کمةو بسخی اش موا میرث ز زضنر ذررانی رس مری ذوا رد

-5قی  :کمةو قی می ذوا د غرةا بری گوصرل ی رو و

تغذیٍ يافسزدگی :

غررةا اندررا ا ػررس ی ررو نررا گا ررد ا ػررس ی ررس زا

مممت زوث با قی بالث بهةرو خلرم مری رو .انر مرا ه

افسررگی یکی رریکایک رریی کشررگیيکهارر روکنْ ا رر ک ٍاىک

ذشدند ماند .ان موا مفید لةازذند اش :

اش غررانس منرراب ذرررانی وغرر ع ز

میرررث ز ج ررس برری
ز زضن ر

ذرررایاث زنررانی  ،کلیرری  ،قلررا  ،و ررد برردوگ بسبرری ،

افسررگی یکایکً ررگکنرری هکجررِکنررِکایهیررِکش و ر کهرریکجٌ ر ک

ذرانی مری ذوا رد ا رسا زا مػرر د ا ػرس ی کنرد .منراب

و ررد پس ررد اگ  ،شز ه ذخ ر مررسغ  ،میرروه یرراث خش ر

،

چْرری ه يک ش ررِک اکی کنر يکن وی یْرریکیا اسر کٍ رریی کشررگیيک

ذرانی انر اغرید برسگ لةازذنرد اش  :ذررایاث زنرانی بری

از  ،قیر موجرو

ز

کًیشَاًیکه سَبکهریک رَیک.کی کجارَ کهریکً راکارا ک7ک

ونطه مایی یاث بسگ  ،ذخ مسذهراث ذنری رده برا ام را،3

مناب

عل کًیشَاًیکی کسٌ يکهختلفکنِک وی کهیک ٍی .ک

زوذر کررا وال  ،زوذر برررزکراگ  ،ررس و ،غررونا وغررةصندا

موداز کمرسث جرگ می و .

عَاهر کشذییرِکاهکًکقرکشکهْوریکی کنگکٍیافسرگی یکیا ًر کایک

بسگ غةص ،بسیمی اغاظ ذوصریی کلری انر اغرد کری ذمرا

طرررگیکییکرررگکجسررریًیکجرررِکیچررری کافسرررگی یکّسرررتٌ ک

بصز ػاالگ گداقت و باز ز یفری مایی مصسف کنند.

اس  .کنِک راا

عل

کسرییهیىکاْریًیکنْ ا ر

کی کسری ک2002ک

-1اغرریدیاث بررسگ ام ررا  : 3کمةررو ان ر مرروا

غیل ی" شذییرِکًیهٌیسر یکیا ًر کٍنٌرینگکایريکایکایريکاْر کی ک

-2اغررید و ی ر  :غ ر ا اغررید و ی ر

هیررگخکر ررگکهرریکنی ررٌ .کٌّکرریهیکجررِکفررگیهکیچرری ک

ا سا مةرال بی ا ػس ی پانی اغرد .قراز وغرةصنهاث برسگ

کاًرگکژهکی کاٍکجوترگکایکدر کهیورَ ک

غةص(بی ونطه اغفناج وکل بسوکلی ) ،و رد راو کر بسبری

اسر کٍکا رت یوکٍا رتْیکنرگاهکنسر ی هکایکچ راکّریکایکاولررِک

 ،غرریا شمینرری  ،رراگ نررد کامررت  ،قگ پسذوررا و وبیررا اش

افسگی یکنی ر ک ،کسر

غرریاکی کاٍکایکن ر يکهرریک ٍیکٍکی کًت جررِکشذییررِکفررگیکیچرری ک

مناب اغید و ی

ز خرروگ بسخرری اش

ذال کامت و راگ ذنری رده وجرو
یایی ما ند گةوبا

وبسخی غرةصنهاث غرةص ز ره بری

-6ونررررامی  : B6مصرررسف انررر ونررررامی

وپیش یسث اش ا ػس ی موگس اغرد  .انر ونررامی بری روز
ػرررس ه ز ذرررایا وجررو از  .و ررد ،ذررال کامررت برری
خصرروگ نررد  ،غررةصنها ومیصیررا گرراوث انرر ونرررامی
یػرند.
-7ونرامی  :Eان ونرامی بری للرد اگرسا

یػرند.

