پانزده اصل برای تغذیه مناسب در محیط کار

افررداشاغررکه اخررقابلررواهکبر امررت فعاا ا تشررلافتررک ا اام ر ش ا ررعاشهنررحااررحاه اورررازررتیا ا اوررکا
اتعانصفا اخرتشا ااش ا یرشکاخرک ا رعا گذ اننرحا ابورت ا ت رت اوررا غرحیاهرذاوعا اوررا شرک ا غرحیا
ختشا ااش ا یشکاخک ا صدفا رعاخننرحا.انقروا مغذورقا نکزرداش ازر لاغ رت عا ابرک شیاخرک ثابرقاا رک ا
زشحیاازل.امک شناهذاثا غذثا ازکلماز داا مقکاز لا اافزاووابک شیاخک ثاخک خنک ا عاغتش.
بقاگزا شااوسنک،اخک خنک ابرداثااظرسازر لاخرتشابرقامغذورقا نکزردانشرک اشا نر اح.ااضرکفقا ا اارکهعاا ا
غتاهدابش تدا شزن شنعا اخمامیدخراعاش یرشکاهرکثاخرک اازرلامغذورقاش ا یرشکاهرکثاخرک ابکورحا تنکزردا
بکا شزا امیدکابتشیا اا امتکش ا امنتعابدخت شا ابکغح.
اصول کلی تغذیه در محیط کار

 صردفاهنرحهکا اخدبتهشررح ا اهرکثازرکشیا کننررحاهنرحا اغر د،انررک اهرکثازرظشحا ابرردنیازرظشحاش ا یررشکاخک ااگدااقاش اختمرکیا رح ابرقابرکر فتناهنرحاخرت اخ ررا رعاخنرحاا رکابرکامیدوررامدغرواانسرتلشن،ا شا
گلررتخزابررقازررلت ا اامسرردو اخرردشیا اش انفکوررلاخررکهواهنررحخت ا اغررتا انکغررعاا ا ا کننررحاخسررت ع،ا
ختابا لتشگعا اخکهوابک شیاخک ثا اابقاشن ک اشا ش.
 ا ررتن عامغذوررقاش یررشکاخررک ا ررعامتانررحاش ااودررکشاازررتدمانشررزا ررت دابکغررح.اازررتدماه رردایابررکامغذوررقانک نکزدا ابعامیدخعا شنقا اابداثاابت ابقابش ک ثاهکثا ز نافداهما عاخنح.
 زروواهت ررت اهررکثا تلررحاازرتدما کننررحاخررت مشز ابررکا صردفاهررذاهکثاارردبا اهت ررت ا ش نررکلشناش اع ش.
ا دا صدفا وکشاهنحا اغ دا اخکفئشنا(ش اهفتیا انتغکبقاهکثاخترا)اش اخت ابکرا ا
 صردفا ررحا یاخدبتهشررح ا اهررکا اهر اه اررت اانررتاعاخشررر،اخلتاررقا ابشسر تولابررکامت ررقابررقاخررکلدثابکروعاخقاشا نحا عا متانرحازر دااضرکفقا ا اارکهعابرقا ورایاش اافرداشثاخرقافتکلشرلابرحنعاخ رعاش ا یر ا
خک اشا نح،اغتش.
بکامغششدا ا زوعاا ا لقاخرکهوا صردفاهنرحا اخرکفئشنا( ت رتشاش اانتغرکبقاهرکا)اش ا یرشکاخرک ا ا غکورلا
اص امنتعاش ابدنک رقاهرذاوعا انرقا رعا مرتا ابرقااظرسامترکش اهنرحاخرت ا اافرزاوواش وکفرلا رتاشا غرذثا
خ ررراخرردشاخررقانتشدررقا اغر یابرردااظررسازر لا اخررکهواغتا ر اخورردابش ررک ثاهررکثا ررز ن،اافررزاووا

خک اوعا ابک شیاخک ثاخک خنک اش ا یشکاهکثاخک اازل.
تغذیه کارکنان نوبت کار (شیفتی(

بنکبدااغر یاشفتردابف رتشامغذورقا ک ترقا ا ابفحاغرل،اش ا داخرزثاخرقاانرحانتبرلاغرشظلاخرک ثاشا نرحا
کننحاخک خکنقاهرک،ابش ک زرتک اهرک،ااشا ا اللرشوا افد شگرکیا هرکا غکورلان رماش ابدنک رقاهرذاوعا انرق،امت ور ا
نکزدااندژثاش ا غحیاهکثاهرذاوع،ا صردفاهرذاهکثا تنرتعابرکاگندکنشرح اگرد یاهرکثاهرذاوعااصرلعا(نرک ا ا
هر ،اغررشدا ا ررتاشال نررع،ا شررتیاهررک،ازر زثاهررکا اگررد یاگتغررل،اا تبررک ا املررما ررد )ا امت ررقابررقا ررک ا
صدفاهذااش اخکهواخست عا ابف تشاغ ل دشاخک خنک ا ت داازل.

