
تمامی بلیت های فینال لیگ قهرمانان آسیا الکترونیکی فروخته می شود

سکته مغزی از عالئم تا توصیه های پیشگیرانه

برگشت  بازی  در   ۲۰۱۸ آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  های  بلیت  تمامی 
پرسپولیس و کاشیما انتلرز ژاپن به صورت الکترونیکی  فروخته می شود و 

هیچ بلیتی در ورزشگاه فروخته نخواهد شد. 
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران، 
امروز در فدراسیون فوتبال نشست ویژه ای با حضور  حیدر بهاروند نایب رئیس و رئیس 
سازمان لیگ، عباباف مدیر کل حراست وزاررت ورزش و جوانان، حمیدرضا گرشاسبی 
باشگاه پرسپولیس، محمدحسین حمیسی رئیس حراست فدراسیون   مدیرعامل 
فوتبال، غالمحسین زمان آبادی مشاور فرهنگی  فدراسیون، حجت اله بهمنی مدیر 
روابط عمومی وامور فرهنگی سازمان لیگ، سعید فتاحی مدیر مسابقات سازمان لیگ، 
آقایی از  یگان ویژه، حامد مومنی ازاعضای کمیته روابط بین الملل فدراسیون، کیوان 

تهرانی دبیر  IT  فدراسیون، علی صدیقی رئیس  تشریفات فدراسیون، ابراهیم شکوری 
معاون دبیرکل فدراسیون، اعالیی و مهدوی از شرکت توسعه مبنا، جواد پاینده از 
روابط  عمومی فدراسیون، رضایی از روابط عمومی ومحمودی از حراست مجموعه 

ورزشی آزادی برگزار شد. 
در این جلسه در مورد شیوه بلیت فروشی مسابقه دو تیم پرسپولیس و کاشیما 
انتلرز ژاپن بحث و گفت و گو شد و مقرر گردید  تمامی بلیت های این مسابقه به 
صورت الکترونیکی فروخته شود و هیچ گونه بلیت کاغذی و فیزیکی در روز مسابقه 

در  ورزشگاه به فروش نرسد.  
بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ روز ۱۹ آبان در ورزشگاه آزادی 

برگزار می شود. دیدار رفت  دو تیم در ژاپن  روز ۱۲ آبان است. 

سکته مغزی زمانی رخ می دهد که جریان خون به بخشی 
باعث  امر  این  می یابد.  کاهش  یا  شده  قطع  فرد  مغز  از 
محرومیت بافت مغزی از اکسیژن و مواد مغذی شده و 
به مردن  سلول های مغزی در عرض چند دقیقه شروع 

می کنند.
به گزارش ایسنا، سکته مغزی یک وضعیت اورژانسی پزشکی است 

که درمان سریع در آن ضرورت دارد.
اقدامات فورِی اولیه می تواند آسیب های مغزی و عوارض بالقوه آن 
را کاهش دهد. نکته مثبت در مورد این عارضه این است که سکته 
مغزی قابل پیشگیری و درمان بوده و مرگ و میرهای ناشی از آن 

نسبت به گذشته کاهش یافته است.
عالئم سکته مغزی

در صورتی که فکر می کنید خودتان یا فرد دیگری ممکن است 
سکته مغزی در پیش رو داشته باشید به این عالئم توجه کنید. 
همچنین زمان آغاز این عالئم را به خاطر بسپارید. فراموش نکنید 
مدت زمان بروز این عالئم می تواند گزینه های درمانی را تحت تاثیر 

قرار دهد.
- مشکل در صحبت کردن و ادراک: ممکن است فرد احساس 
گیجی کرده و کلمات را به طور نامفهوم ادا کند یا در درک صحبت 

ها دچار مشکل شود.
- فلج یا بی حسی صورت، دست یا پا: ممکن است فرد بی حسی، 
ضعف یا فلج ناگهانی در صورت دست یا پای خود احساس کند. 
این اتفاق اغلب در یک سمت بدن رخ می دهد. فرد باید سعی کند 
هر دو دست خود را همزمان باالی سر خود بلند کند. اگر یکی از 
دستها شروع به افتادن کند، ممکن است دچار سکته مغزی شده 
باشد. همچنین هنگامی که سعی می کند لبخند بزند، ممکن است 

دهانش سست شده و آب از دهانش خارج شود.
- مشکل در بینایی یک یا هر دو چشم: ممکن است فرد به طور 
ناگهانی دچار تاری دید، دوبینی یا سیاهی رفتن در یک یا هر دو 

چشم خود شود.
- سردرد: ممکن است دچار سردرد شدیِد ناگهانی شود. این سردرد 
می تواند همراه با استفراغ، سرگیجه یا دگرگونی هوشیاری فرد باشد. 