 : B12غرر وب برراالذس انرر ونرررامی

ق رری اکػریدا ی

شنررا ث کرری از مرری ذوا ررد ز زمرراگ وپیشرر یسث اش

ارررتر کهرریک ررَیک.کجرریّشکیرریکافرراایشکٍیىکًیرَاسررتِک

-3ونرررامی

ٍارریبکًیجرریفیکٍیترریه يکّرریکٍکهررکَایکهیرر ًیکغیل رری"کنرریک

ا سا ا ػس ه غةا می و کری انر ا رسا بری زمراگ بهررس

ا ػس ی مروگس با رد .اش ق درانی کری انر ونررامی ذوغر

افسگی یکا ش یطکیا یک.کافرگایهکجرِکن ارتگکی کهیرگخکایريک

جواگ بدیند.مناب ذررانی ونررامی  B12لةازذنرد اش  :ج رس

یایاگ غاخری می رو  ،زوذنهراث یرایی بهررسن منراب

ر رگاوکهرریکنی ررٌ افگایکهسررٌیکّسررتٌ کجررِکشٌْرریکیً ر

یک

هیکجٌٌ ٍکیریکجسریکجرِکاًْریک اکشارَی کنرکِکررَ یىکهرَایک
غیاییکهٌیسبکٍکجیفیکًویی ک اکً ا ً .
بسخی اش مهمررسن للرت ذیرنری اث اگرس رراز برس ا ػرس ی
لةازذند اش :
کمةو بسخی موا میرث

ز خرروگ

ز زمررراگ

 ،کلیی  ،یس  ،مایی  ،ذخ مسغ و و د.
-4زوث  :انرر لنصررس ورر
لصررةی از  .ذ ررا

مهمرری ز لملمررس غیػررر

انرر لنصررس ز برردگ ز پیشرر یسث ،

و زماگ ا ػس ی موگس اغرد .و رد مرسغ  ،مرایی  ،ریسو
ررسقوز ه یرراث قگ  ،ج رس  ،ذررال کامررت  ،وبیررا ومیصیررا اش
مناب زوث یػرند.

قگ یػرند  .میرصاگ ونررامی  Eز زوذر ق رراب س اگ  ،کلرصا،
ذز  ،شنروگ ومیصیا بی ونرطه برا ا شنرا اغرد  .بانرد ذوجری
ا د کی غرس کرس گ ز گرساز براال بالرث ذخسنرا انر
ونرامی می و .
ٍ-8یتاهیي : Cغلظت

ییتي ٍیتتاهیي مغ هزتا یتام یهت

ًظتتم هتتد غهتتن مغ فٌظتتین ی اصیتْتتا اش ت د ً ت

ٍ تِ
می تتتِ

ا ن  ِ .االٍُ ییتي ٍیتتاهیي میغی اتَین یًتتد یانتینیًد
یه  .ه ایْا ٍهیتَُ ّتا تِ ٍیترُ هما تار ْتتمیي هٌ ت یى

هد ا ٌنٍ .یتتاهیي  Cنتیاغ سنتاا یهت
مغ هاى پخ
 42هاا

ی مه

ٍه تنیغ ی یى

هتد غٍم  .ستتد مغ یخلتای ًیتا تنی

 %24ییي ٍیتاهیي ااّ

هد یا ن.

امُ ٍغٍغٌْا سیتَیًد یصیتَ غتذیید هٌاهتب فتم

چم

می پیشییم ٍمغهاى یینمم د هد ا ن.
چا د :ییمیم چاق ِ الت هختلتب یشتتم تِ یینتمم د ه تتال

-9هٌیتاین  :هتح هٌیتاین مغ تنى ییتمیمه تال تِ یینتتمم د

هد تًَن ی هتَ مییتم یینتمم د ًیتا هتد فَیًتن یتمم غی

 .تتِ ًظتتم هتتد غهتتن مغ فتتٌظن

هنت ن چتا د اٌتن ٌ .تا م ییتي ییتمیم یینتممُ ایتن همی تب

می تتِ ا ن .تیم ًیتا مغ صتَغفد اتِ

تنًد

اوتتتم ی ییمیمهتتاصن یهتت
ی اصیتْا اش د ً

ِ ه نیغ ااید هشمف تَم ییتد ی هٌتا

هٌیتاین ه نتَ

چا د َمُ ٍ ییمیم چتاق غی فشتَیب تِ می تتي ی اصیت
ٍ ااّ

دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی استان آرذبایجان رغبی

مرکز آمىزشی و ردمانی رازی ارومیه

هشمف هَیم پم ااصم ًوَم.

