 .کاّص هصزف ًوک در حذ هیشاى ّای هجاس )کوتز اس  5گرزم

شيوع مصزف مواد غذايي پزومك

در رٍس( 2 /5 ،هیلیَى هزگ ٍهیز در سال در کل دًیا را کاّرص
هیذّذ.هیشاى ًوک هجاس تزای افزاد هثتال ترِ تریرورار یرْرای
هختلف ،اس جولِ پزفطاری خَى،هطکالت کلیَی ٍ ...کوتز اس 3
گزم در رٍس است

اس هٌاتغ هْن ًوک ،تٌمالت ضَر هاًٌذ چیپس ،پفک ،اًَاع ساًذٍیچ ّا ٍ
غذاّای آهادُ،سس کچاج ،تیسکَییت ،غذاّای تستِ تٌذی ضذُ ٍ
کٌسزٍی است.
هصزف غذاّای تْیِ ضذُ در هٌشل ٍ تٌمالت سالن( هیَُ ،آجیل خام ٍ
تذٍى ًوک،ساًذٍیچ ّای تْیِ ضذُ در هٌشل)در هذارس ٍ هْذکَدکْا
جایگشیي هٌاسثی تزای غذاّای آهادُ ّستٌذ.
تِ جای ًوک ،اس چاضٌی ّای جایگشیي هاًٌذ آب لیوَ ،آ ب ًارًج ٍ
آتغَرُ کن ًوک ٍسثشی ّای هؼطز استفادُ کٌیذ.
اس آى جا کِ ًاى هْوتزیي غذای هصزفی هزدم ایزاى است ،درصذ لاتل
تَجْی اس ًوک دریافتی هزدم کطَر ها اس ًاى است.
طثك تحمیمات اًجام ضذُ ،پٌیز یکی اس هٌاتغ اصلی دریافت ًوک
ایزاًیاى است.
پٌیزّای فلِ ای ًسثت تِ پٌیزّای تستِ تٌذی ضذُ ًوک تیطتزی
دارًذ.
درهاًْای غیزدارٍیی هاًٌذ تغذیِ سالن ٍ ٍرسش هٌاسةً ،مص تسیار
هَثزی در کٌتزل پزفطاری خَى دارًذ.
غذاّا را تِ صَرت کن ًوک تْیِ کٌیذ.
پٌیز کن ًوک هصزف کٌیذ.
ًاًْای کن ًوک هصزف کٌیذ.

ّستٌذ.با افشایص هیاًگیي سٌی در ایزاى ،ضیَع بیتوتار یتْتای

هصزف غذاّای کٌسزٍی را هحذٍدکٌیذ.

مضزات مصزف بيش اس حد ومك
فطارخَى اصلی تزیي عاهل هزگ ٍهیز در جْاى است
اصلی تزیي عل

افشایص فطار خَى اس

کتاّتص هفتز

ًو  ،هقزٍى بِ صزفِ تزیي راُ حل کاّص فطاراس
هفز

سیاد ًو

دّذ.هفز
هفز

ًو

سیاد ًو

ًتوت
.

خطز ابتال بِ پَکی استخَاى را افشایص هتی
در ایزاى بیص اسدٍ بزابز هیشاى هجاس اس

.

خطز ابتال بِ سزطاى هعذُ را افتشایتص هتی

دّذ.در کطَر ها ،هَاد غذایی ضَر ٍ پز ًو

سیاد خَردُ هتی

ضَد.
فشارخون اصلي تزيه عامل مزگ وميزدر جهان
بیواری افشایص فطارخَى در بیطتز هَارد عاله

هطتختفتی

ًذارد ٍ قاتل خاهَش ًاهیذُ هی ضَد.
حذٍد ی

پٌجن هزدم کطَر ها هبتتال بتِ پتزفطتاری ختَى

غیزٍاگیز هاًٌذ پزفطاری خَى،بیوار یْای قلبتی -عتزٍقتی ٍ
سزطا ًْا رٍ بِ افشایص اس
هستقیوی با هفز

سیاد ًو

ٍ بزٍس ایي بیوار یْا ًیش ارتتبتا
دارد.

گريٌ َدف  :عمًم مردم
شبکٍ بُداشت ي درمان شُرستان قدس
ٍاحذ ًظارت تز هَاد غذایی،آضاهیذًی،آرایطی ٍ
تْذاضتی

ديابت و مالحظات غذايي
 استفادُ اس سثشیجات تِ صَرت تَام یا تٌْا هاًرٌرذ
کلن تزٍکلی،کاَّ،،سیز ،پیاس
 استفادُ اس لثٌیات تا درصذ چزتی پاییي یا ترذٍى
چزتی
اس گَضت تا درصذ چرزتری پرایریري اسرترفرادُ

ًواییذ،هزؽ ٍ تَللوَى را تذٍى پَست تپشیذ.
 تخن هزؽ را آب پش ًواییذ یا اس همذار خیلری کرن
رٍغي استفادُ کٌیذ.
 چزتی ٍ ضیزیٌی را هحذٍد کٌیذ چَى کالزی ترا
ٍارسش غذایی کوی دارًذ

تعزيف بيماری ديابت
بیواری قٌذ یا دیاب

ًَعی بیواری اس

کِ در اثز ًاتَاًی بذى در

تَلیذ اًسَلیي یا کاّص یا عذم اثز اًسَلیي در سَخت

ٍ ستاس

هَاد قٌذی پذیذ هی آیذ.
اًسَلیي هادُ ای اس

کِ در بذى تَسط غذُ لَسالوعذُ تَلیذ هی

ضَد ٍ سلَل ّا را قادر هی ساسد کِ گلَکش را اسخَى گزفتتتِ ٍ
بزای تَلیذ اًزصی استفادُ کٌٌذ.

عوارض ديابت
اس ػَارض دیاتت هی تَاى تِ آسیة تِ اػصاب تریرٌرایری،
ػزٍق للة(کِ هوکي است هٌجز تِ سکتِ للثی یا هغرشی
ضَد) ،آسیة تِ کلیِ ّا(ًفزٍپاتی) ،آسیرة ترِ اػصراب
هحیطی(کِ در صَرت ّوزاُ ضذى تا هطرکرالت گرزدش
خَى هوکي است تاػث ایجاد سخن در پاّاٍ ًیش لاًرمراریرا
ضَد کِ در ًْایت تِ لطغ ػضَ هی اًجاهذ) اضارُ کزد.
فزد دیاتتی تِ راحتی هی تَاًذ تا ضزکت در کالسّای آهَسضی
دیاتت ٍ ّوچٌیي کٌتزل لٌذ خَى خَد تِ طَر هذاٍم ٍ ًریرش
تزخَرداری اس ّوَگلَتیي HbA1cدر حذ طثیؼی یا ًشدیرک
تِ طثیؼی اس کلیِ ػَارض دیاتت پیطگیزی ًوایذ.
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