▪ در معرض مستقیم نور قرررر نررتترب شد.ر ▪ در معررض رررررو د دمرد شردال
قررر نررتتب شد.
 )۲در منزل :
▪ شب هنردم طبخ شد ردغن ،رز ررررو كم رستفدده كنی
شهتر رست تفرت درد شرد ردغرن ك ترر رر زرد رز ن سرر كررد كنریم د شررر
ر ن كدر رز ردغرن مرد م موصرور سرر كررد كرب ت ر رررررو شردال رر دررد
مصرف كنیم د هیچ دقرت ردغرن مرد م مع روا رر شررر سرر كررد رسرتفدده

الگوی صحیح مصرف مواد غذایی با محوریت

نکنیم

روغن ها وچربی ها

▪ شرررر سررر كرررد  ،رز ررررررو مد ررم شررد مر و زمررد ك تررر رسررتفدده كنیر ؛
ز رر ررررو شیش رز ر سبب ر جدد شو تن د زنن ه در ردغن م .ود
▪ ردغن سوختب شی در زرست؛ رز مصرف آ ز ر خوددرر ترمد ی
▪ ردغنهد مد م رر ررررو ن هی  ،مرر آنکب موصور سر كرد شد.
▪ رز مصرف مج د ردغن كب ررررو د ه رست پرهیز كنی
▪ پررا رز هررر شرردر مصرررف  ،در رررف ردغررن رر شبن رر تررد ركسرری

دررد آ

نشود

تهران  ،شهرك غرب فاز  5خيايان سيماي ايران
،نبش فالمك جنوبي
تلفن 88369862-6 :
فاكس 88571081 :

Website : www.laleh –hospital.com

پمفلت مددجو
واحد آموزش و ارتقای سالمت بیمارستان الله
(پائیز )1395

ز م شنر

د ررز ردش شررسر هرد رنجردم .ر ه نشرد مر دهر كرب راررو

رسرری هد ررررب تررررنا ك تررر شد .ر  ،آ ردغررن رز نسررر تغي ررب ر سرردام تررر

نرهر رر رنررورع ردغررن در م ر هررد خشر

د تغي رب در ر ررر رز كیفیرت مبيروش شرخروردرر نیسرت

رسررت شنرردشرر ن سررع كنیرر مصرررف ررشیهررد ر.رربدع ( زدمرر ) در شرندمررب

گرمررد مسرري د شررب رفررو كیفیررت د طعررم مبيرروب ردغررن ك ر

مصررف مرورد غرير

ردنر تغییررررو ر جرردد .ر ه در رارررو

غررير مصرررت شرررر رتررزر ش مصرررف

غير

خود ريف كنی د رز ردغنهد غیرر.بدع نسیر ردغنهد ز تو ،

د خنر  ،ددر رز نررور  ،رطوشررت د
ن رروده د آنرررر

سدام نرب م دررد

قن . ،کر  ،ردغرن د ررشر د مصررف ندكردت سربز د میروه . ،ریر  ،ابنیردو

● نکدت درشدره مصرف ررش د ردغن:

د گو.ت رست

شد توزرب شرب ت ردم مروررد ردد .ر ه شررر نرهر رر تر یح ردغنهرد د ررشیهرد،

در ردل ردضرر مه ترر ن تيرت مررم د میرر در كشرور مرد شی در هرد قيبر د

شد شب ر ن نکدو توزب كرد :

تردقرر رسررت کرر رز مرروررد كررب شدترر رتررزر ش كيسررتردل خررو د شررردز
شی در هررد قيبرر تردقرر میشررود،رارو

 )۱هنردم خر :

غيررم مصرررف ردغنهررد د ررشیهررد د

الزم رست كرب مشوصردت رد

مصرف ز دد ردغنهد زدم رست
نکتب مهم ر ن رست كب ر ن شی در هد در ددرر كودك در ش
ت د

شد .درج .ود ر ن مشوصردو .ردم نردم تجردر كردال ،نروع تررآدرده. ،ر دره

.رک مر گیررد

پردن ر ه سرردخت كرردال . ،ر دره پردرنررب سرردخت رز دزررو شه ر.ررت ،نرردم .ررركت

شب مصرف غيرهد ررب . ،ور ،شر.تب سر  .ه رز كودك .ک گرتترب د

سرردزن ه د نشرردن آ . ،رررر م نرهر رر د مصرررف ،ترردر خ توایر د ترردر خ رنقضررد

ذرئقرررب مرررد رر مررر سررردزد كرررب تغییرررر آ در شزرگسررردا مشرررک رسرررت
ررشیهد شب ترمهد زدم د مد م د در رنورع گیده (،نبدت ) د رد ریرورن

