
غذاییحقیقت در رابطه با ایمنی مواد  10

(WHO)ساسمان جهانی بهداشت : منبع 

رئیس مزکش تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی–قجزبیگی دکتز پیمان : تهیه و تنظیم 

کارشناس مزکش تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی–صاحبه قنبزی                          



هتحول خَد صًذگی هشاحل اص ثشخی دس هشدم اتفبق ثِ لشیت اوثشیت  
  هَضَع ایي اّویت هؼئلِ ایي .ؿًَذ هی غزایی هَاد اص ًبؿی ثیوبسیْبی

  ثِ خَسین هی وِ غزایی ًجَدى آلَدُ اص ثبیؼتی وِ ًوبیذ هی سٍؿي سا
  هضش ثبلمَُ ؿیویبیی هَاد ٍ ػوَم ّب، ٍیشٍع ّب، اًگل ّب، ثبوتشی

.ثبؿین داؿتِ خبعش اعویٌبى
آلَدُ ػبصی آهبدُ ٍ تَصیغ تَلیذ، فشآیٌذّبی اص هشحلِ ّش دس تَاًذ هی غزا  

  وٌٌذُ، هصشف تب وٌٌذُ تَلیذ اص تَلیذ، صًجیشُ عَل دس وغ ّش .ؿَد
  خَسین هی وِ غزائی ؿَد حبصل اعویٌبى تب وٌذ هی ایفب سا هْوی ًمؾ
.گشدد ًوی ثیوبسی ایجبد ثبػث



بیماری اس طزیق مًاد غذایی مىتشز می شًد 200بیش اس : 1حقیقت 

  دلیل ثِ ًفش یه ًفش دُ ّش اصای ثِ ػبلِ ّش
  ٍ ؿَد، هی ثیوبس آلَدُ غزایی هَاد خَسدى

 دػت اص سا خَد جبى آى اثش دس ًفش 420،000
  دس ػبل 5 اص ووتش وَدوبى ثَیظُ .دٌّذ هی

  حذٍد دس ٍ داسًذ، لشاس ثبالتشی خغش هؼشض
  دس سا خَد جبى ػبلِ ّوِ وَدن 125،000

 دػت اص غزایی هَاد اص ًبؿی ثیوبسیْبی اثش
  غزایی هَاد هٌبػت ػبصی آهبدُ .دٌّذ هی
  هَاد اص ًبؿی ثیوبسیْبی ثیـتش اص تَاًذ هی

.ًوبیذ پیـگیشی غزایی



مًاد غذایی آلًدٌ می تًاوىد مًجب مشکالت بُداشتی  : 2حقیقت 
طًالوی مدت گزدود

  هَاد هٌـأ ثب ثیوبسیْبی ػالئن تشیي ؿبیغ
 اػتفشاؽ ٍ اػْبل دسد، هؼذُ غزایی
  ثِ آلَدُ غزایی هَاد ّوچٌیي .ّؼتٌذ
  عَس ثِ وِ ػوَهی یب ػٌگیي فلضات
  ًیض (ّب تَوؼیي) ؿًَذ هی ایجبد عجیؼی

  هـىالت هذت دساص دس تَاًٌذ هی
 اختالالت ٍ ػشعبى لجیل اص ثْذاؿتی

.ثیبٍسًذ ٍجَد ثِ سا ػصجی



بیماریُای واشی اس مًاد غذایی افزاد آسیب پذیز را  : 3حقیقت 
شدیدتز اس سایز گزيٌ َا تحت تأثیز قزار می دَىد

  هَاد تَػظ آهذُ ثَجَد ّبی ػفًَت
 سٍی ثش ثیـتشی ثؼیبس تأثیش آلَدُ غزایی

  یب ضؼیف ػالهتی ٍضؼیت داسای افشاد
  تَاًٌذ هی آػبًی ثِ ٍ داسًذ ؿىٌٌذُ

 هشي ٍ خغشًبن ثیوبسیْبی ثِ هٌجش
 ًبؿی ثیوبسیْبی پیبهذّبی هؼوَالً .ؿًَذ

  ثبسداس، صًبى ًَصاداى، ثشای غزایی هَاد اص
  ٍ ّؼتٌذ ؿذیذتش هؼي افشاد ٍ ثیوبساى
.ثبؿٌذ وـٌذُ اػت هوىي



فزصت َای سیادی بزای ایجاد آلًدگی مًاد غذایی يجًد دارد:4حقیقت 

  پیچیذُ غزایی هَاد تأهیي اهشٍصُ
  هَاد وِ آى اص پیؾ ٍ اػت

 وٌٌذگبى هصشف دػت ثِ غزایی
  ؿبهل وِ هختلفی هشاحل ثشػذ
  یب وـتبسگبُ هضسػِ، دس تَلیذ

  فشآٍسی، هحصَل، ثشداؿت
  سا ؿَد هی تَصیغ ٍ اًتمبل رخیشُ،

.گیشد هی ثش دس



جُاوی ساسی، ایمىی مًاد غذایی را پیچیدٌ تز ي ضزيری تز  :5حقیقت 
می وماید

  ٍ غزایی هَاد تَلیذ ػبصی جْبًی
  سا غزایی هَاد صًجیشُ تجبست،
  ؿیَع ثشسػی ٍ ػبصد هی تش عَالًی

