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  .گرفت جدي را فارسي ويسين نسخه بهداشت وزارت 

  !انسان بدن انگيز شگفت راز

  .دارند سن جور دو مردم اغلب

  خون آزمايش نتيجه با رابطه در جالب العاده فوق نكاتي

  !انگشت؟ دو ميان در انسان خوي و خلق

  درماني زنبور
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 ! گرفت جدي را فارسي نويسي نسخه بهداشت وزارت

 

  

 فارسي براي خواست وزارتخانه مسووالن از بهداشت، وزارت همايش يك در جمهور رئيس اول معاون پيش، چندماه

 .كنند تالش زشكي،پ هاي نسخه شدن

 ممكن غير را آن شدن عملي پزشكان و كارشناسان از بسياري عمال و نگرفت جدي را اي ايده چنين كسي روز، نآ

 به. دهد مي خبر پزشكى هاى نسخه نويسى فارسى طرح اجراي براي اوليه اقدامات از بهداشت، وزير اكنون اما. دانستند

 .دشو مي اعالم آن جزئيات سپس ووزارت بهداشت  سايت طريق از ماه ينا، كليت موضوع در طول وزير خانم گفته

 پزشكي هاي نسخه نويسي فارسي طرح براي": ازعان نمود دولت رساني اطالع پايگاه به دستجردي وحيد مرضيه دكتر 

 تحقيقات اين. گيرد مي قرار مردم اختيار در تخصصي و پزشكي اصطالحات زمينه در شده ترجمه كلمه هزار 50 حدود

 بسيار نيز باره اين در شده ارائه نتيجه كه است شده انجام مشترك طور به ها آزمايشگاه و اطالعات فناروي گروه دو در

  ".بود عالي

 مي به كار برده ها آزمايش درخواست در پزشكي هاي نسخه نويسي فارسي ،گام نخستين در بهداشت، وزير گفته به

 طرح اين اجراي براي اوليه اقدامات": بخوانند نويسند، مي آنها براي پزشكان كه را اييه آزمايش بتوانند مردم تا شود

بر طبق  كه كنيم مي اعالم را آن جزئيات داعب و سايت طريق از ابتدا و است شده انجام بهداشت وزارت در اكنون هم

 ".باشند داشته را آنها علمي توصيف و خوانده اختصاري هاي عالمت با را خود هاي آزمايش توانند مي چگونه مردمآن 

 

  

  



  !انسان بدن انگيز شگفت رازپانزده 

 

 يزبان اثر ) 1 

 منحصر كامال خطوطي انسان هر يعني. ميكند عمل انگشت اثر همانند درست زبان روي اشكال و خطوط اثر

 استفاده مورد هويت يصتشخ فاكتورهاي از يكي عنوان به ميتواند زبان اثر رو اين از. دارد زبانش روي فرد به

 .بگيرد قرار

 

 پوست ) 2

 در انسان انجام شده تحقيقات طبق. است انداختن پوست حال در لحظه هر پستانداران ديگر مانند نيز انسان

 هر در پوست گرم 700 برابر مقدار اين. كند مي پراكنده فضا در را خود پوست از ذره هزار 600 ساعت هر

 اندازي پوست كيلوگرم پنجاه ميزان به تقريبا سالگي 70 سن در انسان يانگينم صورت به. باشد مي سال

 .است كرده

 

 ها استخوان تعداد ) 3

 را مان زندگي ما. دارد بزرگسال فرد يك به نسبت استخوان بيشتري تعداد انسان كودك كه بدانيد است جالب

 يكديگر به ها استخوان پيوستن علت به وغبل سن تا رشد دوره طول در اما كنيم، مي شروع استخوان 350 با

 .ميكند پيدا كاهش استخوان عدد 206 به مقدار اين

 

 معده تغييرات ) 4

 كار به غذا هضم براي معده كه قوي اسيدهاي. آيد مي بوجود شما معده در تغييراتي يكبار روز چهار يا سه هر

 كامل هضم از جلوگيري براي مكانيزمي معده هالبت. گردد مي نيز آن خود رويبر  تاثيراتي باعث گيرد، مي

 .دارد خود

 

