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ثبظضس اًدوي ػلوی ثْساضت ٍ ایوٌی هَاز غصایی ایطاى ثب

تبکیس ثط ایي کِ ثبضًسگیّبی ثْبضی احتوبل ضٍیص قبضذّبی
سوی ضا افعایص هیزّس ،لعٍم افعایص آگبّی افطاز خبهؼِ ثِ
ٍیژُ کَزکبى زض هَاخِْ ثب قبضذّبی سوی آهبًیتب هَسَم ثِ
فطضتِّبی هطگ زض عجیؼت ضا یبزآٍض ضس.

زکتط «ثْبزض حبخی هحوسی» زض گفتٍگَ ثب ذجطًگبض ایسٌب -هٌغقِ یعز ،ثب ثیبى ایي کِ ثبضًسگیّبی فطٍضزیيهبُ سبل خبضی احتوبل
ضٍیص قبضذّبی سوی ضا زض ًقبط هرتلف کطَض افعایص هیزّس ،اظْبض کطز :سیالةّبی اذیط ثبػث افعایص ضعَثت زض اکثط استبىّبی
کطَض ضسُ ٍ زض ًتیدِ ایي احتوبل ٍخَز زاضز کِ ضبّس ضٍیص غیطهٌتظطُ قبضذ سوی آهبًیتب زض هٌبعقی اظ کطَض ثبضین.
ٍی ثِ هسوَهیت ضوبضی اظ افطاز زض ثْبض سبل گصضتِ زض اثط هصطف قبضذّبی ذَزضٍیی کِ ثِ صَضت فلِای زض قبلت قبضذّبی عجیؼی یب
کَّستبًی ٍ «اضگبًیک» زض ثطذی اظ استبىّبی کطَض ثِ فطٍش ضسیس ،اضبضُ ٍ ثیبى کطز :قبضذ آهبًیتب کِ ثِ فطضتِ هطگ ًیع ضْطت زاضز،
پبضسبل هَخت هسوَهیت ثیص اظ ّعاض ًفط ٍ هطگ ثیص اظ ً 20فط زض کطَضهبى ضس.
ثبظضس اًدوي ػلوی ثْساضت ٍ ایوٌی هَاز غصایی ایطاى ثب ثیبى ایي کِ ایي قبضذّب ًِ تٌْب اضگبًیک ًجَزًس ثلکِ ثسیبض سوی ٍ کطٌسُ ّن
ثَزًس ،تبکیس کطز :صطفبً ػسم استفبزُ اظ کَز ضیویبیی یب سوَم سٌتتیک ،ضبهي سالهتی یک هحصَل ًیست ثلکِ ثبیس تطکیجبت شاتی
هحصَل ًیع هَضز تَخِ قطاض گیطز.
ٍی افعٍز :هتبسفبًِ گبّی اٍقبت ،تجلیغبت سَء ٍ یک عطفِ هَخت هیضَز کِ هصطفکٌٌسگبى ثب ضٌیسى ًبم «اضگبًیک» ،آى هحصَل ضا
سبلن تلقی کٌٌس ٍ ًسجت ثِ سبیط هالحظبت آى تَخِ ًکٌٌس کِ هسوَهیت ّوَعٌبى ثب قبضذّبی عجیؼی زض سبل گصضتِ ،تدطثِ تلد ٍ
هصساقی زض ایي ظهیٌِ است.
حبخی هحوسی ثب اضبضُ ثِ ایي کِ ثطذی اظ هحصَالت غصایی عجیؼی زض گطٍُ هحصَالت اضگبًیک ضٌبذتِ هیضًَس ،اظْبض کطز :اگط زِ
هحصَالت اضگبًیک اظ ًظط سالهتی اضخح ّستٌس ٍ حتوب ثبی س تَلیسات غصایی اضگبًیک زض کطَض افعایص یبثس اهب ضطط اسبسی ثطای اضگبًیک
ًبهیسى یک هحصَل ،ایي است کِ ضطایظ ٍ العاهبت هَضز ًیبظ آى لحبػ ضسُ ثبضس.
ٍی ثِ هحصَالت کطبٍضظی اضگبًیک اضبضُ کطز ٍ افعٍز :هحصَالت ٍاقؼی اضگبًیک اظ ًظط سالهتی اعویٌبى ثرص ّستٌس اهب اگط ثِ ضطایظ
ٍ قَاػس پیسیسُ کطت اضگبًیک تَخِ ًطَز ،هوکي است ثِ هطاتت اظ هؼبزل ضایح آى ذغطًبکتط ثبضس.