این عالئم نشان دهنده سکته مغزی است.
- مشکل در راه رفتن: ممکن است هنگام راه رفتن تلو تلو بخورد 
یا سرگیجه ناگهانی و از دست دادن تعادل و هماهنگی را تجربه کند.

زمان مناسب مراجعه به پزشک
اگر متوجه عالئم سکته مغزی در فردی شدید، حتی در صورتی که 
عالئم ثابت نبوده و از بین می روند، سریعاً به پزشک اطالع دهید و 

مراحل زیر را انجام دهید:
۱( صورت: از فرد بخواهید لبخند بزند. آیا یک سمت دهانش سست 

است؟
۲( دست ها: از فرد بخواهید هر دو دستش را باال ببرد. آیا یکی از 
دست ها پایین می افتد یا قادر به باال بردن یکی از دست ها نیست؟

۳( صحبت کردن: از فرد  بخواهید یک عبارت ساده را تکرار کند. 
آیا کلمات را نادرست و مبهم ادا می کند؟

۴( زمان: در صورتی که فرد هر یک از این عالئم را داشت، سریعاً 
با اورژانس تماس بگیرید. تا زمان رسیدن نیروهای اورژانس به دقت 

مراقب فرد مشکوک به سکته مغزی باشید.
 عوامل خطر

بسیاری از عوامل می تواند خطر سکته مغزی را افزایش دهند. بعضی 
از این عوامل می تواند خطر ابتال به سکته قلبی را نیز افزایش دهند. 

عوامل قابل درمان که در بروز سکته مغزی نقش دارند عبارتند از:
عوامل خطرساز سبک زندگی

- چاقی و اضافه وزن
- عدم فعالیت فیزیکی

- مصرف الکل
- سیگار کشیدن یا قرار گرفتن در معرض دود سیگار

- استفاده از مواد مخدر مانند کوکائین و مت آمفتامین

عوامل خطرساز پزشکی
- فشار خون باالتر از ۱۲۰ روی ۸۰ میلی متر جیوه

- کلسترول باال
- دیابت

)OSA( آپنه انسدادی خواب -
- بیماری های قلبی عروقی از جمله نارسایی قلبی، نقص های 

قلبی، عفونت قلب یا ضربان قلب غیرطبیعی
- سابقه شخصی و خانوادگی سکته مغزی، سکته قلبی یا حمله 

)TIA( ایسکمی گذرا
سایر عوامل مرتبط با خطر باالی سکته مغزی

- سن: افراد باالی ۵۵ سال بیشتر از جوانان در معرض سکته مغزی 
قرار دارند.

- نژاد: افراد آمریکایی-آفریقایی نسبت به افراد سایر نژادها با خطر 
بیشتری برای سکته مغزی مواجه اند.

- جنسیت: مردان بیشتر از زنان احتمال سکته مغزی دارند. زنانی 
که سکته مغزی می کنند، معموال سن بیشتری نسبت به مردانی که 
سکته مغزی می کنند داشته و زنان کمتر از مردان احتمال دارد جان 

خود را به دلیل سکته مغزی از دست دهند.
- هورمون ها: مصرف قرص های ضد بارداری و هورمون درمانی 
که شامل استروژن باشد و همچنین افزایش سطوح استروژن ناشی از 

حاملگی و زایمان خطر سکته مغزی را افزایش می دهد.
پیشگیری از سکته مغزی

دانستن عوامل خطر سکته مغزی، پیروی از توصیه های پزشک 
و اتخاذ شیوه زندگی سالم بهترین اقداماتی است که می توانید برای 
جلوگیری از سکته مغزی انجام دهید. در صورتی که پیش تر سابقه 
سکته مغزی یا حمله ایسکمی گذرا داشته اید، این اقدامات می توانند 

به جلوگیری از سکته مغزی دوباره کمک کنند.
پیروی از دستورات پس از سکته مغزی که از بیمارستان دریافت 
می کنید نیز نقش مهمی دارد. بسیاری از راهبردهای پیشگیری از 
سکته مغزی همانند راهبردهای پیشگیری از بیماری های قلبی است.
از سایت  نقل  به  زندگی سالم  توصیه های شیوه  به طور کلی 

