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From Heartburn to Constipation - Common GI Symptoms in the Community: Impact and Interpretation

 کٌفراًس خبری ُفتَ سالهت کشْر رّز سَ شٌبَ  91اردیبِشت 9919
 سویٌبر "عالین شبیع گْارشی" در  82اردیبِشت  9919در آهفی تئبتر بیوبرستبى شریعتی
 برًبهَ ُبی هتعدد زًدٍ رادیْئی ّ تلْیسیًْی
 درج هقبالت در رابطَ بب هْضْع در رّزًبهَ ُب
 درج هقبالت در رابطَ بب هْضْع بر رّی سبیت ُبی ایٌترًت
 تْزیع برّشْر ّ پْستر ُفتَ سالهت گْارش در توبم بیوبرستبى ُبی سطح کشْر ( 057بیوبرستبى)
 ارسبل برّشْر ّ پْستر ُفتَ سالهت گْارش برای اعضبی اًجوي (ً 9077فر)
 ارسبل برّشْر ّ پْستر برای توبم اعضبی کویتَ کشْری ُفتَ سالهت گْارش جِت تْزیع در استبى ُب (هشِد ،قن ،کرهبى ،گیالى ،هبزًدراى،
گلستبى ،تبریس ّ اُْاز)
 ارسبل برّشْر ّ پْستر برای هعبًّت ُبی آهْزشی داًشگبٍ ُبی علْم پسشکی سراسر کشْر

 تْزیع بروشىرً ،صب پىستر ّ ًصب بنر بب هحتْای "عالین شبیع گْارشی" در فرٌُگ راُبی شِرداری تِراى (ُفتَ سالهت گْارش از  88تب
 81اردیبِشت )9919
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هیذاى رسالت هیذاى الغذیر تلَار دالٍراى آزادگاى شوالی جٌة فرٍشگاُ شْرًٍذ
فرٌّگسرای سالهت