ایي فَق زکتطای سن ضٌبسی هَاز غصایی ثب اضبضُ ثِ ایي کِ هتبسفبًِ گبّی ثطذی اظ سَزخَیبى اظ ًبم اضگبًیک سَء استفبزُ هیکٌٌس ٍ
هحصَالت ذَز ضا زض قبلت ایي ًبم ثطای خلت اػتوبز هطزم ٍ افعایص سَز ذَز ثِ فطٍش هیضسبًٌس ،گفت :هطزم ثبیس تَخِ زاضتِ ثبضٌس
کِ صطف اعالق ًبم اضگبًیک ثِ یک هحصَل تَسظ فطٍضٌسُ ،ثسٍى ًظبضت ٍ ضػبیت اصَل ٍ قَاػس کطت ،سالهتی ایي هحصَل ضا تضویي
ًویکٌس.
ٍی افعٍز :زض ایي ظهیٌِ ًظبضت ّوِ خبًجِ زستگبُّبی هسئَل ٍ هتَلیبى اهط اظ خولِ سبظهبى هلی استبًساضز ٍ سبظهبى غصا ٍ زاضٍی ٍظاضت
ثْساضت هَضز ًیبظ است ٍ ثبیس ثِ ػٌَاى یک هغبلجِ خسی پیگیطی ضَز.
حبخی هحوسی زض ازاهِ ثب ثیبى ایي کِ قبضذ ّبی پطٍضضی ثبیس زاضای ضٌبسِ ثْساضتی تَلیس ،تبضید اًقضب ٍ ثستِ ثٌسی ثبضٌس ،اظْبض کطز:
قبضذ ّبیی کِ زست فطٍضبى ثِ عَض فلِای اقسام ثِ فطٍش آى هیکٌٌس ،ثِ ّیر ٍخِ ایوي ًیستٌس ظیطا تطریص قبضذّبی سوی آهبًیتب
تَسظ هصطف کٌٌسگبى اهکبىپصیط ًیست.
ٍی ثب تبکیس ثط لعٍم افعایص آگبّی کَزکبى زض هَاخِْ ثب قبضذّبی آهبًیتب زض عجیؼت ٍ حیي تفطج ٍ گطزش ،ثیبى کطز :کَزکبى اظ سیستن
ایوٌی ضؼیف تطی ًسجت ثِ افطاز ثعضگسبل ثطذَضزاضًس ثٌبثطایي حتی لوس ایي ًَع قبضذ هی تَاًس ثطای کَزکبى ذغطآفطیي ثبضس.
حبخی هحوسی ثب اضبضُ ثِ ایي کِ سن قبضذ آهبًیتب زض ثطاثط حطاضت هقبٍم است ٍ زض اثط حطاضت ٍ سطخ ضسى اظ ثیي ًویضٍز ،ذبعطًطبى
کطز :افطاز زض اثط استفبزُ ایي قبضذ ظطف هست  4تب  24سبػت ػالئوی ًظیط زل زضز ،اسْبل ٍ تَْع ضا تدطثِ هیکٌٌس.
ایي هسئَل زض پبیبى ثب ثیبى ایي کِ زض زٌیي ضطایغی القبی استفطاؽ ثب تحطیک گلَ ثطای ذطٍج هحتَای هؼسُ اٍلیي اقسام الظم است،
ذبعطًطبى کطز :اقسام ثسیبض هْن ثؼسی هطاخؼِ ثسیبض سطیغ ثِ هطاکع زضهبًی است تب ذغط هطگ اظ ثیوبض ضفغ ضَز زطا کِ ایي سن ،کجس ضا
ثِ ضست تحطیک هی کٌس ٍ زض ًْبیت ثبػث اظ کبض افتبزى کجس هیضَز.