تخصصی مایوکلینیک عبارتند از:
- کنترل فشار خون باال: این از مهمترین کارهایی است که می 
توانید برای کاهش خطر سکته مغزی انجام دهید. اگر پیش تر سکته 
مغزی را تجربه کرده اید، پایین نگه داشتن فشار خون راهی مناسب 
برای پیشگیری از سکته های مغزی یا حمله های ایسکمی گذرای 

بعدی است.
ورزش، مدیریت استرس، حفظ وزن سالم، محدود کردن مقدار 
سدیم و پرهیز از مصرف الکل می تواند به حفظ فشار خون مناسب 
کمک کند. عالوه بر توصیه تغییرات شیوه زندگی، پزشک شما ممکن 

است داروهایی برای درمان فشار خون باال تجویز کند.
- کاهش میزان کلسترول و چربی اشباع در رژیم غذایی: خوردن 
کمتر کلسترول و چربی به ویژه چربی های اشباع شده و ترانس 

می تواند پالک های خونی را در رگ های شما کاهش دهد. در صورتی 
که نتوانید کلسترول خود را تنها از طریق تغییرات تغذیه ای کنترل 
کنید، پزشک شما ممکن است داروهای کاهش کلسترول را برایتان 

تجویز کند.
- ترک استعمال دخانیات: استعمال دخانیات خطر ابتال به سکته 
مغزی را برای افراد سیگاری و غیر سیگاری در معرض دود دخانیات 
افزایش می دهد. ترک استعمال دخانیات خطر سکته مغزی را کاهش 

می دهد.
- کنترل دیابت: شما می توانید دیابت را با رژیمی غذایی، ورزش، 

کنترل وزن و همچنین با داروها کنترل کنید.
- حفظ وزن سالم: داشتن اضافه وزن به سایر عوامل خطر سکته 
مغزی مانند فشار خون باال، بیماری های قلبی عروقی و دیابت کمک 
می کند. کاهش وزن به اندازه ۴.۵ کیلوگرم می تواند فشار خون شما را 

کاهش داده و سطح کلسترول خون را بهبود بخشد.
- پیروی از رژیم غذایی غنی از میوه ها و سبزیجات: رژیم غذایی 
حاوی پنج وعده یا بیشتر از میوه ها و سبزیجات خطر سکته مغزی را 
کاهش می دهد. پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای که بر مصرف روغن 
زیتون، میوه ها، آجیل ها، سبزیجات و غالت کامل تأکید دارد نیز می 

تواند بسیار مفید باشد.
- ورزش منظم: ورزش های هوازی یا قلبی-عروقی موجب کاهش 
خطر ابتال به سکته مغزی می شوند. ورزش می تواند فشار خون شما 
را کاهش داده و سطح لیپوپروتئین پرچگالی یا همان کلسترول خوب 
)HDL( را افزایش داده و سالمت کلی عروق خونی و قلب را بهبود 
بخشد. همچنین در کاهش وزن، مدیریت استرس و کنترل دیابت به 

شما کمک می کند.
به تدریج تا ۳۰ دقیقه فعالیت هایی مانند پیاده روی، آهسته دویدن، 
شنا و دوچرخه سواری را در تمام یا بیشتر روزهای هفته انجام دهید.

- پرهیز از مصرف الکل: الکل می تواند عامل خطری برای سکته 
مغزی باشد. مصرف الکل باعث افزایش خطر ابتال به فشار خون باال 
و سکته مغزی می شود. همچنین الکل می تواند با سایر داروهایی که 

مصرف می کنید، تداخل پیدا کند.
- درمان آپنه انسدادی خواب )OSA(: پزشک شما ممکن است 
یک ارزیابی شبانه اکسیژن را برای بررسی آپنه انسدادی خواب در شما 
پیشنهاد کند. آپنه انسدادی خواب، اختاللی در خواب است که طی 
آن میزان اکسیژن در فرد به طور متناوب در طول شب کاهش می 
یابد. درمان این اختالل شامل استفاده از اکسیژن در شب یا استفاده 
از دستگاه های کوچک روی دهان در شب است که به تنفس فرد 

