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يك فوU تخصص گوQ"0 4 كبد معتقد 0ست كه بر10 +ست يابي به سالمت كامل بايد +" نوL غذ0 4 شJوI تغذيه +قت كامل +0شت 4 مدC0 به $نچه
به عنو0\ غذ0 مصرa مي كنJم[ نگاI كر+ 'ير0 بJما"1 _ا بJشتر منشائي +0خلي +0"ند 4 با +قت +" شJوI 'ندگي[ مي  تو0\ 0' $ن]ا پJشگJر1 كر+.

+كتر '"ين $#"[ +" گفت 4 گو با خبرنگا" 0يسنا منطقه فا"h[ با 0شا"I به سابقه بJش 0' 2 +_ه تحقJق 4 پژ4_ش +" موضوL تغذيه cبJعي 4 نقش $\ +"
سالمت 0نسا\[  گفت: بJما"n؛ عکس 0لعمل بد\ برn0 پاکسا'n 4سم '+0یی 0ست. بنابر0ين +" نگاc Iب cبJعي[ بJما"1 0' +"4\ بد\ شكل گرفته 4

0نسا\ "0 +"گJر مي كند 4 0مر1 خا"جي نJست.

0ين متخصص 0مرx0 +0خلي[ گفت: _مه ما +" 0ثر 'ندگی ناسالم[ تغذیه ناسالم[ _وn0 $لو+v$ ]I ناپاکJزI 4 0ین سموC شJمJایی که +" محJط 'یست
0یجا+ کر+I 0یم[ يا سمومی که به 04سطه مصرa مدC40 كرC _ا[ لوسJو\ _ا[ شامپو_ا 4 پا} كنندI _ا 4 شويندI _ا1 مختلف به تد"يح 04"+ بد\ ما

مي شوند[ به بJما"1 _ايي مبتال مي شويم.

عضو کمJته پزشکا\ مسئوÅ بJما"ستا\ جانز _اپکJنز[ معتقد 0ست بی خو0بی[ 0سترh 4 0فکا"منفی[ باعث مو0ج]ه بد\ با 0ضافه با" مي شو+ 4 با توجه به قد"� 0صلي بد\ كه با'سا'1 0ست 4
10 Iپديد Qا[ +ستخو[كر+\ $ن Ñ"خا n00ست 4 بد\ بر Ñ"می "سد که 0'حد تحمل خا nبه حد Cتجمع سمو ]جهJش گفته شد[ بد\ قد"تش "0 0' +ست می +_د 4 +" نتJعو0ملي كه +" سطو" پ

خو0_د شد كه ما به ناC بJما"1 مي شناسJم.

40 0ضافه كر+: 0کثر بJما"n _ا عالیم مشترکی +0"ند[ عالئمي كه بشکل تب[ +"+ عضالنی[ 0ستخو0نی يا _مرI0 با حالت ت]وÅ+ ]L +"+[ يا به شكل بر4\ "يزc '0 1ريق پوست مانند بثو"�0 4 تعريق
4 ... بر4' مي كنند. بنابر0ين بJما"1[ پر4سه 4 فر$يند1 0ست كه ما بايد به جا1 نگر0ني به $\ خوQ $مد بگويJم! 'یر0 0ین پر4سه باعث می شو+ كه بد\ بتو0ند سم '+0یی کند. +" حالی که cب

مد"\ با +0+\ +0"4 یا جر0حی[ 0ین پر4سه "0 مختل می کند 4 باعث می شو+ +" مرحله n0[ 0ین پر4سه قطع شو+.

0ين پزشك فوU تخصص گوQ"0 4 كبد معتقد 0ست: +"ما\ cبJعی یا نگاc IبJعی به بد\[ 0ین  0جا'I "0 می +_د که پر4سه بJما"1 به cو"کامل cي 4 سم '+0يي به شكل كامل 0نجاC شو+[ +"
0ين حالت بد\ به حالت عا+1 با' مي گر++. 0' 0ين منظر[ "I0 "_ايي 0' بJما"1 تكمJل پر4سه سم '+0يي cبJعي بد\ 0ست.

