یسد | مردم از خرید قارچهای فلهای اجتناب کنند
 31 /اسدیجْطت 18:41 / 1390

هٌجغ خجش :خجشگضاسی تسٌین

لیٌک خجش https://tn.ai/1731535:

خبرگزاری تسنیم
سئیس هشکض تحقیقبت سالهت ٍ ایوٌی غزای داًطگبُ ػلَم

پضضکی یضد اص هشدم خَاست اص خشیذ قبسچّبی فلِای اجتٌبة

کٌٌذ.
ثِ گضاسش خجشگضاسی تسٌین اص یزد  ،دکتش ثْبدس حبجی هحوذی سئیس هشکض تحقیقبت سالهت ٍ ایوٌی غزای داًطگبُ ػلَم پضضکی ضْیذ
صذٍقی یضد ،ثبصسس اًجوي ػلوی ثْذاضت ٍ ایوٌی هَاد غزایی ایشاى ٍ هذیش گشٍُ ثْذاضت ٍ ایوٌی هَاد غزایی داًطگبُ ػلَم پضضکی
ضْیذ صذٍقی یضد دس یبدداضتی کِ دس اختیبس خجشگضاسی تسٌین یضد قشاس دادُ ،ثِ ثیبى هغبلجی دس استجبط ثب خغش هصشف فست فَدّبی
خیبثبًی ٍ دست فشٍضی دس ضشایظ فؼلی کِ هشدم ثشخی استبًْبی کطَس دچبس هسوَهیت ًبضی اص هصشف قبسچ سوی ضذُ اًذ پشداختِ
است.
دس ایي یبدداضت کِ ه تي آى دس اداهِ آهذٍُ ،ی ًسجت ثِ هصشف قبسچ ،فست فَدّب ٍ ّوچٌیي سػبیت اصَل ثْذاضتی ٍ دسهبًی ثشای
جلَگیشی اص هسوَهیت ّطذاسّب ٍ تَصیِ ّبیی ثیبى کشدُ است .دس اداهِ هتي یبدداضت ثْبدس حبجی هحوذی آهذُ است.
دس ًیوِ دٍم اسدیجْطت هبُ اهسبل ،اپیذهی هسوَهیت کطٌذُ ثب قبسچّبی سوی دس استبىّبی غشثی کطَس ضَک ثضسگی ثِ ًظبم سالهت
ٍاسد سبخت ٍ هتبسفبًِ ػذُای اص ّوَعٌبى ػضیضهبى سا داغذاس کشد.
عجق اػالم سسوی هقبمّبی هسئَل تبکٌَى ثیص اص ً 000فش ثِ ػلت هصشف قبسچّبی سوی هسوَم ضذًذ کِ ثستشی ضذى حذٍد 200
ًفش ٍ فَت ً 9فش سا ثِ دًجبل داضتِ است .گضاسضبت هسوَهیت اص  8استبى هختلف غشة کطَس ثَدُ کِ ثش اسبس تؼذاد هَاسد هسوَهیت ثِ
تشتیت اص استبىّبی کشهبًطبُ ،صًجبى ،آرسثبیجبى غشثی ،لشستبى ،کشدستبى ،ایالم ،قضٍیي ٍ یبسَج گضاسش ضذُاًذ.
اص ثیي افشاد فَت ضذُ ً 0فش اص کشهبًطبًُ 1 ،فش اص کشدستبى ٍ ً 1فش ًیض اص لشستبى گضاسش ضذُاًذ ٍ ً 22فش ثِ ػلت اص کبس افتبدگی کجذ
ثشای پیًَذ کجذ ثِ ضیشاص اػضام ضذًذ؛ آهبس رکش ضذُ ثِ ٍضَح گَیبی ٍخبهت ایي اپیذهی است.
ػلت ایي اپیذهی ثبسًذگی ّبی غیشهٌتظشُ اخیش ٍ تغییشات ًبگْبًی دهب ٍ سعَثت َّا ثِ ٍیژُ دس استبىّبی غشثی کطَس ثَدُ کِ سجت سضذ
ًبگْبًی قبسچّبی سوی خَدسٍ دس هحیظّبی عجیؼی اص جولِ جٌگل ،دضت ،صحشا ٍ غیشُ ضذُ است .هتؼبقجب جوغآٍسی ٍ ثشداضت
قبسچ ّبی سوی خَدسٍ چِ ثشای هصشف ضخصی ٍ چِ ثشای ػشضِ ٍ فشٍش دس ثبصاس صهیٌِ ٍقَع ایي اپیذهی سا فشاّن کشد.
لزا ثب تَجِ ثِ ایٌکِ تطخیص قغؼی قبسچّبی خَساکی سبلن اص قبسچّبی سوی ثشای هصشف کٌٌذگبى هؼوَال هیسش ًیست لزا حتوب ثبیذ اص
خشیذ قبسچّبی فلِای اجتٌبة ضَد ٍ فقظ ثبیذ قبسچّبی ثستِثٌذی ضذُ ٍ داسای ضٌبسِ تَلیذ ،خشیذاسی ٍ هصشف ضًَذ.
اگشچِ ثشای تَقف ایي اپیذهی ٍ جلَگیشی اص ثبال سفتي تؼذاد هجتالیبى ،اجتٌبة اص خشیذ قبسچّبی فلِای ٍ یب پشّیض اص چیذى قبسچّبی
خَدسٍ دس هحیظّبی عجیؼی ثسیبس هْن ٍ حیبتی است ،اهب کبفی ثِ ًظش ًویسسذ .چشا کِ قبسچ ثِ غیش اص خبمفشٍضی ٍ ػشضِ هستقین ،ثِ
ٍفَس دس داخل تشکیت اغزیِ هختلف دس سغح ضْشّب تَصیغ هیضَد.

