ثذّى دس ًظش گشفتي ػلل افضایؼ آلْدگی ُْا اػن اص ثٌضیي
ًبهشغْة ،تْلیذ خْدسُّبی غیشاعتبًذاسد ّ  ...ای کبػ دبال کَ
هغئْلیي هذتشم ساُکبس هٌبعجی جض تؼغیلی ثشای ثِجْد آلْدگی
ؽِش ًوی یبثٌذ ثشخی اص سّػ ُبی صیش سا جِت کبُؼ صذهبت
جبًی اعالع سعبًی هی کشدًذ ّ یب دعت کن ثب تْصیغ سایگبى
هبعک ُبی فیلتشداس دس عغخ ؽِش ،هْجت اًذکی دلگشهی
هشدم هی ؽذًذ
لزا اص کلیَ ػضیضاى تمبضب هی ؽْد دس صْست داؽتي اعالػبت
دلیك پضؽکی دسثبسٍ ًذٍْ اًتخبة هبعک هٌبعت ّ هذلی جِت
تِیَ؛ اعالػبت خْد سا ثش سّی صفذَ کوپ ثگزاسًذ تب اعالع
سعبًی الصم اًجبم ؽْد
"دثیش کوپ"
*چگًَْ دس آلْدگی ُْای تِشاى صًذٍ ثوبًین*
دس ُْای آلْدٍ ثبیذ ثشخی هْاد غزایی سا هصشف کشد کَ خبصیت
خٌثیکٌٌذگی هْاد عوی هْجْد دس ُْا سا داؽتَ ثبؽٌذ
!
هصشف غزاُبیی کَ دبّی آًتیاکغیذاىُبی علٌیْم ّ ثتبکبسّتي
ُغتٌذ ُن تْصیَ هیؽْد؛ ٌُگبم آلْدگی ُْای اعتٌؾبلی،
همذاس صیبدی سادیکبل آصاد دس ثذى تْلیذ هیؽْد کَ عجت کبُؼ
تْاى فشد دس اًجبم کبسُبی سّصهشٍ صًذگی ؽذٍ ّ دتی دس دساص
هذت هیتْاًذ ثیوبسیُبی هضهي هبًٌذ ثیوبسی للجی -ػشّلی ّ
اًْاع عشعبى سا ایجبد کٌذ .ثشای ثَ دذالل سعبًذى ػْالت ًبؽی

اص تجوغ سادیکبلُبی آصاد دس ثذى هصشف آًتیاکغیذاىُب سا دس
سژین غزایی افضایؼ دُیذ .عجضیجبت ّ هیٍُْبیی هثل عبلجی،
اًجَ ،کذّ تٌجل ،فلفل،اعفٌبج ،کلن ّ صسدآلْ ثتبکبسّتي داسًذ.
علٌیْم سا ُن هیتْاًیذ دس ًبى ،آجیل ّ غالت عجْطداس پیذا
کٌیذ
=• E + C + Dضذ آلْدگی
چَ دس خبًَ ُغتیذ ،چَ دس هذل کبس ّ چَ پؾت فشهبى ،اص هْاد
غزایی هثل :کشفظ ،اعفٌبج ،گْجَفشًگی ،لیوْ ؽیشیي،
ًبسًگی ،پشتمبل ّ ثشگَ عجض کبُْ اعتفبدٍ کٌیذ کَ غٌی اص
ّیتبهیي ُ Cغتٌذ .الجتَ هصشف جْاًَ گٌذم ،سّغيُبی گیبُی،
گشدّ ،ثبدام ،صیتْى ّ عجضیجبت داسای ثشگ عجض کَ هٌبثغ ّیتبهیي
ُEغتٌذ سا ُن فشاهْػ ًکٌیذ .ثَ خصْؿ اگش ؽغلتبى عْسی
اعت کَ ثبیذ ثیؾتش دس ُْای آصاد ثبؽیذ؛ ایي ّیتبهیي هیتْاًذ
هغوْهیت ًبؽی اص آلْدگی ُْا سا خٌثی کٌذ.هٌبثغ هٌبعت
ّیتبهیي ُ Dغتٌذ کَ ثبیذ دس ثشًبهَ غزایی سّصاًَتبى ثبؽٌذ
•پکتیي ثخْسیذ!
هْاد غزایی کَ عشؽبس اص پکتیي ُغتٌذ ،عشة هْجْد دس ُْا سا
هیگیشًذ ّ هبًغ اص ًفْر عشة ثَ علْلُبی ثذى هیؽًْذ؛
هصشف سّصاًَ یک ػذد عیت هیتْاًذ ػْاسض ًبؽی اص آلْدگی
ُْا سا کبُؼ دادٍ ّ هیٍُْبیی هبًٌذ پشتمبل ّ تْتفشًگی ًیض
عشؽبس اص پکتیي ثْدٍ ّ ثشای کبُؼ ػْاسض آلْدگی ُْا هفیذ
ُغتٌذ
•کوجْد کلغین = جزة عشة ثیؾتش!

