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 دیبثت ًگزاًی ّز خبًَادُ: ۸۱۰۲سبل ضعبر 

آثبى هبُ ثِ عٌَاى رٍس جْبًی دیبثت ًبهگذاری ضذُ کِ ثِ دلیل اّویت ایي هَضَع، ایي  ۸٢ًَاهجز ّوشهبى ثب  ۰١ّزسبلِ 

 ّفتِ ًیش در ایزاى، ّفتِ هلی دیبثت در ًظز گزفتِ ضذُ است.

ّبی قلجی ٍ   غیز ٍاگیز در کٌبر ثیوبری  ّبی غیز ٍاگیز ٍ یکی اس چْبر ثیوبری  دیبثت یکی اس هْوتزیي ثیوبریوبری ثی

 .کٌذ  ّبی تٌفسی است کِ ثیطتزیي هزگ ٍ هیز ٍ ًبتَاًی را در جْبى ایجبد هی  ّب ٍ ثیوبری  عزٍقی ٍ سزعبى 

درغذ جوعیت ثبالی  ۰۲ثِ ثیوبری دیبثت هجتال ثَدُ ٍ سبل  ۸٢درغذ جوعیت ثبالتز اس  ۰۰ي هغبلعبت، آخزی ثزاسبس 

دارًذ ٍ یب در هعزؼ خغز  درغذ ثشرگسبالى یب دیبثت  ٢۱تب  ۸۲سبل ًیش، پزُ دیبثت ّستٌذ، ثٌبثزایي جوعیتی حذٍد  ۸٢

 .جذی اثتال ثِ دیبثت ّستٌذ

رٍ هیشاى قٌذ خَى  ثذ اس ایيیب کبّص هی کبهل گلَکش در دیبثت، سزعت ٍ تَاًبیی ثذى در استفبدُ ٍ سَخت ٍ سبس

گَیٌذ. ٍقتی ایي افشایص قٌذ در دراس هذت در ثذى ٍجَد داضتِ ثبضذ، سجت  هی آى ّبیپزگلیسوی افشایص یبفتِ کِ ثِ

تَاًذ اعضبی هختلف ثذى ّوچَى کلیِ، چطن ٍ اعػبة را درگیز کٌذ.  ضَد کِ هی ّبی ثسیبر ریش در ثذى هی تخزیت رگ

ٍ تطخیع سٍدرس ایي  ّبی قلجی عزٍقی ارتجبط هستقیوی دارد؛ لذا غزثبلگزی ریسک ثیوبری ّوچٌیي دیبثت ثب افشایص

تَاًذ در پیطگیزی اس ایي عَارؼ هؤثز ثبضذ. تطخیع ٍ ّوچٌیي غزثبلگزی دیبثت ثب  ثیوبری در افزاد ثب ریسک ثبال هی

 .اًجبم آسهبیص قٌذ خَى هیسز است

ثیوبری  کلیَی، اختالالت عػجی )ًَرٍپبتی( ٍ عَارؼ چطوی اس هْوتزیي عَارؼ ّبی قلجی ٍ عزٍقی، ًبرسبیی   وبریثی

ایي ثیوبری جلَگیزی کزد ٍ ثِ ایي تزتیت  تَاى تب حذٍد سیبدی اس عَارؼ   دیبثت است ٍ ثب کٌتزل ٍ هزاقجت اس دیبثت هی

 .ّبی آى را کبّص داد  ّشیٌِ

بثت ثیوبرستبى عالهِ ثْلَل گٌبثبدی ثِ غَرت رایگبى  در عی ّفتِ  رٍس جْبًی دیبثت ثیوبراى هزاجعِ کٌٌذُ ثِ کلیٌیک دی

 دیبثت تَسظ هتخػع داخلی ٍیشیت ضذًذ. 

ّوشهبى ثب رٍس جْبًی دیبثت ، آهَسش ثیوبراى هزاجعِ کٌٌذُ ثِ کلیٌیک، ثب ّوکبری کلیٌیک دیبثت ٍ ٍاحذ آهَسش ٍ 

ی ضزکت کزدًذ ٍدر هَرد عَارؼ دیبثت ٍ خَد هزاقجتی ارتقبی سالهت اًجبم ضذ ٍ ثیوبراى دعَت ضذُ در جلسِ آهَسض

تَسظ خبًن دکتز سجحبًی عضَ ّیئت علوی داًطگبُ ٍهتخػع داخلی هزکش آهَسش ّبیی ارائِ ضذ. ٍ دراداهِ کبرضٌبس 

 تغذیِ ثیوبرستبى آقبی هَدة در خػَظ رعبیت رصین غذایی ٍ تغذیِ غحیح ثزای خبًَادُ ّب ٍ ثیوبراى غحجت ًوَدًذ.  



 

 