 بويايي حس )5

 خاطر به را مختلف رايحه هزار 50 توانيم مي فقط و نيست سانان سگ بويايي حس قدرت به ما بويايي حس

 .بسپاريم

 

 باريك روده طول )6

 كنوني شكل به باريك هاي ودهر اگر. است انسان متوسط قد از بلندتر برابر 4 تقريبا باريك هاي روده طول

 .رسيد مي متر 7 تا 5 به ها آن طول نبودند، خود



 

 ها باكتري ) 7

 ها باكتري اين بيشتر كه كنند مي زندگي باكتري ميليون 32 به نزديك انسان بدن پوست از مربع اينچ هر در

 .هستند ضرر بي

 

 پا بوي ) 8

 ميتوانند كه است فعاليت حال در غرق توليد غده هزار 500 پا جفت يك در. هستند عرقي غدد پا بوي منشا

 .كنند توليد عرق ليتر نيم روزانه

 

 عطسه سرعت )9

 كردن عطسه. دارد سرعت ساعت در كيلومتر 160 بر بالغ ميشود خارج دهان از كردن عطسه موقع كه هوايي

 .داريد نگه باز عطسه هنگام را خود چشمان بتوانيد كه است محال. ميكند تحميل بدن به زيادي بسيار فشار

 

 خون مسير ) 10

 در خوني مسير كيلومتر هزار 100 به نزديك تقريبا. ميكند طي بدنتان در لحظه هر در را زيادي مسير خون

 اين در را) ليتر 7500 با برابر( خون گالن هزار دو روزانه بدن پركار و حياتي عضو اين قلب. دارد وجود بدن

 .كند مي پمپاژ مسيرها

 

 بزاق مقدار ) 11

 طول در ميانگين طور به شخص هر كه بدانيد است جالب اما نيستيد، دهانتان بزاق آب در شنا به مايل شما

 .كافيست شنا استخر دو پركردن براي مقدار اين. ميكند توليد بزاق ليتر هزار 24 به نزديك اش زندگي

 

 پف و خر صداي ) 12

 خر صداي. كرد خواهند پف و خر به شروع ها خانم از درصد 40 و مردان صددر 60 ، سالگي 60 سن از بعد

 صداي بلندي به يعني كه است بل دسي  60 پف و خر صداي عموما. برود پيش كردن كر حد تا ميتواند پف و

 يك صداي يعني بل دسي 80. افزايش يابد نيز بل دسي 80 تا تواند مي صدا اين اما ،معمولي كردن صحبت

 مضر بسيار انسان گوش براي بل دسي 85 باالي صداي ! است بتن به نفوذ حال در كه بادي دريله دستگا

  .شود كري باعث است ممكن و باشد مي

 

 



 مو تراكم و رنگ ) 13

 روي مو پياز هزار 100 انسان هر ميانگين طور به زد؟ تخمين ميشود آن رنگ روي از را سر موي تراكم دانستيد  مي آيا

 بلوند موهاي كه افرادي. ميباشند مو تار 20 توليد به قادر انسان زندگي طول در مو پيازهاي اين از هركدام. ددار سرش

 خواهند تري پشت پر موهاي افراد اين نتيجه در ميبرند، سود ها رنگ ديگر با مقايسه در مو پياز ميزان بيشترين از دارند

 اي قهوه موهاي براي  هزار، 110 مشكي موهاي براي  هزار، 146 دبلون موهاي براي مو پياز ميانگين تعداد. داشت

 .ميباشد عدد هزار 86 قرمز موهاي براي رده آخرين در و هزار 100

 

 ها ناخن رشد ) 14

 بيشتر كه هايي ناخن. است طبيعي كامال اين ميكند رشد زودتر خيلي شما پاي ناخن به نسبت تان دست هاي ناخن اگر

 رشد بيشترين مينويسيد آن با كه دستي و بلندتر هاي انگشت ناخن. ميكنند رشد زودتر ميگيرند قرار استفاده معرض در

 .ميكنند رشد اينچ دهم يك اندازه به ماه هر در ها ناخن ميانگين طور به. دارند را

 

 خواب به نياز ) 15 

 غذا خوردن بدون شما. ايد نداشته توجه مهكل معناي به اما ميرم، مي خواب شدت از دارم كه بگوييد اوقات بعضي شايد