افشادی کَ کوجْد کلغین داسًذ ،ثیؾتش دس هؼشض خغش آلْدگی ثب
عشة لشاس هیگیشًذ .چْى گیشًذٍُبی فلضات  ۲ظشفیتی دس ثذى
اًغبى ثَصْست سلبثتی ػول هیکٌٌذ ّ دس صْستی کَ ایي
گیشًذٍُب ،لجال ثب فلضات هْسد ًیبص ثذى هبًٌذ آُي ّ کلغین اؽجبع
ؽذٍ ثبؽٌذ ،ثذى کوتش دس هؼشض آلْدگی ثب عشة لشاس هیگیشد
ثشای جلْگیشی اص آلْدگی صیبد ثب عشة ثِتش اعت کٌجذ (یب اسدٍ)،
کلن ثشّکلی ،تخوَ آفتبة گشداىً ،خْد عجض ،عْیب ،فٌذق ،پغتَ،
ثبدام ثیؾتشی هصشف کٌیذ کَ هٌجغ غٌی کلغین ُغتٌذ
•چشة ّ چیلیُب هوٌْع!
دس سّصُبیی کَ آلْدگی ُْا ثغیبس صیبد اعت ،اص غزاُبی چشة
ثَخصْؿ چشثیُبی جبهذ دیْاًی ّ گیبُی اعتفبدٍ ًکٌیذ کَ
هصشف چٌیي غزاُبیی فمظ ثبػث تؾذیذ کبُؼ تْاى ثذًی ّ
رٌُی ؽوب دس عْل سّص خْاُذ ؽذ .پظ اعتفبدٍ اص تٌمالت کن
اسصػ هثل چیپظ ،پفک ّ ًْؽبثَُبی گبصداس سا ثیخیبل ؽْیذ
کَ ثبػث اختالل جزة ػٌبصش هفیذ دس ثذى هیؽْد ّ هیتْاًذ
اثشات هٌفی آلْدگی ُْا سا تؾذیذ کٌذ .هصشف هْادی هثل
عْعیظ ّ کبلجبط ُن ثَ دلیل داؽتي هْاد ؽیویبیی ّ
ًگِذاسًذٍ ،ػالٍّ ثش ایي کَ ثَ خْدی خْد هضش ّ عشعبىصاعت،
ثشای عبکٌبى ؽِشُبیی کَ ُْای ًبعبلن داسد ،ثَ ُیچّجَ
تْصیَ ًویؽْد
•عیش ّ پیبص ثخْسیذ
عیش ،پیبص ّ تشٍ فشًگیُ ،ش لذس ُن کَ ثْی آصاسدٌُذٍای داؽتَ
ثبؽٌذ اهب دبّی همذاس صیبدی گْگشد ُغتٌذ کَ هی تْاًٌذ اص
هخبط دعتگبٍ تٌفغی هذبفظت کٌٌذ

•ًْؽیذى آة صیبد فشاهْػ ًؾْد
ًْؽیذى صیبد آة ثَ کلیَُب کوک هیکٌذ تب اهالح اضبفی اص ثذى
خبسج ؽْد ّ رسات آلْدگی هذت کوتشی دس ثذى ثبلی ثوبًذ
•خشیذ اص ّاًتی هوٌْع!
دس سّصُبی آلْدگی ُْا ًجبیذ اص ّاًتیُبیی کَ هیٍْ ّ عجضیجبت
تبصٍ سا دس کٌبس خیبثبىُب هیفشّؽٌذ یب هغبصٍُبیی کَ عجضیجبت
خْد سا ثیشّى اص هغبصٍ ّ دس هغیش ػجْس خْدسُّب هیگزاسًذ ،هیٍْ ّ
عجضی ثخشیذ

