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را کاّص دّن ؟  باال چگًَِ هي تَاًن فطاری خَى

هي تَاًيذ تِ پيشگيشي اص سنتِ هغضي، حولِ قلثي، ًاسسايي قلثي يا ًاسسايي  تاال اص طشيق دسهاى فشاسي خَى

: سامِ شواهي تَاًيذ اًجام دّيذ رمش شذُ اًذدس ايي قسوت اقذاهاتي . مليِ مول مٌيذ 

  اگش دچاس اضافِ ٍصى ّستيذ، ٍصى خَد سا ماّش دّيذ. 

  يل سطين غزايي سالن حاٍي هقاديش اًذك چشتي مل ، چشتي اشثاع ، چشتي تشاًس ، ملستشٍل ٍ ًول

 .يذتش استفادُ اص هيَُ ّا ، سثضيجات ٍ هحصَالت لثٌي من چشب تاميذ ًواي. استفادُ مٌيذ 

  اص لحاظ جسواًي فؼال تش تاشيذ. 

  ِهطاتق دستَس صشيح اسالم النل ًٌَشيذ ٍ دس صَست پيشٍي اص سايش ادياى الْي، هصشف النل سا ت

. ًَشيذًي دس هشداى هحذٍد مٌيذ  2سٍصاًِ موتش اص يل ًَشيذًي دس صًاى ٍ 

  داسٍّاي خَد سا تش طثق دستَس پضشنتاى هصشف مٌيذ. 

 فشاسخَى طثيؼي دس .خَى شوا تايذدسچِ حذي تاشذ ٍ آًشا دس آى حذ حفع مٌيذ  تذاًيذ مِ سطح فشاس

هيليوتش جيَُ ٍ تيشتش تِ ػٌَاى  90/140هقذاس فشاسخَى .هيليوتش جيَُ تاشذ 80/120افشاد تالغ تايذ موتش اص 

 .فشاسخَى تاال هحسَب هي شَد ٍ دس ايي هَسد تايذ تؼذ اص تاييذ پضشل دسهاى اًجام شَد



 

زهاًي کِ ضواازایي حالت . ّستٌد  باال ری از افراد بدٍى آًكِ بداًٌد ،دچار فطاری خَىبسیا

ایي اهر .آگاُ ضَید، هي تَاًید هیساى خطر خَدرا کاّص دادُ ٍزًدگي سالن تری داضتِ باضید

درهاى هٌاسب ٍایجادبرخي از اًدازُ گیری هٌظن فطارخَى ٍ در صَرت باال بَدى هستلسم 

.  ارزش آًرا دارد ایي اقداهات البتِ کِ .ُ زًدگي هي باضدتغییرات در ضیَ

 

چگًَِ هي تَاًن ٍزى خَد را کاّص دّن ؟ 

تا پضشل خَد دس هَسد تشًاهِ سالن غزايي . افشاد دچاس اضافِ ٍصى، فشاس صيادي سا تِ قلة خَدشاى ٍاسد هيساصًذ 

استفادُ اص سطين . ى شواًيض ماّش هي ياتذ صهاًينِ شوا ٍصى خَد سا ماّش هي دّيذ، اغلة فشاس خَ. صحثت مٌيذ

تِ شوادس پيشگيشي اص حولِ قلثي ضوي مول تِ ماّش ٍصى غزايي حاٍي هقاديش اًذك چشتي اشثاع ٍ ملستشٍل، 

. ٍ سنتِ هغضي مول هي ًوايذ

گًَِ هي تَاًن هصرف ًوك را هحدٍد کٌن ؟ چ

چشا مِ سثة ًگِ داشتي . فشاس خَى هي شَد ، دس تشخي اص افشاد سثة افضايش (سذين)هصشف هيضاى صياد ًول 

 هوني است پضشل تِ شوا. هيضاى صيادي اص هايغ دس تذى شوا شذُ ٍ تاس صيادتشي سا تش سٍي قلة شوا ٍاسد هي مٌذ

دس افشادي مِ فشاسخَى حتي . تَصيِ مٌذ مِ هيضاى هصشف ًول خَدتاى سامن مٌيذ ٍ تِ غزاًول اضافِ ًنٌيذ

. است تِ شوا تگَيذ مِ تِ طَس ماهل اص هصشف ًول اجتٌاب مٌيذ هونيتسياس تاال داسًذ 



ياد . سذين تيشتشي ّستٌذ ًول يا تشچسة ّاي غزايي سا تِ خَتي تخَاًيذ تا تفْويذ مِ چِ غزاّايي حاٍي 

. گياّاى خشل ٍ ادٍيِ ّا استفادُ مٌيذ طؼن دًْذُ ّاي ديگش هثل تگيشيذ مِ تِ جاي ًول اص 