  سا غزایی هَاد هٌـأ ثب ثیوبسیْبی
  هَاسد دس ٍ وٌذ هی پیچیذُ

  فشآٍسدُ ػَدت هَجت اضغشاسی
.گشدد هی



ایمىی مًاد غذایی داوش چىدگاوٍ ي چىدرشتٍ ای است:6حقیقت 

  گشٍُ غزایی، هَاد ایوٌی استمبء هٌظَس ثِ
  اص وِ هتفبٍت، ّبی حشفِ ثب افشاد اص ثؼیبسی
  ثْشُ هَجَد ّبی تىٌَلَطی ٍ داًؾ ثْتشیي

  ّب ػبصهبى .وٌٌذ هی وبس ّوذیگش ثب ثشًذ، هی
  ثْذاؿت وِ هختلف، دٍلتی ّبی آطاًغ ٍ

  سا ثبصسگبًی ٍ آهَصؽ وـبٍسصی، ػوَهی،
  هؼبػی تـشیه ّن ثب ثبیؼتی گیشًذ، دسثشهی

  ًوبیٌذ ثشلشاس استجبط ّوذیگش ثب ٍ ثبؿٌذ داؿتِ
  هصشف ّبی گشٍُ وِ دٍلتی ّبی اًجوي ثب ٍ

.ثبؿٌذ تؼبهل دس ؿَد، هی ؿبهل سا وٌٌذُ



آلًدگی مًاد غذایی اقتصاد ي جامعٍ را بٍ صًرت کلی تحت  :7حقیقت 
تأثیز قزار می دَد

  ٍػیؼی اثشات غزایی هَاد آلَدگی
  ثْذاؿت هؼتمین پیبهذّبی اص فشاتش

  غزایی، هَاد صبدسات - داسد ػوَهی
  افشادی هؼبؽ ٍ اهشاس گشدؿگشی،

  هَاد فشٍؽ ٍ خشیذ اهش دس وِ
  ٍ ّؼتٌذ فؼبلیت ثِ هـغَل غزایی
  وـَسّبی دس سا التصبدی تَػؼِ
  تحلیل تَػؼِ حبل دس ٍ یبفتِ تَػؼِ

.دّذ هی



بزخی اس باکتزیُای مضز بٍ درمان َای داريیی مقايم می شًود: 8حقیقت 

  اص یىی هیىشٍثی ضذ هَاد ػلیِ ثش همبٍهت
  جْبًی ثْذاؿت سؿذ ثِ سٍ ّبی ًگشاًی

  هَاد ًبدسػت ٍ اًذاصُ اص ثیؾ هصشف .اػت
  ٍ وـبٍسصی دس هیىشٍثی ضذ خبصیت ثب

  اًؼبى، دس ثبلیٌی هصبسف ثؼالٍُ داهپشٍسی،
 ؿیَع ٍ پیذایؾ ثِ وِ اػت ػَاهلی اص یىی

  هٌتْی هیىشٍثی ضذ هَاد ػلیِ ثش همبٍهت
  ضذ هَاد ثِ همبٍم ثبوتشیْبی .گشدد هی

  عشیك اص اػت هوىي حیَاًبت دس هیىشٍثی
.وٌٌذ پیذا اًتمبل اًؼبى ثِ غزا



َز کسی در وگُداری ایمه مًاد غذایی وقشی را ایفا می وماید: 9حقیقت 

  ثیي هـتشن هؼئَلیت یه غزایی هَاد ایوٌی
  ٍ ّب، داًـگبُ وٌٌذگبى، تَلیذ صٌبیغ، ّب، دٍلت

  ثشای ًمـی وغ ّش .اػت وٌٌذگبى هصشف
  غزایی هَاد ایوٌی ثِ دػتیبثی .داسد وشدى ایفب
  تخصص ثِ ًیبص وِ اػت چٌذگبًِ تالؽ یه

  –داسد هختلف ّبی سؿتِ اص ای هحذٍدُ دس
  ؿٌبػی، اًگل هیىشٍثیَلَطی، ؿٌبػی، ػن

 .داهپضؿىی ٍ پضؿىی ػالهت، التصبد تغزیِ،
  آهَصؽ ٍ ثبًَاى ّبی گشٍُ هحلی، ّبی اًجوي

.ًوبیٌذ هی ایفب هْوی ًمؾ ًیض پشٍسؽ ٍ



مصزف کىىدگان باید بٍ خًبی در رابطٍ با شیًٌ َای  : 10حقیقت 
ایمىی مًاد غذایی اطالع رساوی بشًود

  ای ػبلالًِ ٍ ثصیش ّبی اًتخبة ثبیذ هشدم
 ٍ ثبؿٌذ داؿتِ غزایی هَاد هَسد دس

  ثبیذ ّب آى .ًوبیٌذ اتخبر سا هٌبػت سفتبسّبی
  سا غزایی هَاد ثِ هشثَط سایج خغشات
  ثشدى وبس ثِ چگًَگی هَسد دس ٍ ثـٌبػٌذ

  ٍ ثبؿٌذ، داؿتِ اعالع غزایی هَاد ایوي
  ثشچؼت دس وِ اعالػبتی اص هٌظَس ثذیي
  ؿذُ دادُ لشاس افشاد دػتشع دس غزایی هَاد
.ًوبیٌذ اػتفبدُ اػت