کمک می کند.
- خودداری از مصرف مواد مخدر: مواد مخدری مانند کوکائین و 
مت آمفتامین عوامل خطر سکته مغزی و حمله ایسکمی گذرا را 
افزایش می دهند. کوکائین همچنین جریان خون را کاهش داده که 
می تواند موجب باریک شدن شریان ها و افزایش خطر سکته مغزی 

شود.
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کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای اطالعیه داد

استقالل، پرسپولیس و ۵ باشگاه دیگر بدون مشکل در مجوز حرفه ای
کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ با صدور 
اطالعیه ای وضعیت باشگاه ها را در دریافت مجوز  حرفه ای 

تشریح کرد. 
به گزارش ایسنا، کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای در رابطه 
با وضعیت  باشگاه ها برای دریافت مجوز حرفه ای اطالعیه ای به 
شرح زیر منتشر کرد:  "با استعانت از خداوند سبحان و حسب 
اختیارات حاصل از آیین نامه و دستورالعمل صدورمجوزحرفه ای 
 ابالغی از سوی  AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون 
و  هدایت  سیستمی  بمنظور  ایران،  اسالمی  فوتبال جمهوری 
حرفه  مجوز  الزامات  استقرار  کشور جهت  باشگاههای  قانونی 
ای/ ملی، اقدام  به راستی آزمایی  مدارک و اسناد ارائه شده در 
سامانه  AFC  گردید. این امر با بهره گیری از تجارب، تخصص و 
تعهد  کارشناسان ارشد فوتبال کشور نسبت به برگزاری جلسات 
با  تخصصی )قریب به ۴۰۰ ساعت( و انجام فرآیند  رسیدگی 
حضور کلیه اعضا کمیته بدوی صدورمجوزحرفه ای در موعد 
قانونی اقدام و به قرار ذیل الذکر اتخاذ  تصمیم و اطالع رسانی 

می گردد . 
 تقسیم بندی باشگاهها بر اساس مدارک ارائه شده و تصمیمات 
اتخاذ شده  در کمیته بدوی  صدور مجوز حرفه ائی  فصل۲۰۱۹ 

مسابقات لیگ قهرمانان آسیا " 
آهن  ذوب  پرسپولیس،  باشگاه های:     شامل  الف.  گروه   -۱
تهران، فوالد  پیکان  تهران،  تهران، سایپای  استقالل  اصفهان، 
خوزستان و فوالد  مبارکه سپاهان اصفهان می باشد که با توجه 
به فرآیند رسیدگی، حائز شرایط جهت اخذ مجوز حرفه ای در 

 فصل ۲۰۱۹ تشخیص داده شد. 
 ۲- گروه ب. شامل باشگاه های:  نفت آبادان و گسترش فوالد 
تبریز حاضر در لیگ برتر کشور )جام خلیج فارس(، حائز شرایط 
جهت اخذ  مجوز ملی در فصل ۲۰۱۹تشخیص داده شد، مشروط 
بر اینکه نسبت به تعیین و تکلیف سرفصل های مالی  مندرج در 
صورت های مالی و ارتقا استانداردهای ورزشگاه خانگی حداکثر 

تا پایان سال ۹۷ اقدام عاجل  معمول نمایند. 
 ۳- گروه ج. شامل باشگاه های: 

)جام  کشور  اول  دسته  لیگ  در   حاضر  باشگاههای   :۱-۳ 
آزادگان( بدلیل عدم ثبت مدارک در سیستم  CLAS   در موعد 

مقرر قانونی، حائز شرایط جهت اخذ مجوز حرفه ای و یا ملی در 
فصل ۲۰۱۹ نیستند. 

 ۳-۲ : باشگاه های نفت مسجد سلیمان، پارس جنوبی جم، 
پدیده مشهد، سپید رود رشت، و استقالل  خوزستان حاضر در 
لیگ برتر کشور )جام خلیج فارس ( به دلیل عدم ثبت مدارک در 
سیستم  CLAS  در  موعد مقرر قانونی، حائز شرایط جهت اخذ 

مجوز حرفه ای و یا ملی در فصل ۲۰۱۹ نیستند. 

