عالین ًٍؾاًِ ّای افشایؼ یا کاّؼ لٌذ خَى کِ تایدذ
تِ پشؽک ٍپزعتار گشارػ ؽَد :

داًؾگاُ علَم پشؽکی ٍ خذهات تْذاؽتی درهاًی آ.غ

عالین لٌذخَى تاال ( ّیپز گلیغوی ) عثارتٌذ

هعاًٍت اهَر درهاى

اس :

ؽثکِ تْذاؽت ٍ درهاى خَی

 تؾٌگی سیاد

دیاتت

 دفع هکزر ادرار
 لتارصی
 تکاى خَردى
 تَْع ٍگلَکش خَى تاالتز اس 022

عالین لٌذ خَى پاییي ( ّیپَ گلیغیدودی )
عثارتٌذ اس :
 تحزیک پذیزی
 لزسػ

هٌاتع :

 تعزیك
 عز گیجِ
 عذم تَاًایی در فکز کزدى

پوفلت آهَسؽی ؽوارُ 68
ٍاحذ آهَسػ تیوارعتاى ؽْیذ هذًی

هٌاتع :آهَسػ تِ تیوار ام.کاًاتیَ
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تلفي تواط36253222 -23 :
گروه هدف  :عموم مردم

چِ غذاّایی ًوی تَاًن تخَرم

؟

تَصیِ هی ؽَد :تیوار را اس هصزف هٌاتع لدٌدذّدای
عادُ هاًٌذ  :اًَاع ًَؽاتِ ّا ،لٌذ،ؽکز،آب هیَُ ّدای

کار کزد طثیعی للة ؽَد.
 عارضِ کلیَی :آسردگی کَچک تذذیِ کٌٌذُ تافت
کلیِ کِ هی تَاًذ هٌجز تِ ًارعایی کلیِ ؽَد.

صٌعتی ،هٌاتع غٌی اس اعیذّای چزب اؽثاع هداًدٌدذ

 عارضِ عزٍلی -عصثی پای دیاتتی :اختالل علَلْای

غذاّای عزخ ؽذُ لثٌیات پز چزب ،رٍغدي ّدای

عصثی اًتْایی ٍآعیة رگْای اًتْایدی تدشرگ را

جاهذ ٍهیَُ ّای تدا اًدذیدظ گدلدیدغدودی تداال

عثة هی ؽَد .کِ تاعث پیذایؼ کزختی ٍتی حغی

هاًٌذ ٌّ:ذٍاًِ ،طالثی ،خزتشُ ٍ...اجتٌاب ًوایذ..

در لغوت ّای پاییي عاق پا ٍاًگؾتاى پا ؽذُ ٍ در

عَارض تیواری خَد را تذاًن؟
 عَارض سٍد رط دیاتت :
 کاّؼ ؽذیذ لٌذ خَى ( در تیواراًیکِ اًغَلیدي
هصزف هی کٌٌذ).
 افشایؼ هیشاى لٌذ خَى.


عَارض دیز رط دیاتت.



عارضِ چؾوی :تاعث اختالل در عولکزد عزٍق (تَیضُ
عزٍق کَچک)کِ تا تخزیة عزٍق چؾن هی تَاًذ
تاعث خًَزیشی ؽَدٍ،در صَرت الذام تِ هَلع تاعث
کاّؼ دیذ ًٍاتیٌایی ؽَد.



عارضِ للثی -عزٍلی :تا اعیة عزٍق تشرگ تدذدذیدِ
کٌٌذُ تافت للة ،هی تَاًذ تاعث اس دعت دادى

اى پی اچ (تِ رًگ عفیذ ؽیزی)ٍاًغَلیي لدلدودی
ًَاهیکظ .
طَالًی اثز  02عاعت هذت اثز آى اعت هداًدٌدذاًغَلیي ّای جذیذ للوی الًتَط.

چِ غذاّایی هی تَاًن تخَرم؟
 تَصیِ هی ؽَد تیوار اس هٌاتع کزتَ ّدیدذرات
پیچیذُ ًاى ّای عثَط دار ،هٌاتع غذایی غٌی

ًْایت تاعث عذم احغاط
تزیذگیْا ٍآسردگی ّا ٍعایز آعیة ّای ٍاردُ
تِ پا هی ؽَد.

اس فیثز هاًٌذ اًَاع عثشیْا ،اعتفادُ ًوایذ.
 هصزف رٍساًِ ٍ 3 -0احذ هیَُ ّای اًدذیدظ
گلیغوی پاییي هاًٌذ :عیة ،غذاّای اب پدش
ٍتخار پش ؽذُ ،لثٌات کن چزب تَصیدِ هدی

درهاى تیواری خَد را تذاًن ؟
 داؽتي رصین غذایی صحیح ٍاصَلی
 دارٍ درهاًی  :دارٍّایی اس لثیل هتفزهیي ،آکارتدَس
،گلی تي کال هیذ ٍپیَ گلیتاسٍى ٍ....

ؽَد.


عالین ّؾذار دٌّذُ تیواری خَد را
تذاًن ؟

 در صَرتی کِ تیوار تی لزار ؽَد ًٍتَاًذ خَد

 اًغَلیي ّای تشریمی :
اًغَلیي کَتاُ اثز 6-2عاعت هذت اثز اًْاعت هداًدٌدذاًغَلیي کزیغتال (ؽفاف هثل آب ) ٍاًغَلدیدي لدلدودی
ًٍَرپیذ.
-هتَعط اثز 06-02عاعت هذت اثز اًْاعت هاًٌذ :
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را تیذار ًگِ دارد،خاًَادُ ٍهزالثیي تایذ اٍ را
عزیعا تِ هزاکش در هاًی هٌتمل کٌٌذ.

