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 جلسۀ صيروال کالب آرن پاوشدَمیه
 عىًان سخىزاوی

 ي پزخًری عصثی  تی اشتُاییمثاوی عصة شىاختی 

 پیام فزح تخش فارسیآقای دکتز  سخىزان :

 دکتزای تخصصی علًم تغذیٍ

 عصز 5ساعت  - 11/02/1333 –پىج شىثٍ 

 ياحذ ايل ي ديم – 55پالک  – 13ي  11تیه مالصذرای  –خیاتان احمذآتاد  –آدرس : مشُذ 

 1463653-5تلفه  –ساله کىفزاوس گزيٌ اعصاب ي ريان آرن 

 .عمًم عالقٍ مىذان آساد ي رایگان می تاشذيريد تزای 

 چکیذٌ سخىزاوی:

قحطی را تِ خَد  هثتالء تِ ایي اختالل ؛ سٌذرهی است کِ ضخص #  Anorexia Nervosaتی اضتْایی عصثی $  

کِ اس هصزف غذا خَدداری  افزادی ّستٌذ دستۀ اٍل ؛  است کِ !! ایي سٌذرم ضاهل دٍ سیز گزٍُتحویل هی کٌذ 

تَسیلِ استفزاغ یا هصزف هسْل ّا ٍ یا دیَرتیک ّا  غذا ؛ کِ پس اس دریافت ٍ گزٍُ دٍم دستِ ای ّستٌذکٌٌذ  هی

در ٍسى ایذُ ال را دارا هی تاضٌذ."  58 افزاد هثتال تِ تی اضتْایی عصثی کوتز اس . سعی در دفع هَاد دریافتی دارًذ

اختاللی است کِ تا قزار دارد کِ ایي سٌذرم ،  #Bulimia nervosa$پز خَری عصثی ًقطۀ هقاتل ایي اختالل ، 

کیلَ  0111تا  0111ایي افزاد در یک ٍعذُ غذایی  دٍرُ ّایی خَد را ًطاى هی دّذ . هصزف تیص اس حذ غذا در

افزادی کِ هسْل  است : ًیش ضاهل دٍ سیز گزٍُ. پزخَری عصثی  کٌٌذ کالزی اس غذا ّای هوٌَعِ استفادُ هی

کٌٌذ ٍ  طَالًی تِ خَد تحویل هی ّای گزسٌگی کٌٌذ ، اها هسْل استفادُ ًویاگزچِ کٌٌذ ٍ افزادی کِ  استفادُ هی

در حالیکِ ضزٍع ، سال است  08تا  9ضزٍع تی اضتْایی عصثی در سٌیي دٌّذ .  یا ٍرسضْای سخت اًجام هی

 تزاتز تیطتز اس هزداى دیذُ هی 01 ، . ّز دٍ ایي اختالالت در سًاىسال ضیَع دارد  02تا  01تیي  پزخَری عصثی

ضٌاختی دارًذ . در ایي صٍرًال کالب تِ هعزفی ،  –ضَد ٍ ایي در حالی است کِ ایي اختالالت ، سزهٌطاء عصة 

 آسیة ضٌاسی ٍ رٍش ّای درهاى ٍ سز هٌطاء عصة رٍاًطٌاختی ایي اختالالت خَاّین پزداخت . 

 

 

 