 ۳-۳ : باشگاههای تراکتور سازی، نساجی مازندران حاضر در 
لیگ برتر کشور )جام خلیج فارس( در بخش  ممیزی اسناد و 
ثبت مدارک در سیستمCLAS  در موعد مقرر قانونی، نسبتاً 
مطلوب عمل نموده اند ولی به  دلیل نقص مدارک و مستندات، 
در موعد قانونی، حائز شرایط جهت اخذ مجوز حرفه ای و یا ملی 

در فصل  جاری ۲۰۱۹ نیستند. 
از آنجا که تصمیمات فوق از منظر کمیته بدوی صدور مجوز 

رای  به  که  نسبت  هائی  باشگاه  لذا  می باشد،  قطعی  حرفه ای 
صادره اعتراض دارند می توانند طی مدت ۳ روز از زمان صدور 
این اطالعیه درخواست استیناف  خود را به صورت رسمی به  

دبیر خانه صدور مجوز حرفه ای ارائه کنند. 
جهت ارسال درخواست می توانید از طریق اتوماسیون اداری 
cls.  آدرس  ایمیل یا  و  لیگ  سازمان  به  را  نامه رسمی خود 

    iranfa@gmail.com  اقدام کنند. 
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 روزنامه
سياسي، اجتماعي، اقتصادي 
 ورزشي، فرهنگي
صبح ايران

اذان صبح                          5:۰۰ 
طلوع آفتاب                    6:۲5 
اذان ظهر                        ۱۱:4۸ 
غروب آفتاب                  ۱7:۰9 
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پند روز

چگونه بدن سمی می شود؟

مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره 
به خسارات گاهاً جبران ناپذیر مسمومیت ها، رعایت نکات بهداشتی را 

مهمترین عامل پیشگیری از بروز آنها عنوان کرد.
رضا مورکیان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این که مسمومیت ها ممکن است 
به صورت بیولوژی ناشی از سموم، کپک ها، قارچ ها و بعضی از موجودات زنده بوجود 
آید، اظهار کرد: مسمومیت های بیولوژیکی عمدتاً در کنار عفونت ها قرار می گیرند به 
گونه ای که بعضی از میکروب ها باعث عفونت شده و با تولید سم، مسمومیت هایی را 

برای مصرف کننده ایجاد می کند.
وی با اشاره به این  که عوارض برخی انواع مسمومیت ها تقریباً ساده و شامل اسهال، 
استفراغ و تب هستند، افزود: البته در مقابل نیز مسمومیت های خطرناکی نظیر 
»کلستریدیوم بوتولیتوم« که در رابطه با قوطی های کنسرو بیشتر شاهد آن هستیم 
دارای عالئم خطرناکی است به طوری که متاسفانه در بعضی موارد حتی باعث مرگ 
مصرف کننده نیز می شود بنابراین ضرورت دارد که مصرف کنندگان همواره در مورد 

مواد غذایی توصیه های بهداشتی را رعایت کنند.
مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: 
توصیه های بهداشتی در مورد مواد غذایی شامل فرآورده های خام دامی، شیر و 
لبنیات نیز می شود که در مورد تمام آنها رعایت مواردی مانند جوشاندن، پختن 
یا شست وشوی دست ها پس از پایان کار از ساده ترین مواردی است که می تواند 

سالمت افراد را تضمین کند.
وی به مسمومیت های ناشی از مواد شیمیایی نیز اشاره کرد و گفت: هر چند مواد 
شیمیایی به صورت عمدی یا غیر عمدی می تواند وارد بدن افراد شود ولی نگهداری 
نامناسب آنها، در دسترس اطفال قرار گرفتن یا مصرف نابجای آنها می تواند منجر 

به مسمومیت  شود.
مورکیان در این رابطه به موادی مانند جوهر نمک، سفید کننده ها و مواد شوینده 
که از مواد شیمیایی پرکاربرد در منزل هستند، اشاره و تاکید کرد: این مواد شیمیایی 
اگر در بسته بندی اصلی قرار نگیرند یا بسته بندی آن ها به گونه ای باشد که باعث 

جلب توجه کودکان شود، می تواند باعث مصرف نابجا و مسمومیت آن ها شود.
وی افزود: گاهاً روش استفاده نادرست مواد شوینده مانند استفاده همزمان و مخلو 
کردن سفیدکننده ها و جرم گیرها در منزل که منجر به تولید و انتشار گازهای سمی 

خفه کننده شود نیز می تواند باعث مسمویت افراد شود.
این مسئول، شایع ترین مسمومیت  با شروع فصل سرما را ناشی از گاز مونوکسید 
کربن ذکر کرد و گفت: راه اندازی و استفاده نادرست از وسایل گرمایشی در اغلب 
موارد باعث مسمویت و مرگ افراد و حتی اعضای یک خانواده شده است لذا رعایت 