  .رفت خواهيد خواب به هميشه براي نخوابيدن، روز 11 از بعد اما مانيد، مي زنده ها هفته تا
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  :دارند سن جور دو مردم اغلب

 باورنكردني شكل به تواند مي شما بدن ظاهر و عملكرد ديگر عبارت به ):  واقعي سن( بدن سن و اي شناسنامه سن

 است اين آل ايده. باشيد كرده زندگي چطور كه دارد اين به بستگي اين. باشد تان اي شناسنامه سن از تر مسن يا تر جوان

 سن بدانيد كه اين براي. باشيد تان سن از تر جوان شما كه اين يا باشد يكي هم با شما اي شناسنامه سن و واقعي سن كه

 مطرح راهبردهاي سپس. آوريد دست به را تان واقعي سن و كرده تكميل را پرسشنامه اين سواالت است چقدر تان واقعي

 .برگردانيد عقب به را فيزيكي تغييرات ساعت بتوانيد تا كنيد دنبال را شده

 

 :است جوري اين شما سن حساب ماشين) الف

 .كنيد كم آن از يا اضافه خود سن به را نوشته آن جلوي كه عددي و داده پاسخ سوال هر لفمخت هاي بخش به

 

 است؟ ساله چند تان جسم .1

 .بنويسيد را خود سن

 

 .كنيد تقسيم خود كمر دور به و گرفته اندازه را خود لگن دور .2

 )سال 4+(        816 از كمتر •

 ) 0(         816=    يا <  

 ................................:جديد سن

 

  به را خود نبض و داده قرار شست انگشت زير چپ دست مچ روي را خود راست دست سبابه و رهاشا انگشت دو  .3

 .كنيد ضرب 6 در را آمده دست به عدد سپس. بگيريد ثانيه 10 مدت

 سال 4 -     بار            59 تا 54 

 سال 2-        بار           64 تا 60 

  سال 1-                  بار 72 تا 65 

 سال 2+ بار                 76 تا 73 

 سال 4+           بيشتر يا 82 تا 77

 ....................................جديد سن

  

  



 ها  شانه سطح در جلو به رو را ها دست و بچسبانيد يكديگر به را پاها. داريد نگه صاف را كمر و بنشينيد زمين روي . 4

 به آرامي به سپس. باشد دست انگشتان نوك زير درست بايد عالمت. بگذاريد عالمت را پاها كنار زمين روي. داريد  نگه

 بين فاصله سپس. بزنيد اندازه را رسند مي آن به انگشتان نوك كه جايي. داريد نگه صاف را پاها و شويد خم جلو سمت

 .بگيريد اندازه را عالمت 2

 سال 3+ متر             سانتي22 تا0 

 سال 2+ متر             نتيسا 33 تا 22 

 سال 2- متر               سانتي 35 تا 33 

 سال 3- متر               سانتي 40 تا 35 

 ..............................جديد سن

 

. برويد شنا داريد توان كه جايي تا توقف بدون. برويد شنا حالت همان در و گرفته قرار زمين روي پا و دست چهار . 5

 .باشد داشته فاصله زمين تا متر سانتي 3- 4 بايد سينه هقفس

 سال 2+بار                                 4 تا 0 

 سال 1+بار                               24 تا 5 

 سال 1-بار                             39 تا 25 

 سال 2 -بار                                40 + 

 ...........................جديد سن

 

 در را ها دست كرده باز ها شانه عرض اندازه به را پاها. بدهيد فاصله آن از كمي را پاها پاشنه و داده تكيه ديوار به . 6

 و بوده زمين روي پاها پاشنه. بشوند زمين سطح موازي ها ران كه حدي در بنشينيد آرام. كنيد دراز جلو به ها شانه سطح

 .بگيريد زمان. كنيد حفظ توانيد مي چقدر هر را عيتوض اين

 سال 2+       ثانيه                    30 تا0 

 سال 1+      ثانيه                   60 تا 31 

 سال 1 -                       ثانيه 90 تا 61 

 سال 2 - ثانيه                             91+ 

 .....................جديد سن

 .........................:كنيد ياداشت را اول قسمت كل براساس خود جديد سن كلي نتيجه بايد جا اين
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  !؟ ضرر يا است نفع به شما غذايي عادات) ب