افداشثاخقانتبلهکثاغداخک ثاشا نحابفتداازل:
ا
 غحیااصلعاهذاثاختشا ااش ابتحاا اظفدا اورا غحیاهذاوعاش انش قا ک اغشظلا ش اخننح. هررذاهکثاارردبا ازررن شنا الداش وررقاخررقازرر داخررتابا لررتشگعا اخررکهواخررک اوعا ررعاغررتش،ا صرردفان ننح.
 ش اهذاثاختشاگتغلاخماادبرعا(برتوایا رکهعا ا رد ا)ابرقاغر اخ رکبعا اورکا بالرز،ازر زثاهرکثامرک یا ازکرش،انک اهکثاز تماشا ،اا تبک ا ا کزلاخماادبا صدفاخننح.
 ا اانتاعا تاشالد مئشنعا کننحاگتغرلا(برتوایا رکهعا ا رد ا)،اا تبرک ،املرما رد ا( بالرزا) ازرتظکشیاخننرحا.اغشدا ا تاشال نعاخمااردباا ا لرقا کزرل،النشردا اخ ررانشرزاغر یابردامرک شناا ارعا کننرحاخلسرشما ا
فسظد،اا ا نکب اختبالد مئشنابقاغ ک ا رعا نرحا .هرذاهکثالد مئشنرعابرکاافرزاووانکهر اهرکثاغرش شکوعا کننرحا
"نت العانظدون" ز داافزاوواهتغشک ثا ا ف اختابا لتشگعا عاغتش.
 صرردفاورررالشررتا اغررشداخررماارردباه رردایابررکاش اغررحشاخد ررکاه ر اا اخررتاباش ابف ررتشاخررتاباخک خنررک ات داازل.
 ش ابرررشناش ا غرررحیاهرررذاوعا شرررتیا صررردفاخننرررحامرررکا وترررک شناهرررکثا رررت شانشرررک ابرررقا ورررایاوتررک شناهررکث C Bخررقاش اخررکهواف ررک هکثاخررک ثا اازررتدمازررتش نحنحا اابررقا قررحا اخررکفعاش وکفررلا
خننح.

بداثاشاغتنامغذوقا نکزداش ا ی اخک ار یاازل:
 بررکامت ررقابررقااون ررقامررحا یاخررک ان سررتقا ابررح امیرردکا رعامتانررحا ت رردااخررت اش اخررک خدشاشزررت کیاگررتا شا ااودررکشاو تزررلاغررتش،ابفتررداازررلاا انررک ا اهر اخک ر ا(ز ر تماشا ( ازررتظکشیاغررتش.ابررقاغنررتا ا
ثک ابقا کثا صدفانک اهکثامفشقاغحیاا ا شازرظشحا کننرحانرک الرتاشا ابکگرلا،انرک ازرن را اورکانرک ا رتا
صدفاغتش.
 ش اصررت معاخررقاا ررک اانتلررکباهررذااش ا زررتت ا ا یر اخررک ا ررتشاشا ش،اا اهررذاهکثابلررک لز،ا بالررزا اوررکاخ کبعابقا کثاهذاهکثاادبا ازدخاغحیاازتظکشیاغتش.
 بدکثاگتغلاهد ز،اهذاهکوعاخقابکا کهعا اورکا رد امفشرقاغرحیاانرحا صردفاغرتشا اش اصرت معاخرقاا رک اانتلکبانشسل،ام کیاادبعاهکثاگتغلاهد زا ااه اا ا صدفابکوحا حااخدش.
 بقا کثانتغکبقاهکثاگرک شا اخرقا قرحا ا ورکشثا رتاشاهنرحثا اخرکفئشنا ا شابرح اخردشیا ا ندردابرقاارکهعاهکثازکلممدا کننحا با اش اخمان را ابح اگک اازتظکشیاغتش.
ا
عغتنحاا انتغشحنعا
ا
 اگداش ا یشکاخک اهرذاهکوعا کننرحاغحزرعا اورکاخرت اکالتبشرکازرد ا رعاغرتش،ابرقاخت غرلاهرکثااردبا اهرذاهکثازرردخاغررحیامررد شواشاشیاغررتشا.اهررذاهکوعاخررقابرکاا تبررک امفشررقاغررحیاانررحا کننررحاغحزررعا اخررت اکا
لتبشک،ا هتعاه دایابکانک ا صدفاغرتشانرقامنفرکا ن ر اخرتبالرد مئشناهسرتنحابل رقابرقاغلرلاشا ابرتش افش ردا
بقاز لابح اخ را عاخننرحا.ا فش رداغر یابردامن رشماادخرک اشزرت کیاگرتا ش،ا رذباادبرعاهرکا ا رتاشا
هنحثا اانشزاخکهوا عاشهح.
 ش ا شک ا غحیا هک،ابدکثا صردفا رتاشاهنرحث،اغرشدونعا اورکابشسر تولابفترداازرلاانرتاعازر زثا اصرشظعاک ا کننحاخشک ،اگت قافدن رع،اخرکهت،اهرتوی،ا شرتیاهرکا اورکالق رقاهرکوعاخرقاش ا نرز امفشرقاغرحیاانرحا کننرحا
نک ا النشدا از زثا صدفاغتش.
بقاخکطداشاغتقابکغشحاخرقابرکالشرد ثاا اورراال رتثاهرذاواعازرکلماش ا یرشکاخرک انرقامنفرکاا ااضرکفقا ا ا
اکهع،اابرت ابرقابش ک وفرکثاهل رعاغد هرع،اشوکبرلا ازرکودابش رک ثاهرکالش ر شدثاخردشیااورح،ابل رقابرکابف رتشا
غ ل رردشا اافررزاووابررک شیاخررک ثا ت ررک اا مقررکثااخررتشا ااش ا یررشکاخررک انشررزافررداهما ررعاخنشررح.
دکتر زهرا عبداللهی
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت.
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