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قيادة المرأةببرنامج تعزيز الصحة العامة على مستوى الحي   

 

 

 عبر "Covid 19 وباء فترة خالل تركيا في والحساسة الهشة المجموعات تحمل قوةو مرونة تمكين" مشروع إعداد تم

 تقع .التركية الصحة وزارة من انضموا وباحثون المرأة جهود دعم ووقف باشكنت وجامعة بيلكنت لجامعة المشترك العمل

 ة."البريطاني السفارة آراء تعكس وال المشروع خبراء عاتق على بالكامل المذكرة هذه في الواردة المعلومات مسؤولية

 

 

 

 



2 

 معلوماتذكرة الم – 19-كوفيدفي فترة  لصحيةا التغذية

 

 

 .اإلفطار وجبة تخطي وعدم اليوم في رئيسية وجبات 3 تناول يجب

 .الحاجة حسب بين الوجبات خفيفة وجبات بإعداد يوصى نفسه، الوقت في

 ،فمثال. عالية جودة وذو غني ا الخفيفة الوجبة محتوى يكون أن المهم من

 .الفاكهة أو الزيتية البذور مع األلبان منتجات تناول يمكن

 .صحي طبق إعداد خالل من وصحي متوازن غذائي نظام اتباع بسهولة يمكن

 فواكه، أو/و خضروات من الطبق نصف يتكون أن يمكن :التالي النحو على الطبق الغذائي الصحي ملء يمكن

 أن يمكن (ربع الطبق) األخير النصف أما ،الحبوب من أطعمة ومجموعة خبز عن عبارة المتبقيالنصف  ونصف

 .بالبروتين غنية أطعمة من يتكون

 

 تحتويوالتي  البسيطة الكربوهيدرات تسمى التي األطعمة تجنب يجب بالكربوهيدرات، الغنية األطعمة اختيار عند

 خبز مثل) المعقدة الكربوهيدرات تفضيل يجب ذلك، من بدال  . الدم في بسرعة يمتزج الذي النقي السكر على

 (.والمعكرونة المكسور، والقمح والبرغل، الكاملة، الحبوب

 

 

 خالل الطازجة والفواكه الخضار استهالك إلى االنتباه المهم من

 خالل من المناعة جهاز تقوي حيث. COVID-19 فترة

 .تحتويها التي األكسدة ومضادات والمعادن الفيتامينات

 الصحي الغذائي والنظام متكامل نظام هي التغذية. للمرض مفيد" خارق طعام" يوجد ال ،COVID-19  فترة في

 .أمكن إن وحيد النوع غذائي نظام اتباع تجنب يجب لذلك مستمر، بشكلتطبيقه  يتم عندما فعال

 

ا الغسل يكفي السبب، لهذا. الطعام طريق عن ينتقل COVID-19 أن على دليل يوجد ال  .االستهالكقبل  جيد 
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 ال قد لذلك المنزل، في نقضيها التي الساعات زادت ،COVID-19  فترة خالل

 الضروري من جيد، بشكل المناعي الجهاز يعمل لكي ،ولكن. نشعر بالعطش

 .ماء معظمهايفضل أن يكون  يومي ا، السوائل من لتر 2.5-2 استهالك

 بمرض المصابين األفراد أن إلى يشير علمي دليل يوجد ال COVID-19 بمشروبات تعافوا من المرض 

ا تكون أن يجب. والليمون الملح على تحتوي ساخنة  يرتبط ألنه الملح نسبة استهالك على خاص بشكل حريص 

 .الدم ضغط بارتفاع وثيق ا ارتباط ا

 لتجنب جدا الساخنة المشروبات عدم شرب األفضل من ولكن الليمون يحتوي على مشروب شرب يمكنك 

 .الحلق تهيج

 أن يجب ذلك، من بدال  . باليود معالج وغير ثقيلة معادن على يحتوي قد ألنه الصخري بالملح ينصح ال 

 .باليود المدعمة األمالح تستخدم

 

 

 

 

 أن يجب ألطفال،دى ال األكل عادات في مشكلة هناك تكون عندما

 هذا من باالشمئزاز يشعر يكون قد الطفل أن االعتبار في يؤخذ

 .الطعام

 

ا الطهيب أن تعرض عليه أن تقوموا فيمكنك ،رآخ سبب ا هناك أن تعتقد كنت إذا  لجعل أخرى مرة المحاولة أو مع 

 .(استخدام اللعب) التلعيب أسلوب استخدام وذلك عبر أخرى مرة الطعام هذا لتناول يستعد الطفل

 

 خدمة على للحصول األسرة صحة مراكز إلى الذهاب فيمكنك ،لدى الطفل حساسية حالة هناك كانت إذا ولكن 

 .البدائل من أجل مجانية تغذية صائياخطبيب 

 

 

 

 5-3) فقط قصيرة لمدة تركها المفيد من لكن الخل، مع ماءالب الفاكهة أو الخضار غسل من ضير ال 

 .تقطيعها دونومن ( دقائق

 دون والثوم والمخلالت الحار الفلفل مثل أطعمة استخدام عند المناعي الجهاز دعم علميا   الممكن من 

 الفلفل يكون ال فقد آخر، مزمن مرض من تعاني كنت إذا أنه على هنا التأكيد يجب ولكن،. مبالغة

ا الثوم أو المخلل أو الحار  .الحالة هذه في الحذر توخي يجبو لجسمك، مفيد 

 

 



4 

 

 

 في الطعام تناول الضروري من كان إذا ،COVID-19  فترة خالل

اإلنتباه و مغلقة منطقة في التواجد تجنب الضروري فمن ،جالخار

 .مفتوحة منطقة في لتواجدل

 منف الداخل، في الطعام تناول تم إذا خاصةو في كل األحواليجب 

 .الفور على المكان ترك ثم قصير وقت في الطعام تناول الضروري

 .الساخنة األطعمة طريق عن ينتقل COVID-19 أن توضح علمية بيانات أي توجد ال ذلك، إلى باإلضافة

 

 

 

 .الجسم في المناعة لجهاز للغاية مهم فيتامين هو د فيتامين

 

 فالمصدر الطعام، خالل من أجسامنا إلى د فيتامين نأخذ ال فإننا ذلك، ومع

 .الشمس هو د لفيتامين الرئيسي

 ساعات وفي ،الشتاء فينرغب فيها  وقت أي في أرجلنا أو/و أذرعنا على شمسي حمام أخذ إلى نحتاج السبب، لهذا

 .الصيففصل  في والمساء الصباح

 

 

 

 

 

التركية: الصحة لمديرية التابعة المجانية التغذية بخدمات التواصل معلومات  

İstanbul:  

https://istanbulism.saglik.gov.tr/TR,58165/saglikli-beslenme-ve-obezite-danisma-

birimidiyetisyen.html 

 

Gaziantep:  

https://gaziantepism.saglik.gov.tr/TR,182619/beslenme-danismanligi-hizmeti.html 
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