
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در خزیذ ومک بٍ وکات سیز دقت کىیذ

حتوا دس خشیذ ًوک دقت کٌین کِ تش سٍی تستِ 
دسج  "ًوک خَساکی تصفیِ ضذُ یذ داس  "عٌَاى 

تایذ ضواسُ پشٍاًِ ساخت یا کذ تْذاضتی، ضذُ تاضذ. 
 ضذُ تاضذ.تاسیخ تَلیذ ٍ اًقضاء ًَضتِ 

اص خشیذ ًوک ّایی کِ تِ صَست فلِ ای یا دس 
تِ فشٍش هی سسذ غیش استاًذاسد ّای تستِ تٌذی 

 خَدداسی کٌین.

ًوک ّای غیش تصفیِ ًاخالصی ّایی داسد کِ 
تاعث ایجاد تیواسی ّای هصشف آى دس دساصهذت 

گَاسضی، کلیَی ٍ حتی تشخی اص سشعاى ّا هی 
ُ ّا ًوک یذ داس اص ًَع تٌاتشایي تایذ اص فشٍضگاضَد. 
 خشیذاسی کٌین. "تصفیِ ضذُ  "

فاقذ یذ تَدُ ٍ داسای ٍ یا سٌگ ًوک ًوک دسیا 
هَاد سوی ًیض هی تاضذ. تٌاتشایي اص خشیذ یا هصشف 

 آًْا خَدداسی ًواییذ.

 وگُذاری ومک یذ دار

، حشاست ًوک یذ داس سا دس ظشف دس تستِ، دٍس اص ًَس
 ٍ سعَتت ًگْذاسی کٌیذ.

یذ داس سا دس ظشٍف تیشُ ٍ یا تا پَضص هات ٍ ًوک 
 کذس ًکْذاسی کٌیذ.
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  ًِوک یذ داس سا دس اًتْای پخت غزا اضاف

 ًواییذ.

 .اص هصشف ًوک اضافِ پشّیض کٌیذ 

  ُاگش دس ّش صَست اص ًوکذاى سش سفشُ استفاد

هی کٌیذ، ًوکذاى سش سفشُ سا اص ًَع تیشُ 

 اًتخاب کٌیذ.

ومک ي غذاَای شًر بایذ بٍ مقذار بسیار 

کم مصزف شًوذ ي َمان مقذار کم ومک 

ویش فقط اس وًع تصفیٍ شذٌ یذ دار باشذ. 

مصزف باالی ومک عًارضی اس جملٍ پًکی 

استخًان، فشار خًن باال ي سکتٍ قلبی ي 

مغشی، سزطان معذٌ ي آسم ي احتباس 

 .را ایجاد می ومایذمایعات بذن 

 مزکش پاستًر آَه،کًچٍ راٌ خیابان قشيیه،اوتُای 

بُمه 22 درماوی آمًسشی  

528-33555978 ي33555554:تلفه  

225داخلی  

3416899198:پستی کذ  

 :بیمارستان پًرتال

http://hos22bahman.qums.ac.ir 

 

 

 

منه ب  22موزشی ردمانی آرمزک   
 َفتٍ جُاوی تیزيییذ

 اس یذ ي ومک یذ دار بیشتز بذاویم

 

 

 ياحذ آمًسش سالمت

1455 
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 یذ ي اَمیت آن

یذ یک هادُ هغضی ضشٍسی تشای صًذگی است کِ 

هْوتشیي ًقص یذ تایذ تِ عَس سٍصاًِ هصشف ضَد. 

ضشکت دس ساختواى َّسهَى ّای تیشٍییذ دس تذى 

دس سضذ ٍ تکاهل جسوی ٍ عصثی، عولکشد عثیعی 

هغض ٍ سیستن عصثی، حفظ دهای تذى، تَلیذ اًشطی 

.هی تاضذٍ ساص ٍ سَخت   

یاس بذن بٍ یذو  

هیکشٍگشم )تِ اًذاصُ سش  051ّش فشد سالن سٍصاًِ تِ 

اگش ّش سٍص یذ هَسد ًیاص تذى سَصى ( یذ ًیاص داسد. 

تاهیي ضَد، دس عَل صًذگی ًیاص تذى اًساى تِ یذ تِ 

 اًذاصُ یِ  قاضق چای خَسی خَاّذ تَد.

 عًارض کمبًد یذ

کوثَد یذ دس سٌیي هختلف پیاهذّای گًَاگًَی 
 داسد.

  دٍساى تاسداسی سثة سقظ جٌیي، کوثَد یذ دس
صایواى صٍدسس، تَلذ ًَصاد هشدُ، اختالل سضذ 

ذگی رٌّی، تَلذ ًَصاد تا عقة هاًهغضی جٌیي، 
 د.جسوی، کشی ٍ اللی هی ضَ

  سثة کاّص تْشُکوثَد یذ دس دٍساى کَدکی 

 

رٌّی، تاخیش یا تَقف دس َّضی ٍ عقة هاًذگی 

اختالالت ًاتَاًی جسوی، کن کاسی تیشٍییذ،  سضذ،

 عضالًی، اختالل دس ضٌَایی ٍ تکلن هی ضَد.

  خستگی صٍدسس ٍ کاّص کاسایی اص دیگش

 پیاهذّای کوثَد یذ است.

  اهتیاص، تْشُ  5..0کوثَد یذ دس کَدکاى تا

 َّضی آًاى سا کاّص هی دّذ.

 مىابع غذایی یذ

  .تْتشیي هٌاتع غزایی یذ غزاّای دسیایی ّستٌذ

اها تِ علت هصشف کن آى ّا دس سطین غزایی 

ایشاًی هعوَال یذ هَسد ًیاص تذى اص ایي عشیق 

 تاهیي ًوی ضَد. 

 ضَس، ضیش ٍ  بهاّی تِ خصَص هاّی آ

فشآٍسدُ ّای آى، تخن هشغ ٍ غالت، حثَتات ٍ 

هیَُ ّا تِ ضشط آى کِ دس خاک حاٍی یذ 

پشٍسش یافتِ تاضٌذ جض هَاد غزایی حاٍی یذ 

   ّستٌذ.

 

ًد یذسایز راٌ َای پیشگیزی اس کمب  

تشای اعویٌاى اص دسیافت کافی یذ ٍ هثاسصُ تا 

هقذاس کوی اص ایي عٌصش سا  ،کوثَد یذ الصم است

تِ یک هادُ غزایی هَسد استفادُ سٍصاًِ ّوِ هشدم 

تْتشیي هادُ غزایی تشای اضافِ کشدى اضافِ ًوَد. 

ضذُ است تا یذ  یذ تِ آى ًوک خَساکی تصفیِ

  هَسد ًیاص افشاد جاهعِ ها تاهیي ضَد.
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