ثِ ػٌَاى هثبل ،قبسچ دس تشکیت ثشخی اص فست فَد ّب ٍ غزاّبی خیبثبًی ًظیش پیتضای قبسچ ٍ گَضت ،رست هکضیکی ،سبًذٍیچ قبسچ ثشگش ٍ
غیشُ استفبدُ هیضَد .اگشچِ سستَساى ّب ٍ هشاکض سسوی ػشضِ فست فَدّب کِ داسای هجَص سسوی ٍصاست ثْذاضت ّستٌذ هؼوَال
احتیبعبت الصم سا سػبیت هیکٌٌذ ،اهب دس هَسد دستفشٍضیّب ٍ ثِ عَس کلی اغزیِ فشٍضیّبی کٌبس خیبثبى فؼال ًگشاًی ٍجَد قبسچّبی
سوی ٍجَد داسد.
لزا ثِ ًظش هی سسذ تب صهبى کٌتشل کبهل ایي اپیذهی ٍ اص ثیي سفتي ثقبیبی قبسچّبی سوی دس ثبصاس ،ثْتش است اص خشیذ ٍ هصشف فست
فَدّبی خیبثبًی ًظیش رست هکضیکی ٍ یب ّش سبًذٍیچ یب اغزیِ حبٍی قبسچ کِ تَسظ دستفشٍضیّب ػشضِ هیضًَذ اجتٌبة ضَد.
ثِ گضاسش خجشگضاسی تسٌین اص یضد ،اّویت هَضَع سالهت ٍ دس ًظش داضتي ًکبت سالهتی تَسظ افشاد جبهؼِ ثشای جلَگیشی اص ثشٍص ٍ
ضیَع ثیوبسی ّبی غیشٍاگیش کِ اهشٍصُ ثِ ػٌَاى یکی اص اصلیتشیي هؼضالت سالهتی جَاهغ ثطشی هغشح هیضَد سجت ضذُ
کِ خجشگضاسی تسٌین یضد ثب سٍیکشد اعالعسسبًی ٍ افضایص سغح آگبّی هشدم اقذام ثِ ثشگضاسی هیضگشدّب ٍ اًتطبس یبدداضتّبیی ثب ایي
هَضَع اص سَی اسبتیذ داًطگبُ ٍ هسئَالى داًطگبُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت دسهبًی ضْیذ صذٍقی(سُ) یضد کٌذ.