نکات ایمنی در این رابطه نیز بسیار حائز اهمیت است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مسمومیت های ناشی از تداخالت دارویی نیز 
اشاره کرد و افزود: افراد حتما قبل از مصرف هر گونه دارویی به صورت خودسرانه باید 
با پزشک مشورت کنند. گاهی اوقات مصرف خود سرانه داروها عالوه  بر نداشتن نقش 

درمانی، می تواند عوارضی را برای مصرف کننده ها به همراه داشته باشد .
وی در خصوص مسمومیت ناشی از قرص برنج نیز اظهار کرد: تاکنون دسترسی 
آسان به قرص برنج بسیاری از خانواده ها را با مشکالت جدی و جبران ناپذیر مواجه 

کرده است.
مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد با بیان این که سم 
حاصل از قرص برنج در مواردی منجر به مرگ افراد شده است، تصریح کرد: با توجه 
به این  که فروش قرص برنج در عطاری ها و سم فروشی ها ممنوع است به شهروندان 
توصیه می شود تا از روش های طبیعی نظیر قرار دادن نمک برای حفظ برنج و غالت 

خود در مقابل حشرات مانند گذشته ها، بهره گیرند.
وی با اشاره به این  که استفاده از فریزر یا قرار دادن غالت و برنج در معرض نور 
آفتاب یکی دیگر از راه های مبارزه با آفت زدگی است، خاطرنشان کرد: در مکان هایی 
مانند انبارهای غالت که استفاده از قرص برنج مجاز است، متولیان امر حتما باید 
به نکات ایمنی در این رابطه توجه کنند. عالئم مسمومیت با قرص برنج شبیه به 

آنفلوآنزای شدید است اما در نهایت عالئم خطرناک و کشنده ای خواهد داشت.
وی در ادامه به مسمومیت های ناشی از فلزات سنگین اشاره کرد و گفت: فلزات 
سنگین غالباً از طریق آب، هوا یا تماس های پوستی وارد بدن می شوند و مسمومیت 

افراد را به دنبال دارند.
وی برخی از مسمومیت های را نیز ناشی از ورود خواسته یا ناخواسته بعضی از 
فلزات سنگین به مواد غذایی از طریق سموم دفع آفات نباتی یا آلودگی های ناشی 
از آب دانست و در این باره تصریح کرد: از انجایی که گاهی اوقات گیاهان از طریق 
پساب ها آبیاری و آلوده می شوند، ضرروی است که قبل از مصرف کامالً شسته و 

ضدعفونی شوند.
این مسئول با بیان این  که استفاده از ترکیبات آرایشی و بهداشتی مانند کرم و 
رژلب ها در صورت تقلبی بودن می تواند منجر به مسمومیت شود، تاکید کرد: در 
این رابطه توصیه می شود که مصرف کنندگان لوازم آرایشی به پروانه ساخت وزارت 
بهداشت که روی محصوالت درج می شود، توجه کنند و در صورتی که از محصوالت 
وارداتی استفاده می کنند نیز به برچسب کنترل سالمت اهتمام الزم را داشته باشند.
مورکیان، عالئم مسمومیت ها را بسیار متفاوت خواند و اظهار کرد: به طور کلی 
مسمومیت های میکروبی با حالت تهوع شروع می شود و همراه با تب و گاهی اوقات 

استفراغ است.
وی تصریح کرد: بعضی از مسمومیت های غذایی نیز باعث تاری دید، اختالل در 
تکلم، اختالل در ضربان قلب و تنفس می شود و در نهایت به دلیل اثرگذاری روی 

سیستم عصبی منجر به انقباض عضالت و گاهاً خفگی فرد می شود.
مورکیان در مورد عالئم مسمومیت ناشی از فلزات سنگین هم گفت: اگر فلزات 
سنگین در مقادیر کم وارد بدن شود غالباً باعث مسمومیت نمی شود اما به دلیل 
حالت تجمعی می تواند در بافت های خاص بدن مثل کبد، استخوان یا کلیه ها جمع و 
باعث نارسایی های کلیوی، کبدی، شکستگی استخوان ها و بروز انواع سرطان ها  شود.
این مسئول در پایان موکداً یادآور شد: افراد تحت هیچ شرایطی مواد غذایی که 
شناخت ندارند، را استفاده نکنند و در بسته بندی ها نیز حتماً به مجوز وزارت بهداشت 

و نشانگر تغذیه ای توجه کنند. 


