
 

 

 
 

 

 

 

  

1400 ماه خرداد  ،2شماره  ـخبرنامه انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران   

 "درحال وقوعچاقی: یک همه گیري "با موضوع  1400رش سال المت گواکنفرانس خبري هفته س

. کنند یم نییتع روز نیا يبرا را یموضوع هرساله و نموده ينامگذار گوارش یجهان روز نام به را سال هر یم 29 روز گوارش یجهان انجمن
 کبد و گوارش نیمتخصص انجمن مناسبت نیهم به. است "وقوع درحال يریگ همه کی: یچاق" 2021 سال گوارش یجهان روز موضوع

 عالما موضوع با مرتبط را ییها تیفعال هفته، نیا طول در و کرده ينامگذار گوارش سالمت هفته را 1400 سال ماه خرداد هشتم تا اول رانیا
 و ویراد در یعلم يها یسخنران و ها رسانه در یعلم دیاسات مصاحبات درج شامل کشور سراسر پزشکان و مردم عموم یآگاه يبرا شده
   .دهدیم انجام ونیزیتلو

 الن،یگ تهران،( رانیا سراسر از يکشور تهیکم محترم دیاسات مشارکت با ماه خرداد 7 و 6 يروزها در روزه دو يکشور ناریوب کی زین امسال
 بهشتیارد 31 خیتار در اصفهان يها استان نیهمچن. شد خواهد برگزار) خراسان گلستان، مازندران، ،یشرق جانیآذربا کردستان، فارس،

 .کنند یم برگزار یچاق موضوع با ناریوب ماه، خرداد 3 خیتار در کرمان و ماه
 سابح به مهم و یعموم موضوع کی یچاق چون. است شده هیته یعلم و دیمف مطالب شامل یچاق موضوع با رابطه در بروشور و پوستر •
 و یچاق خطرات متوجه را مردم میبتوان خدا دیام به که باشد استفاده و درك قابل مردم عموم يبرا شده هیته مطالب میکرد یسع دیآ یم

 .مییبنما کند، یم جادیا فرد يبرا آن دنبال به که یمشکالت
 ریز نکیل قیطر از 1400 سال ماه خرداد 7 و 6 خیتار در گوارش سالمت هفته يکشور یعلم ناریوب پخش •
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 .بود خواهد پزشکان زین و مردم عموم دسترس در
  .شوند وارد گانیرا بصورت ناریوب نیا در که شود یم دعوت عالقمندان یتمام از •
 تهران یکپزش علوم دانشگاه بهداشت معاونت يهمکار با مرتبط يها يماریب و یچاق مورد در یگراف موشن چند هیته به نسبت نیهمچن •
 خواهد اقدام کشور در موجود يها رساختیز ریسا و شاد شبکه ما،یس و صدا ،یاجتماع يها شبکه در آنها پخش به نسبت که است شده هیته

 .شد
 دسترس در www.iagh.org رانیا کبد و گوارش نیمتخصص انجمن تیسا وب قیطر از گوارش سالمت هفته با رابطه در شتریب اطالعات

 .بود خواهد عموم
 مروستی فرزانه اتحاد

 دبیراجرایی هفته سالمت گوارش
 

 پژوهشکده در ماه خرداد 1  مورخ شنبه روز در، گوارش سالمت هفته موضوع با مرتبط يخبر کنفرانس يبرگزار
 خبرنگاران از یجمعکمیته علمی هفته سالمت گوارش و  حضور با یعتیشر مارستانیب کبد و گوارش يها يماریب

 .دیگرد برگزار يخبر يها گاهیپا
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 دکتر رضا ملک زاده رئیس هفته سالمت گوارش:

 بوده سال 50 ریز آنها درصد 18 که میدار کشور در مرگ هزار 380 ساالنه
 .است زودرس يهامرگ نیا عوامل از یکی یچاق وعیش که

 نیهمترم از یچاق: افزود گوارش سالمت هفته مناسبت به زاده ملک رضا دکتر
 درصد 20 که يطور به است زودرس يها مرگ و ها يماریب وعیش عوامل

 گذشته سال 15 به نسبت رقم نیا و اند شده چاق یرانیا نوجوانان و کودکان
 .است کشور سالمت يبرا يخطر زنگ نیا و شده برابر هفت

 30 دارند، فشارخون سال 55 يباال انیرانیا درصد 50: داشت اظهار يو
 ار یقلب و يمغز يها سکته که دارند چرب کبد کشور تیجمع درصد

 20 در یرانیا هزار 180 يرو شده انجام مطالعات اساس بر و داده شیافزا
 25 و کنند یم مصرف دارو که دارند ابتید مردم درصد 15 کشور، استان

 نیمهمتر عوامل از یچاق که رندیگ یم ابتید ندهیآ در زین افراد درصد
 .است ها يماریب نیا بروز عوامل

 هفته سالمت گوارش: دبیرعلمیدکتر علیرضا دالوري 
 خود و دباش یم ها يماریب ریسا يبرا يا نهیزم يها يماریب از یکی عنوان به یچاق
 يماریب گوارش بحث در. شود یم قلمداد يماریب کی عنوان به ییتنها به یچاق
 مثل یوارشگ يها سرطان یبرخ فالکس،یر مثل هستند ارتباط در یچاق با که ییها

 سرطان و رحم سرطان مثل یرگوارشیغ يها سرطان از...  و بزرگ روده سرطان
 .دارد ریتاث آنها آمدن بوجود در یچاق که هستند ییها يماریب نهیس

. است هکرد دایپ شیافزا قطعاً یچاق افراد، یزندگ وهیش علت به يامروز جامعه در
 .میده امانج را یخاص اقدامات نکهیا مگر کرد خواهد دایپ شیافزا هم بعد به نیا از و
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