چگًَِ هي تَاًن هصرف الكل را هحدٍد کٌن ؟ 

هي  آياهطاتق دستَس صشيح اسالم النل ًٌَشيذ ٍ دس صَست پيشٍي اص سايش ادياى الْي اص پضشل خَد تپشسيذ مِ 

تَاًيذ النل هصشف مٌيذ يا خيش ٍ دس صَست اهناى چقذس؟ هوني است هصشف سٍصاًِ تيش اص دٍ ًَشيذًي دس 

. ًَشيذًي دس صًاى، هٌجش تِ افضايش فشاس خَى شَد هشداى ٍ  هصشف تيش اص يل 

دسصذ  50اًٍس النل  1دسصذ يا  40اًٍس النل 5/1اًٍس ششاب ،  4اًٍس آب جَ ،  12يل ًَشيذًي هؼادل 

. النل تِ تٌْايي تَسط خَد شوا دشَاس است، اص گشٍّْاي اجتواػي مول تگيشيذ هصشف اگش قطغ .  است

بیطتری داضتِ باضن ؟  چگًَِ هي تَاًن فعالیت جسواًي

ّوچٌيي ػذم فؼاليت جسواًي . صًذگي غيشفؼال يني اص ػَاهل خطشصاي اتتالتِ تيواسي قلثي ٍ سنتِ هغضي است 

فؼاليت هٌظن جسواًي . ست، تشَدتاال ا هوني است هٌجش تِ چاقي مِ يل ػاهل خطشصا ي اتتال تِ فشاسي خَى

تْتشيي ساُ ايي است مِ فؼاليت جسواًي سا . ك هي مٌذ تِ ماّش فشاس خَى، مٌتشل ٍصى ٍ ماّش استشس من

تا پضشل . تِ آّستگي آغاص مٌين ٍ فؼاليتي سا اًجام دّين مِ اص آى لزت تثشين ،هاًٌذ قذم صدى يا دٍچشخِ سَاسي

. خَد دس هَسد تشًاهِ هٌاسة تشاي خَدتاى صحثت مٌيذ 

 

در هَرد دارٍّا هي چِ چیسّایي را باید بداًن ؟ 

اگش شوا  ًياص تِ هصشف داسٍ داسيذ . پضشل شوا اًَاع هتفاٍتي اص داسٍّا سا تشاي شوا تجَيض ًوايذ  هوني است

گاّي هوني است پس اص مٌتشل فشاس خًَتاى، شوا ًياص تِ هصشف دٍص موتشي اص داسٍداشتِ . ًاساحت ًٍااهيذ ًشَيذ 

. ٍ خَاّيذ داشت تاشيذ، اها تايذ تذاًيذ مِ شوا ّوَاسُ ًياص تِ دسهاى ٍ هصشف داس

ّيچگاُ سشخَد دسهاى سا قطغ . هْن است مِ شوا داسٍّاي خَدتاى سا دسست طثق دستَس پضشنتاى هصشف مٌيذ 

. تا پضشل خَد هشَست مٌيذ اگش هتؼاقة هصشف داسٍ دچاس هشنل يا ػَاسض جاًثي تشَيذ،. ًنٌيذ 

 



چگًَِ هي تَاًن بیطتر یاد بگیرم ؟ 

اگش هثتال تِ تيواسي قلثي ّستيذ يا قثال دچاس سنتِ . الهتي خَد هشَست مٌيذ تا پضشل ، پشستاس يا هشاٍس س

هغضي شذُ ايذ،چَى ايي تيواسي ّا صهيٌِ اسثي داسًذ هوني است اػضاي خاًَادُ شوا ّن دس هؼشض خطش اتتالء تِ 

. ايجاد تغييشات دس شيَُ صًذگي آًْا جْت ماّش هيضاى خطش هْن است . ايي تيواسي ّا تاشٌذ 

شوا هي تَاًيذ اص متاتچِ ّا ٍ تشٍشَسّاي ػلوي جْت اًتخاب صًذگي سالوتش ٍ ماّش هيضاى خطش ، مٌتشل  

داًايي تَاًايي است تٌاتشايي تيشتش تياهَصيذ ٍ تيشتش صًذگي .تيواسي ٍ هشاقثت اص افشاد هَسد ػالقِ تاى استفادُ مٌيذ 

. مٌيذ

آیا پرسص یا تَضیحي از پسضك خَد دارید ؟ 

: تشاي هثال. سا تشاي يادداشت سَاالت خَد دس هالقات تؼذي خَد تا پضشنتاى اختصاص دّيذ دقايقي

آيا هي هي تَاًن النل تٌَشن ؟ 

 مٌن ؟اًذاصُ گيشي ٍ مٌتشل ّش چٌذ ٍقت ينثاس هي تايذ فشاس خَى خَد سا 

 
 


