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کذ خجش98021407491 :

لیٌک خجش/https://www.isna.ir/news/98021407491 :
سئیس هشکض تحقیقبت سالهت ٍ ایوٌی غزای یضد گفت :افضایش کشتبس
خبًگی گَسفٌذاى دس هبُ سهضبى خطش اثتالء ثِ تت کشیوِ کٌگَ سا
افضایش هیدّذ.
دکتش ثْبدس حبجی هحوذی دس گفتٍگَ ثب خجشًگبس ایسٌب ثب ثیبى ایيکِ
ثیوبسی تت کشیوِ کٌگَ یک ثیوبسی ٍیشٍسی خطشًبک هشتشک ثیي
اًسبى ٍ دام است ،اظْبس کشد :دس ثشخی اص ایبم سبل ًظیش عیذ قشثبى ،هبُ

هحشم ٍ هبُ سهضبى کِ احتوبل کشتبس خبًگی دامّب خبسج اص کشتبسگبُ
افضایش هییبثذ دس صَست ثی تَجْی ثِ ًکبت ثْذاشتی خطش
اثتالء ثِ تت کشیوِ کٌگَ افضایش هییبثذ..
ٍی ثب اشبسُ ثِ ایيکِ ثش اسبس آهبس ٍصاست ثْذاشتً 41 ،فش دس سِ هبِّ ثْبس سبل گزشتِ ثِ ایي ثیوبسی هجتال شذًذ ٍ هتأسفبًِ پٌج ًفش
ًیض جبى خَد سا اص دست دادًذ ،افضٍد :احتوبل اثتالء ثِ ایي ثیوبسی دس فصل ثْبس ثیشتش است ٍ اگش ثِ هَقع دسهبى ًشَد احتوبل خطش
هشگ سا دس پی داسد.
ثبصسس اًجوي علوی ثْذاشت ٍ ایوٌی هَاد غزایی ایشاى ،گضیذگی ثب کٌِ ،توبس ثب تششحبت دام ثیوبس ،هصشف گَشت دام ثیوبس ٍ ثبد کشدى
پَست گَسفٌذ ثب دّبى سا اص هْوتشیي ساُّبی اثتالء ثِ تت کشیوِ کٌگَ عٌَاى کشد ٍ گفت :دس کشتبسّبی خبًگی کِ فشد ثشای جذا کشدى
پَست گَسفٌذ اص گَشت ،ثب دّبى خَد اقذام ثِ ثبد کشدى ٍ دهیذى صیش پَست هیکٌذ ثِ دلیل هوبس شذى لت ٍ دّبى ثب الشِ گَسفٌذ
خطش ثیشتشی ثشای اثتالء ٍجَد داسد.
ٍی ثب تبکیذ ثش ایيکِ افشاد ٍ قصبةّب ثبیذ ثشای ثبد کشدى پَست گَسفٌذ اص تلوجِ استفبدُ کٌٌذ ٍ دس صَست عذم دستشسی ثِ تلوجِ
هی تَاًٌذ ثب استفبدُ اص شلٌگ ٍ یب ًیَّ ،ا سا ثِ صیش پَست گَسفٌذ هٌتقل کٌٌذ ،تصشیح کشد :ایي اقذام ثبیذ ثِ گًَِای ثبشذ کِ ّیچ
توبسی ثیي دّبى افشاد ٍ الشِ گَسفٌذ ثشقشاس ًشَد.
حبجی هحوذی دس اداهِ خبطشًشبى کشد :ثشای پیشگیشی اص اثتالء ثِ تت کشیوِ کٌگَ دس اثتذا ًجبیذ دامّب خبسج اص کشتبسگبُ رثح شًَذ ٍ دس
صَست رثح دس هشاسن هزّجی ،حضَس ٍ ًظبست تَسط داهپضشک الضاهی است ،چشا کِ دس صَست کشتبس دام صیش ًظش سبصهبى داهپضشکی
خطشات ثْذاشتی سفع هیشَد.
ٍی ثب اشبسُ ثِ ایيکِ گَشتّبی عشضِ شذُ داسای هْش سبصهبى داهپضشکی ایوي ٍ سبلن ّستٌذ ،یبدآٍس شذ :افشادی کِ اقذام ثِ رثح
گَسفٌذ دس هٌضل هیکٌٌذ ،ثشای رثح ٍ قطعِ کشدى گَشت حتوبً اص دستکش استفبدُ کٌٌذ.
حبجی هحوذی دس ثخش دیگشی اص سخٌبى خَد ثش ًگْذاسی گَشت حبصل اص کشتبس خبًگی ثِ هذت  24سبعت دس یخچبل تبکیذ ٍ ثیبى
ک شد :ایي اقذام هٌجش ثِ تَلیذ اسیذ دس داخل گَشت شذُ ٍ اسیذی شذى گَشت هَجت ًبثَدی ٍیشٍس عبهل تت کشیوِ کٌگَ هیشَد.
ٍی ثب ثیبى ایي کِ ًجبیذ ثِ ّیچ ٍجِ گَشت گشم حبصل اص کشتبس خبًگی سا هستقیوبً دس فشیضس قشاس داد ،گفت :سشهبی شذیذ فشیضس آًضین
گَشت سا هتَقف هیکٌذ ثٌبثشایي گَشت اسیذی ًشذُ ٍ هوکي است ٍیشٍس تت کشیوِ کٌگَ دس گَشت صًذُ ثوبًذ.

ایي فَق دکتشای سن شٌبسی ،هَاد غزایی ثِ خطشات حبصل اص هصشف جگش ًین پختِ یب آثذاس اشبسُ ٍ ثیبى کشد :دس صَست رثح خبًگی دام،
تٌْب ساُ سبلن سبصی ٍیشٍس تت کشیوِ کٌگَ پخت کبهل جگش است.
ایي هسئَل ثب اشبسُ ثِ ایي کِ حیَاًبتی ًظیش گبٍ ،گَسفٌذ ،ثض ٍ حتی شتش هشغ هیتَاًٌذ حبهل ایي ثیوبسی ثبشٌذ اهب هشغ هعوَالً ثِ ایي
ٍیشٍس هجتال ًشذُ ٍ هشدم ًگشاى هصشف گَشت هشغ ًجبشٌذ ،گفت :عالئن ایي ثیوبسی دس اًسبى شبهل تت ،لشص ،دسد عضالًی ٍ خَى سیضی
شذیذ صی شپَستی است ثٌبثشایي افشاد دس صَست هشبّذُ ایي عالئن سشیعبً ٍ ثذٍى دسًگ ثِ هشاکض دسهبًی هشاجعِ کٌٌذ.