هد َم.
پیزيی اس یک رصیم غذایی سالم  ،متىًع يمتعادل  ،دریافت

-01هلٌیَم :او َم ییي هامُ هتد فَیًتن تا یینتمم د هتمف
ا ن .هیایى هلٌیَم غذی نتتید تِ ه تتَی ی

ٍ اتا

هٌح تتِ میغم .غتتذیّا مغیتتاید الیتتِ تیتتم َ تت
ٍهاّیاى هٌا

ّتم

مًاد مغذی تٍ اوذاسٌ کافی يداشته يسن مىاسة در پیگشیزی

مهتتا

يدرمان افسزدگی مًثزاست .پیزيی اس َزم غذایی ،راَىمای

اونُ ییي هامُ ّنتٌن.

-00فمیپتَیتتاى  :یتتا یهتتین یهیٌتتِ اتتمٍغ یه ت

مىاسثی تزای اوتخاب غذاَای سالم است

اتتِ تتنى

Lک

 .ییتتي هتتامُ هتتمٍفًَیي یه ت .

ک

هتتتمٍفًَیي یثتتتمیر ات تن یینتتتمم د میغمٌّ .یتتتاهد اتتتِ

ک

تَمى" مغ

افسزدگی َسوتىذ  ،معموً " اس کواف یه توزای توا توزدن

ک

اوزصی خًد استفادٌ می کىىوذ .اموا ایوه اقوذام موی تًاووذ

ک

کامال اشتثاٌ تاشوذ.کاف یه  ،سیسوتم بیوثی را تکزیوک موی

تتامغ تتِ هتتااتي یى ًین ت
همٍفًَیي مغ هزا ی تای یهت
یمم ف َی

 .یسنتاا " اتَ

هد مممً ِ .ظتم هتد غهتن ماتد ی انتاًد اتِ

مچتتاغ یینتتمم د ّنتتتٌن میغی او تتَم هتتمٍفًَیي هتتد
ا ٌن .ییي هامُ هزذ مغ َ ت

هتمو ٍ تاٍ هزاّتا هتاّد

ک

وار
وٍ د و
وزادی کو
واف یه  :افو
وايی کو
وز او
وًاد دیگو
وًٌ يمو
قُو

کىذ.تىاتزایه مقذار سیادآن می تًاوذ مواو اسوتزاات خوًب
شثاوٍ شًد .کواف یه اس خوًاب بمیول گیوًگیزی موی کىوذ .

یم فخن همو پٌیم ٍ ماد هت ایْا تِ هیتایى یتام هَتتَم

ک

یه ت  .هشتتمف هتتَیم ستتاٍ ام َّیتتنغیر ٍغٍم فمیپتَیتتاى غی

ک

تابث افشایش سطح اضوطزاب گوزدد .اضوطزاب ي افسوزدگی

هتد مّتن .هتَیم غتذیید ستاٍ ام َّیتنیغیر

ک

معمً دست در دست َوم ازکوت موی کىىوذي ایوه اموز ،

ک

تُثًدی را دشًارتز می ساسد

ِ هزا ییایی

ا اغفٌتتن ی  :غتتالر س َ تتار ه ت ایْا ًشاهتتتِ ی هاًٌتتن
هیب هیٌد ص ٌیار ٍهیَُ ّا .

ک

الگًی غذایی:
هشمف یشتم ه ا

هیتَُ هزاّتا س َ تار ٍغتالر ااهت

(ه ت َا میغ ،غٍغتتي یتتتَى میًتتِ ّتتا اتتَغیاد هتتاّد
ٍص ٌیار ان چتم

مغ ه اینتِ تا هشتمف َ ت

تکزیک تیش اس اذ سیستم بیثی می تًاووذ توٍ روًر توالقًٌ

مهتا پتم

هٌ ک:جتیبکشذییِکٍافسگی یک :ک
یجتگک گیيکاه گهکهق م-هگینکس ت ي-ک ک
گا ُکدو هکفگ ک
ک

تغذیٍ يافسزدگی
فْیِ ٍفٌظین :
دفتز تُثًد کیفیت ک
پیی اک6931