 .دقت كنيد كه شماره گزينه ها همان امتياز شما از رژيم غذايتان است

 

 .خورم يغذام بار..........روز در معموال من. 1

 دو. 1

 سه . 2

 چهار . 3

 پنج . 4

 

 .خورم نمي/  خورم مي كرده سرخ و چرب اسنك...........من. 2

 هفته در بيشتر يا بار 7. 1

  هفته در بار 6 تا 4.  2

  هفته در بار 3 تا صفر. 3 

 وجه هيچ به.  4

 

 .خورم نمي/  خورم مي سبزي و ميوه حاوي وعده  ميان يا غذا............ من. 3

 وجه هيچ به. 1

 هفته در بار 5 تا يك. 2

 هفته در بار 9 تا 6. 3

 هفته در بيشتر يا بار10. 4 

 

 .كنم نمي/  كنم مي پرهيز شكر و نيترات نمك، زيادي مقدار و اشباع چربي ترانس، چربي حاوي فود  فست از.....من . 4

 هرگز. 1

 ندارد من غذايي عادات و خريد در تاثيري - ندرت به. 2

 رود مي در دستم از گاهي اما بخورم و كرده خريداري سالم و خوب غذاهاي كنم مي سعي -  گاهي. 3

 كنم مي خودداري مواد اين حاوي غذاهاي خوردن يا خريد از عامدانه من -  هميشه تقريبا. 4

  



 

 بندي جمع

 سال 3+        =امتياز 10 تا صفر

 سال 2+          =امتياز 12 تا 10

 سال 2 -        = يازامت 15 تا 13

 سال 3 -          = امتياز 17 تا 16

 .كنيد كم آن از يا اضافه اول بخش از خود سن به را آمده دست به نتايج نهايي؛ سن

 

 كنيد؟ چه هستيد، تر مسن تان شناسنامه از اگر) ج

 كرد خواهد بيدار خواب از را شما ساده تلنگر يك

 انواع به ابتال خطر معرض در را شما و داده افزايش را قلب ضربان زمان مرور به ننداشت تحرك! بدهيد تكان را خودتان

 است اينجا كليدي نكته. دهد كاهش را خطر اين تواند مي صحيح ورزشي برنامه. دهد مي قرار قلبي هاي بيماري اقسام و

 30. باشد تند رفتن راه معناي به ارك اين اگر حتي. دهيد قرار تحرك حالت در تري طوالني مدت به را خود بدن بايد كه

 .كنيد اضافه خود روزانه برنامه به هفته در بار 3 را شود قلب ضربان رفتن باال باعث كه ورزشي دقيقه 45 تا

 

 تواند مي عضالني تنش كاهش و تحرك دامنه افزايش بر عالوه ها اندام كشش. انجام دهيد كششينرمش  گهگاه

 اكسيد توليد تواند مي كشش دهد، مي نشان علمي تحقيقات. ببخشد بهبود را نيخو عروق عملكرد و خون جريان

 خطر كاهش و خون جريان افزايش و عروق شدن آرام باعث و بخشيده بهبود را خوني عروق دروني  هاي اليه از نيتريك

 كمك ها ارگان و عضالت هب كه شود مي سازي جوان فرآيند در اتفاقاتي بروز باعث كار اين. شود خوني هاي لخته ايجاد

 روز هر. شود مي جلوگيري زودرس پيري از كار اين با ديگر عبارت به. كنند فعاليت بدن در كمتري استرس با تا كند مي

 .كنيد استراحت ثانيه 30 كدام هر بين و داريد  نگه ثانيه 30 را كدام هر و دهيد انجام كششي حركت 5 يا 3 صبح

 

 .شود مي آغاز ثابت ريتمي با ها سلول ابعاد و تعداد كاهش سالگي، 25 حدود از: نكته

 

 هستيد تان شناسنامه سن هم اگر

 ! شويد تر جوان سال چند ساده تغييرات اين انجام با

 ها خانم در. شود مي آغاز ثابت ريتمي با ها سلول ابعاد و تعداد كاهش سالگي 25 حدود در. كنيد حفظ را عضالت

