
 بْذاضت دّاى

 .است پشضکی دًذاى در بالیٌی غیز تخػع یک دًذاى ٍ دّاى عوَهی بْذاضت

. است اضخاظ در فقط ًِ ٍ جَاهع درهیاى آى بْبَد ٍ دّاى سالهتی تطخیع ضاهل دًذاى ٍ دّاى بْذاضت

. است آضاهیذًی آب کزدى فلَئَریذ دًذاى، ٍ دّاى بْذاضت خػَظ در بزاًگیش بحث هَضَعات اس یکی

 اس بعضی سیزا رٍد هی ضوار بِ رضتِ ایي هْن هَضعات اس یکی ًیش تبلٌغاتی ّای ضَیِ دّاى ّوچٌیي،

 .دّذ هی ربط آًْا اس استفادُ بِ را دّاى سزطاى گزفتِ، غَرت رابطِ ایي در کِ هطالعاتی

 غذا با هزتبط بیواریْای چشٍ دًذاى پَسیذگی ّن باس دّاى، بْذاضت رعایت ٍ کزدى فلَئَریذ ٍجَد با حتی

 بزابز ای ّشیٌِ تأثیز تحت اقتػادی ًظز اس ٍ ضًَذ هی آى گزفتار ّا خاًَادُ ٔ  ّوِ کِ ضَد هی هحسَب

 .گیزًذ هی قزار چاقی ٍ دیابت قلبی، ٔ  حولِ چَى ّایی بیواری

 کِ هلی ّای طزح هاًٌذ دارد، ٍجَد ّا دًذاى پَسیذگی اس جلَگیزی بزای آساًی ّای رٍش حال ایي با

 فَرم جَیذى رٍس در دٍبار حذاقل ضذ، گزفتِ ّا طزح ایي اس کِ ای ًتیجِ طبق. گیزد هی غَرت درآهزیکا

 آًْا اسیذ ضَد، هی ّا دًذاى رٍی غذایی هَاد ٔ تچشیِ اس هاًذُ باقی اسیذ کاّص باعث خویزدًذاى اس خاغی

 ضَد هی غذا خَردى پس ّا دًذاى ضذى پاک بِ هٌجز ًتیجِ در ٍ کزدُ خٌثی را

 ٪۵۹ ایٌکِ با. گیزد هی غَرت اسیذ بِ ضذى تبذیل ٍ ّا دًذاى بیي غذا حبس بخاطز ّا پَسیذگی ٔ ّوِ

 ّای فزٍرفتگی ٍ ضیارّا در ّا پَسیذگی ٪ ۰۸ ٍلی ضَد هی حبس دًذاى بیي غذایی ٍعذُ ّز اس پس غذاّا

 .ًذارد دستزسی آى بِ فلَئَریذ دًذاى خویز ٍ هسَاک کِ جایی است، دًذاى جًَذگی سطح

 تبذیل ٍ غذاّا حبس هاًع کِ کٌذ هی عول سذی هاًٌذ است، پَضاًذُ را ضیارّا سطح کِ دًذاى ّای پَضص

 ّا دًذاى کزدى فلَئَریذ هاًٌذ تأثیزی درغذ ّا پَضص ایي. ضَد هی ّا دًذاى خَردگی ٍ اسیذ بِ آًْا ضذى

 .کٌٌذ هی جلَگیزی ّا پَسیذگی ٪ ۰۸ اس ٍ دارد

 کزدُ گیز ضیارّا بیي کِ غذاّایی کزبَّیذرات کِ ضَد هی باعث کزفس، هاًٌذ ٍعذُ، ّز اس بعذ فیبز جَیذى

 هخػَظ ّای خویزداًذاى جَیذى اس بْتز حتی را ّا دًذاى ٍ کٌذ خٌثی را آًْا اس حاغل اسیذ ساسد، رقیق را

 .کٌذ تویش آداهس یا

 بیي سطَح پَسیذگی، هستعذ سطَح کِ ضَد هی ایي بِ هٌجز سدى هسَاک قبل یا بعذ خویزدًذاى جَیذى

 .ضَد تویش فلَئَریذ تَسط ّستٌذ، هسَاک الیاف دستزس اس دٍر کِ را دًذاى سطح ضیارّای ٍ ّا دًذاى

 سادُ، را ّا رٍش ایي کِ است ایي ّذفواى ٍلی داًین هی را دًذاى پَسیذگی اس پیطگیزی راّای اکٌَى ّن ها

 .دّین قزار ّوگاى دستزس در ٍ آساى



 ّای بیواری ٍ ّا دًذاى پَسیذگی اس پیطگیزی بزاساس کِ است ای حَسُ دًذاى، ٍ دّاى عوَهی بْذاضت

 با ّایی طزح تَسط دًذاى ٍ دّاى بْذاضت. گزفتِ قزار( دارد دربز را دًذاى کِ ّایی الیِ بیواری)پزیَ

 دارد ٍجَد اعتقاد ایي سیزا دادُ قزار دٍلتی هذارس آهَساى داًص رٍی را خَد توزکش بیطتز دٍلتی ّای بَدجِ

 جاهعِ در دًذاى ٍ دّاى سالهت بْبَد بِ هٌجز کِ است راّی تٌْا دّاى بْذاضت ٔ  سهیٌِ در آًْا داًص کِ

 غحیح طزس آهَسش ٍ هذارس بِ دًذاًپشضکاى ٔ ساالًِ باسدیذ ضاهل طزح ایي الگَّای گذضتِ، در. ضَد هی

 ایي در. داضت تز پیطزفتِ ٍ تز پیچیذُ الگَّایی بِ ًیاس طزح ایي ،۰۵۹۸ ٔ  دِّ در. بَد آًْا بِ سدى هسَاک

 ایي در راّکارّایی ٍ تَضیحات ٍ رفتٌذ هی ّا هذرسِ بِ ساعتِ یک ٔ  جلسِ یک ای ّفتِ دًذاًپشضک هزحلِ،

 ّوکاری با طزح ایي. داد هی پاسخ خػَظ ایي در آهَساى داًص سؤاالت بِ ّوچٌیي داد، هی ارائِ خَسُ

 اجزا بَدًذ، گزفتِ قزار آهَسش تحت قبل اس کِ ّایی هعلن کوک با ٍ دًذاى ٍ دّاى کار بْذاضت دًذاًپشضک،

 در یادگیزی بِ تطَیق ًیش آًْا تا ضذ هی دادُ ّا بچِ ٍالذیي بِ ای ٍیژُ تػَیزی ّای بزًاهِ ّوچٌیي. ضذ هی

 .ضًَذ سهیٌِ ایي

 جَاهع در دّاى سالهت بْبَد بِ هٌذ عالقِ دًذاى ٍ دّاى عوَهی بْذاضت سزٍیس بشرگتز، هغیاسی در

 آب بِ فلَئَریذ افشٍدى بِ هٌجز آهزیکا عوَهی سالهتی سزٍیس ّای آسهایص ٔ ًتیجِ. است پزجوعیت

 ٍ بَهی ّای آهزیکایی بِ را آب ایي ًاهبزُ، سزٍیس ۰۵۹۸ ٔ دِّ اٍاسط در ّوچٌیي. ضذ آضاهیذًی

 .داد هی آالسکا اسکیوَّای


