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ایسنا/یزد
ثبسرس اًدوي ػلوی ثْذاضت ٍ ایوٌی هَاد غذایی ایزاى ثب
ثیبى ایيوِ آلَدُ ثَدى ضیز هبدراى ثِ سن آفالتَوسیي خطز
هسوَهیت هضبػف را در پی دارد ،گفت :سن سزطبًشا در ضیز
هبدراى سالهت ًَساداى را تْذیذ هیوٌذ.

دوتز«ثْبدر حبخیهحوذی» در گفتٍگَ ثب خجزًگبر ایسٌب،
ثب ثیبى ایيوِ یه ًَع سن سزطبًشا سالهت ًَساداى تْذیذ هیوٌذ ،اظْبر وزد :هحممبى ایزاًی آسهبیطبت هختلفی ثز رٍی ضیز هبرداى اًدبم
دادًذ وِ ایي ًتبیح ًطبى داد ضوبری اس ًوًَِّبی ضیزهبدراى ایزاًی حبٍی سن سزطبًشا ثَدُ است.
ٍی ثب اضبرُ ثِ ایيوِ در هَاردی آلَدگی ضیزهبدراى ثیي  1تب  10درصذ گشارش ضذُ است ،گفتً :وًَِّب اس ضیزهبدراى سبوي در
ضْزّبی هختلف ًظیز تْزاى ،ضْزوزدّ ،وذاى ،سبری ،یشد ٍ اصفْبى گزفتِ ضذُ است.
رئیس هزوش تحمیمبت سالهت ٍ ایوٌی غذای داًطگبُ ػلَم پشضىی یشد ثب ثیبى ایيوِ آفالتَوسیي یىی اس سوَم لبرچی خطزًبن است وِ
تَسط ًَػی وپه ثِ ًبم آسپزصیلَس در هَاد غذایی تَلیذ هیضَد ،افشٍد :ایي سن لبرچی وِ سزطبًشاست هَخت آسیت ضذیذ ثِ اًذامّبی
وجذ ٍ ولیِ هیضَد ٍ ثیطتز در اًَاع داًِّب ٍ غالت ٍ خطىجبر حضَر دارد.
ٍی تصزیح وزد :ثبًَاًی وِ در هزحلِ ضیزدّی ثِ ًَساد لزار دارًذ در صَرتیوِ غذاّبی حبٍی سن آفالتَوسیي را هصزف وٌٌذ ،طی یه تب
سِ رٍس ایي سن در وجذ هبدر هتبثَلیشُ ضذُ ٍ سپس ٍارد ضیز آىّب هیضَد.
حبخی هحوذی در اداهِ ثب ثیبى ایي وِ ضیز هبدراى ًیش آلَدُ ثِ آفالتَوسیي خَاّذ ثَد ٍ ایي سن سزطبًشا سالهت ًَساداى را تْذیذ
هیوٌذ ،اظْبر وزدًَ :ساداى در ثزاثز سوَم ضیویبیی ثسیبر آسیتپذیزتز اس ثشرگسبالى ّستٌذ ،چَى اًذامّبی آىّب تىبهل یبفتِ ًجَدُ ٍ
لذرت سنسدایی ثذى ًَساداى ثسیبر ووتز است.
ٍی ثب اضبرُ ثِ ایيوِ ضیز تٌْب غذای ًَساداى است ،تصزیح وزد :در صَرت آلَدُ ثَدى ضیز هبدراىً ،سجت دریبفت سن ثِ ٍسى ثذى ثسیبر
ثبال خَاّذ ثَد ٍ خطز هسوَهیت هضبػف را در پی دارد.

هذیز گزٍُ ثْذاضت ٍ ایوٌی هَاد غذایی داًطگبُ ػلَم پشضىی یشد ثب تأویذ ثز ایيوِ هبدراى ضیزدار ثبیذ تٌْب اس خطىجبر ٍ هغشیدبت تبسُ
تغذیِ وزدُ ٍ اویذاً اس خَردى خطىجبر وٌِْ ،هبًذُ ،دارای ضىستگی ٍ یب خلل ٍ فزج پزّیش وٌٌذ ،گفت :اگز هغشّب ًظیز پستِ ،ثبدام ٍ
فٌذق طؼن وٌْگی داضتِ ثبضٌذ ٍ یب هشُ آىّب تلخ ثبضذ احتوبل آلَدگی آىّب ثِ آفالتَوسیي سیبد خَاّذ ثَد.
ٍی ثب ثیبى ایيوِ سن آفالتَوسیي تحت ضزایطی هوىي است در ًبىّبی خطه ٍخَد داضتِ ثبضذ ٍ اس ایيرٍ ثْتز است طی دٍرُ
ضیزداری اس هصزف ًبى خطه تدبری وٌِْ ٍ هبًذُ اختٌبة ضَد ،اظْبر وزدً :بى گزم ًجبیذ داخل پالستیه لزار دادُ ضَد ،چَى تؼزیك
ًبى احتوبل رضذ وپه ٍ تَلیذ سن آفالتَوسیي را افشایص هیدّذ ثٌبثزایي ثْتز است ًبى در هٌشل داخل پبرچِ در هحل خطه ٍ خٌه ٍ
ثِ دٍر اس تبثص هستمین ًَر لزار دادُ ضَد.
حبخی هحوذی ثب اضبرُ ثِ ایيوِ اًَاع هیَُّبی خطه ًظیز سردآلَ ،اًدیز ،وطوص ٍ تَت خطه ثبیذ ّوَارُ ثِصَرت تبسُ ٍ ثِ لذر ًیبس
تْیِ ضًَذ ،خبطزًطبى وزد :افزاد اس خَردى هیَُّبی خطه وٌِْ ٍ هبًذُ اویذاً اختٌبة وٌٌذ ٍ آىّب را ثزای هذت طَالًی در هٌشل
ًگْذارًذ ،چَى رطَثت ثبػث رضذ وپه ٍ تَلیذ سن آفالتَوسیي در هَاد غذایی هیضَد.
ٍی ثب ثیبى ایيوِ هبدراى ضیزدُ اگز ّزگًَِ خزد ضذگی ،سدگی ٍ ،یب ضىبفتگی غیز طجیؼی در ثبفت هیَُّبی خطه دیذًذ ثبیذ اس هصزف
آىّب خَدداری وٌٌذ  ،خبطزًطبى وزد :در چٌیي هَاردی احتوبل آلَدگی ثِ ایي سن سزطبًشا سیبدتز است.
ایي هسئَل یبدآٍر ضذ :پس اس ایيوِ غذای آلَدُ تَسط هبدراى ضیزدُ ثِ هصزف هیرسذ ایي سن حذاوثز تب سِ رٍس در ضیز آىّب ٍخَد
خَاّذ داضت ثِ ػجبرت دیگز اگز تغذیِ هبدر ثب غذای آلَدُ اداهِ پیذا ًىٌذ ،دیگز ایي سن سزطبًشا در ضیز آًبى ٍخَد ًخَاّذ داضت.