'"ین $#" با 0شا"I به قد"� cبJعی بد\ 0نسا\ برn0 +"ما\ بJما"n _ا[ گفت: بد\ 0نسا\[ خو+ +"ما\ 0ست. نJا' به +"ما\ ند0"+. 04قعا _Jچ +"مانی 0' بJر4\ بر10 بJما"1 4جو+ ند0"+. بد\ 0نسا\
مانند بسJا"1 0' موجو+�0 با خاصJت خو+ +"مانی به 0ین ج]ا\ پا می گذ0"+.

0ين پزشك فوU تخصص معتقد 0ست كه _ر 0تفاقی برn0 بد\ "ã می +_د[ بد\ قد"� مقابله با $\ "Jä4 ]+"0+ 0فه ما فر0_م كر+\ شر0يط مناسب بر10 بد\ 4 0نجاC خو++"ماني بد\ 0ست.

14 با 0ين تاكJد كه حتي +" مو0ج]ه با سلوÅ _ا1 سرcاني[ بد\ قد"� با'سا'1 خو+ "0 +0شته 4 مي تو0ند "4ند "0 تصحJح كند[ گفت:  "4'0نه چندین سلوÅ سرcانی +" بد\ تولJد می شو+ 4
0ختال� بسJا"n +" با'سا'n +1 0\ 10 4 تکثJرسلولی 0یجا+ مي كند[ 0ما بد\ خو+ "0 ترمJم كر+I 4 تصحJح مي كند. مثل 'خم _ا يا شكستگي 0ستخو0\ كه بد\ خو+ "0 تصحJح مي كند.

Cرنشا\ كر+: سخن من با تماcما"1 "0+"ما\ كنند[ خاJخو0"1 مي تو0نند ب IاJگ Cعي 4خاJبc به كمك سبك تغذيه Cت پاكسا'1 بد\ 0'سموJما"0\ با توجه به 0_مJبه 0ينكه ب I"ين $#" با 0شا"'
بJما"0\ 0ين 0ست كه به قد"� شفابخشي +"4ني خو+ 0يما\ +0شته باشند. با4" كنند كه تن]ا +0"14 تضمJني بر10 +"ما\ بJما"1 $نا\[ 0يما\ به تو0نايي بدني 0ست كه خد40ند $فريدI 0ست.

خد40ند با $فرينش 0ين بد\[ +"1 0' عافJت به "14 $نا\ با' كر+I 0ست.

به گزQ"0 0يسنا[ 0ين پزشك فوU تخصص تاكJد +0"+ كه 0نسا\ 0گر با +قت +" سبك 'ندگي خو+ +" 0بعا+ مختلف[ مر0قبت ال'C "0 +0شته 4 0' +يگر سو[ به تو0نايي بد\ +" با'سا'1 4 ترمJمم 4
تصحJح مشكال�[ 0يما\ +0شته باشد[ به حتم _Jچ بJما"1 جز پايا\ cبJعي 'ندگي[  مرé "0 با 40 _مبستر نمي كند.

به گزQ"0 0يسنا[ خانم +کتر '"ین $#" متخصص 0مرx0 +0خلی 4 فوU تخصص بJما"n _اn +ستگاI گوQ"0 4 کبد[ نز+يك به 25 ساÅ تحقJق 4 پژ4_ش _ا1 مستمر1 "0 +" حو'I تغذيه[ +0شته 4
+0شته _ا 4 +ست $4"+_ا1 خو+ "0 +" قالب سمJنا"_ا 4 كنفر0نس _ا1 متعد+1 0"0ئه +I+0 0ست.

14 0' 20 ساÅ قبل به عضويت كمJته پزشكا\ برc 10ب مسئوÅ( PCRM)[ +" $مدI 4 +" ن]ايت +" كمJته پزشكا\ مسئوÅ بJما"ستا\ جا\ _اپكJنز $مريكا[ عضو شدI 0ست.

'"ين $#" +" كتاv خو+ با عنو0\ به غذ10 خو+ +4با"I فكر كنJد[ بخش 0عظمي 0' تجا"v 4 نتايج تحقJقاتي +" خصوc èب cبJعي "0 گر+$4"1 4 منتشر كر+I 0ست.
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