 وززُ ٍ لثل اس ؽزٍع آى ؽزایط آعپیزاعیَى را تزرعی وٌیس.

 ارسیابی وأُ تغذیٝ ای

عفارػ غذا تِ فَرت الىتزًٍیىی 

یا تلفٌی اًجام ؽَز. ّوچٌیي یىی 

اس واروٌاى هی تَاًس عفارػ غذا 

 ٍارز عیغتن وٌس.را 

رٍس  3-5 اس تؼساگز ٌَّس 

 تغتزی اعت.  ICUزر 

 ICUتغتزی زر  3-5تیي رٍسّای 

 عاػت 24-72طی 
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 تٛلف تغذیٝ رٚدٜ ای:

 ارسیاتی تین تلغ 

 تزجیحات غذایی 

  ای ذَز را تِ فَرت زّاًی زاؽتِ تاؽس هی تَاى تغذیِ تا لَلِ را لطغ وززُ ٍ تا هىول ّای ًیاس تغذیِ ٪60-75اگز تیوار لازر تِ زریافت

 ی ًیاس ٍی تِ اًزصی را تاهیي وزز.زّاًی تالیواًسُ
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 بؼذ اس بٟبٛدی COVID-19تغذیٝ دٞا٘ی بیٕاراٖ 

 رصین پزوالزی پزپزٍتییي  

 ّای پزوالزی پزپزٍتییي زّاًیهىول 

  غٌی عاسی غذاّا تا پزٍتییي هاًٌسBeneprotein 

 زریافت وافی هایؼات تزای ّیسراتِ ؽسى 

 ای زّاًی غلیظ اعتفازُ وٌیس.ّای تغذیِزر فَرتی وِ تیوار هؾىل تلغ هایؼات رلیك زارز، اس هىول 

 اعتفازُ وٌیس. تزاس غذاّای ًزم ٍ آتسار تزای جَیسى ٍ تلؼیسى راحت 

 .فیثز تزای جلَگیزی اس یثَعت اعتفازُ وٌیس 

  .زر فَرت ووثَز اس هىول ّای ٍیتاهیي ٍ هَاز هؼسًی اعتفازُ وٌیس 
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 پایص

 تٛسط رصیٓ درٔاٖ باِیٙی 

 رٚسا٘ٝ ٚسٖ

 رٚسا٘ٝ دریافت دٞا٘ی

 رٚسا٘ٝ تغذیٝ رٚدٜ ای

 رٚسا٘ٝ لٙذ خٖٛ

 رٚسا٘ٝ حزوت رٚدٜ

 رٚسا٘ٝ آسٔایطات

 رٚس 3ٞز  ی درٔاٖبز٘أٝ
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 ی تزخیع. بز٘ا5ٝٔ
 

 

 

 ی تزخیعبز٘أٝ

 پذیزش ٔجذد ٚ طَٛ ٔذت بستزی
 

 

 

 

 

 

 پس اس بٟبٛدی: COVID-19ی تزخیع بیٕارستاٖ بزای بیٕاراٖ بز٘أٝ

 ارسیاتی تیوار 

 آهَسػ تِ هزالة 

  تزای تاهیي تغذیِ تا لَلِ ٍ فزهَال ارائِ زٌّسگاى هزالثت زر هٌشلّوىاری تا 

 .تزویة حوایت ّای عالهت رٍاًی ٍ جغوی هاًٌس هساذالت رٍاى زرهاًی هوىي اعت عَزهٌس تاؽس 

 تؾَیك تیوار تِ افشایؼ فؼالیت فیشیىی 

  ؽشٍع تٌظین جلغات پظ اس تزذیـ 

 

 تْثَزی

ػسم 

 تْثَزی
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  هسیزیت ًگزاًی ّای هرتلف چالؼ تزاًگیش تاؽس. زعتَرالؼول ّای تالیٌی ّویؾِ ًوی تَاًٌس ووه وٌٌسُ هوىي اعت تِ زلیل هساذلِ تغذیِ ای

 تٌسی هزالثت اعتفازُ وٌیس.تاؽٌس ٍ ؽوا تایس اس لضاٍت تالیٌی ذَز تزای هسیزیت ٍ الَیت

  هی تَاًس رٍػ وارتززی تزای ارسیاتی وفایت زریافت پزٍتییي زر تیواراى تؼازل ًیتزٍصىCOVID-19 .تاؽس 

  تاثیز حوایت تغذیِ ای تزای تیواراى تزای اطویٌاى اس ایوٌی ٍ پایؼ زلیكCOVID-19 .پظ اس تْثَزی هَرز ًیاس اعت 

 اٌز بیٕاراٖ را بٟتز تغذیٝ وٙیذ، آٖ ٞا سٚدتز بیٕارستاٖ را تزن خٛاٞٙذ وزد.

 ٘ٛیسٙذٜ: 

 

 ٔتزجٓ: ضیزیٗ سیذحٕزٜ

 تغذیٝ اس دا٘طٍاٜ ػّْٛ پشضىی تٟزاٖدوتزای تخػػی سیاست ٞای غذا ٚ 

shirinseyedhamzeh@gmail.com 

 

mailto:shirinseyedhamzeh@gmail.com
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