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تیواریْای قلثی ٍػزٍقی اٍلیي تیواری ضایغ تیوارستاى 

 .ضْیس آیت اهلل هسًی 

 .تْیِ ضسُ تزاساس الَیت ًیاس سٌجی ضسُ اس تیواراى

 چِ غذاّایی ًوی تَاًن ترَرم؟ 

 ػَارض تیواری ذَز را تساًن ؟ 

 زرهاى تیواری ذَز را تساًن؟ 

 چِ غذاّایی هی تَاًن ترَرم؟ 

 ػالین ّطسار زٌّسُ تیواری ذَز را تساًن؟ 

 تیواریْای قلثی ٍػزٍقی

.اهَسش تِ تیوار هاری ام کاًاتیَ: هٌاتغ   

ؽ.زاًطگاُ ػلَم پشضكی ٍ ذسهات تْساضتی زرهاًی آ  

 هؼاًٍت اهَر زرهاى 

 ضثكِ تْساضت ٍ زرهاى ذَی 

67: پوفلت آهَسضی ضوارُ   

 ٍاحس آهَسش تیوارستاى ضْیس هسًی

36253222  -23: تلفي تواس  

عموم مردم: گروه هدف   
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   ُزر اًتراب هَاز لثٌی اس اًَاع کن چزب استفااز

 .ضَز

    هصزف گَضت قزهش را کاستِ ٍاس گَضت هااّای

 .استفازُ ضَز

   زر هَرز غالت اس اًَاع سثَس زار،تزًج سثاَس

 .زارٍ فیثززار استفازُ کٌن

   ػالین ّطسارزٌّسُ تیواری ذاَز

 را تساًن؟

  ٌِزقیقِ طَل  51زرز هؼوَال تیص اس.زرز قفسِ سی

هی کطس ٍ تا استزاحت ٍ یا هصزف زارٍ تزطازف  

ٍلی زر تسیاری افزاز تراصاَظ ،زر     . ًوی ضَز 

افزاز هسي ٍ تیواراى زیاتتی زرز هواكاي اسات      

حولِ ی   ) ًاچیش یا حتی اصال  ٍجَز ًساضتِ تاضس 

 (قلثی ذاهَش

            ػالیوی چَى تٌگی ًافا، ،احسااس ساثاكای

سز،سزگیجِ ،غص کززى ،تَْع یاا اساتافازاؽ         

ٍتؼزیق تِ تٌْایی یا ّوزاُ زرز سیٌِ ٍجَز زاضتِ 

 .تاضس

 

 

 چِ غذاّایی ًوی تَاًن ترَرم؟

اسهصزف غذاّای حاٍی چزتی  اضاثااع ، هااًاٌاس          

گَضت قزهش ، سَسی، ،ّوثزگز، کزُ   ،ذاهِ ،پٌایاز   

پزچزب ،تیسكَیت ّای حااٍی رٍغاي ًاارگایا           

ٍهصزف سیاز ًوک زرهَاز غذایی فزایٌس ضسُ هاًٌاس  

 .ذَززاری کٌٌس....فست فَز ،کٌسزٍ ّا ٍ

 ػَارض تیواری ذَز را تساًن؟

زرز قفسِ سیٌِ،  ًاهٌظوی ضزتاى قلة ،ًارسایی قلثی 

 .،سٌگ کَج ، قطغ ضزتاى قلة ٍهزگ ًاگْاًی

 زرهاى تیواری ذَز را تساًن ؟

زر ٌّگام تزٍس زرز قلثی ،کِ هؼوَال زر حال فؼالیت 

زسات اس کاار       . ٍیا استزس تِ سزاغتاى های ایاس      

استزاحت ،اٍلیي قسهی است کِ . تكطیس،ٍارام تٌطیٌیس

تایستزای تسكیي زرزتاى تززاریس،اسقزظ سیزستااًای   

 .کٌیس( ًیتزٍگلیسزیي)

 

زقیقِ زرزتاى تسكیي پیسا ًكزز، هجاسزا  1اگز پ، اس 

ایي کار را تاا    .  تایس  یک قزظ سیز ستاًتاى  تگذاریس

سِ تار هی ضَز  تكزار کزز اها اگز تاس ّن  زرزتاى اس 

تیي ًزفت ،تایس تالفاصلِ  تِ یكی اس هزاکش اٍرصاًا،    

 .هزاجؼِ کٌیس

   زر هَارزی ًظیز استحوام  ،هقارتت  ،تْتز اسات

کِ تزای پیطگیزی اس  قزظ سیز ستاًی استافاازُ   

 .کٌیس

         قزظ سیز ستاًی را زر هؼزض ًاَر ٍرطاَتات

 .قزارًسّیس

  ُحتی االهكاى قزظ سیز ستاًی را زر حال ایستاز

چَى احتوال افات فطاارذاَى        . هصزف ًكٌیس

 .ٍذطز سقَط ًاگْاًی ٍجَز زارز

  زارٍّای ذَز را زرست تز اساس زستَر پشضک

 .هصزف کٌیس

 چِ غذاّایی هی تَاًن ترَرم؟ 

      تِ جای سزخ کززى هَاز غذایی اس رٍضاْاای

آب پش  ٍترار پش  استفازُ :  سازُ طثد  غذا ،هاًٌس

 .ضَز 

         ِهصزف سثشیجات  زر  تزًاهِ غاذایای رٍساًا

 .افشایص یاتس