دزرود

دررد

رردف شسرتب شنر

ردغرن رز هرر زرنا كرب

كرردنوال ( كيررزر) آتترردشرردر  ،ذرو  ،سو درسررتفدده كنیرر در درقررم ردغنهررد د

رست

ررشیهررد زدم ر ریررورن د ررد ردغررن گیررده كررب شررد هی ردانررب كرررد زدم ر
 .ه شد.رن رردد رسری رررب ترررنا هسرتن كرب تدمر مه ر در رترزر ش
كيسررتردل ش ر ( )LDLم ر شد .ر در ترروض ردغررن ز تررو د مغزهررد شوصررور
گرررردد رررردد ردغرررن شرررد كیفیرررت مبيررروب هسرررتن د شدتررر كررردهش
كيستردل( )LDLم .ون
ر رر دررد

نکتب زداب ر نکب خیي هد تکرر مر كننر نروع ردغرن در رردا .ر

در تورتیکب شد ر شر رنیم ه رب ررشیهرد د ردغنهرد دد شررشرر پرردت ین هرد د مرورد
نشدستب ر در ش

كردار توایر مر كننر ت ردم مرورد غرير

رررب كرب مرد

ررشرر آ رر ن رر شینرریم مورر گررردد  ،پسررتب  ،گو.ررت  ،شیسررکوشیتهد رنررورع
ردغررن نبرردت شررب طررور طبیع ر شررب تررورو مررد م رسررت كررب آ رر در كدرخدنررب
تب

شرب ردغرن زدمر مر كننر در ترآ نر تبر

رسی هد رررب شرد هیر ردا ر.ربدع مر .رون

ردغرن مرد م شرب زدمر ،
ر رن رسری هد رررب ر.ربدع

شرر سدمت مضررن د در ایسرت غريرهد خبرنرد

قرررر مر گیرنر

تردده

شررر ر ررن در ر ررن زر ررد تركیبرردو غیرترردد د رررر شررب نرردم رسرری هد ررررب
تررنا شوزود مر آ نر كرب در ر جردد سررطد نقرش دررد شنردشرر ن شرد مصررف
ردغن زدم هرر دد تدمر خبرر شرد هرم دررد شر
شی در هررد قيب ر د تردق ر رر رتررزر ش م ر دهن ر

مر .رون د خبرر رشرتد شرب
شررب ه ررین دای ر مصرررف

ردغن مد م شب زدمر ررز یرت دررد هرر ررب میرزر رسری هد رررب ر.ربدع د

.یر نیهد د ابنیدو پرررب شب دایر ررشر پنهرد شرب رنر رزه ررشر

كرب دررنر

كدار شیشتر ر جردد مر كننر د رگرر شر رد رب مصررف .رون شدتر رردق

رد شسرتب شنر

م .ون

ررب ر.بدع د رسی هد ررب تررنا رر ذكر كرد

رد.هد ت یح نره رر ردغن مد م :

هررب میرزر رسری هد رررب ر.ربدع د رسری هد رررب ترررنا ردغرن نبردت

تورمي نسیر ركسی

 ،گرمرد  ،نرور د رطوشرت شرر رد ررشیهرد ر رر مر گيررنر

ررشیهررد مع رروال در مجررددرو ركسرری

هررور ركسرری ه د تدسر میشررون

ردغررن

رنررورع ردغررن نبرردت زدمر هی ردانررب ،شد ر میررزر رسرری هد

زدم ك تر شد .ردغن شهتر د سدا تر رست
▪ هیچ گونب آ در زنگ زدگ رد قوط آ مشده ه نشود

هرررد مرررد م شرررب دایررر دزرررود رسررری هد رررررب غیرررر ر.ررربدع در مقدشررر

▪ هیچ گونب آ در نشت ردغن در شستب شن

ركسی رسیو د تسدد ردغن رسدس تر میبد.

▪ در م

مرطوب نره رر نش ه شد.

آ مشده ه نشود