 قدرتي تمرينات بنابراين. روند مي دست از) استقامتي( يك تيپ فيبرهاي از بيشتر) قدرتي يفيبرها( 2 تيپ فيبرهاي



 6 كم دست شامل ست 3 يا 2( دهيد انجام قدرتي تمرين يك هفته در بار 3 از بيش. است عضالني توده حفظ كليد

 نشان تحقيقات. كنيد هتوج بيشتر) پا پشت عضالت خصوص به و پاها( بدن تحتاني هاي بخش به ضمن در.) حركت

 سن افزايش جنگ به غذا با. است فوقاني نواحي از شديدتر بسيار بدن تحتاني نواحي در عضالت رفتن بين از داده

 سن افزايش روند شدن كند باعث و گرفته را DNA زنجيره انتهايي بخش رفتن بين از جلوي ها اكسيدان آنتي. برويد

 اكسيدان آنتي از مملو قهوه و) گردو و پسته بادام، مثل( مغزها توت، خانواده دمانن غذاهايي. شوند مي فيزيولوژيك

 آن از كه است C ويتامين پيري ضد هاي اكسيدان آنتي ترين معروف از يكي. نكنيد فراموش هم را فرنگي گوجه  .هستند

 .كنيد لحاظ خود غذايي نامهبر در حتما را C ويتامين حاوي تازه هاي ميوه. شود مي ياد جواني ويتامين عنوان با

 

 هستيد تر جوان تان شناسنامه از اگر

 :كنيد دنبال را روند اين! آفرين •

 را چربي سوزاندن و داده كاهش را استراحت دوران در قلب ضربان ميزان شديد اي دوره تمرينات. بكشيد كار تان قلب از

 5 از بعد: كنيد اجرا زير ترتيب به را سواري وچرخهد يا شنا دو، مثل هوازي ورزش يك هفته در بار3. كند مي تسريع

 سرعت با و آرام( كنيد ريكاوري دقيقه2 مدت به سپس كنيد، اضافه را خود سرعت ثانيه 30 مدت به كردن گرم دقيقه

. كنيد تكميل شكل همين به را اي دقيقه 30 تمرين جلسه يك و كرده تكرار را الگو اين.) دهيد ادامه حركت به كم

 بلكه نيست اضافي هاي كيلو نگراني ترين بزرگ كنند مي اضافه وزن بزرگسال افراد وقتي. باشيد تان كمر دور بمراق

 قلبي هاي بيماري خون، فشار ديابت، به ابتال خطر كمر دور شدن اضافه. شوند مي ذخيره كيلوها اين كه است جايي

 اين به توانيد مي غالت از مناسبي ميزان خوردن با. دهد مي افزايش را ناگهاني مرگ و سرطان انواع برخي عروقي،

 رژيم به غالت افزودن دهد، مي نشان رسيده چاپ به آمريكا باليني تغذيه ژورنال در اخيرا كه تحقيقي. كنيد غلبه مشكل

  .شود مي كمر دور هاي چربي شدن آب باعث غذايي
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 خون آزمايش جهنتي با رابطه در جالب العاده فوق نكاتي

 

 آزمايش... است كاذب مثبت آزمايش اين نتيجه... ندارد نياز خاصي آمادگي آزمايش،... باشيد ناشتا بايد آزمايش اين براي

 .ايد شنيده زياد احتماال طبي هاي آزمايش درباره را قبيل اين از هايي حرف و ها حرف اين... شود تكرار بايد

  شده است  گفتگو آزمايشگاهي هاي دانستني همين درباره آزمايشگاهي، علوم اي هحرف دكتراي بيات، حسن دكتر با

   كنيم؟ توجه نكاتي چه به بايد آزمايش انجام و آزمايشگاه به ورود از قبل

 نامناسب اي نمونه اگر و است آزمايش از پيش مرحله به مربوط آزمايشگاهي، خطاهاي درصد 60 از بيش ب،وخ* 

 براي. آورد دست به درستي نتيجه نمونه، آن از توان نمي هم كاركنان ترين كاركشته و ها گاهدست بهترين با باشد

 داشته را »گيري نمونه براي الزم شرايط« و بيايد آزمايشگاه به كامل آمادگي و شرايط با بايد دهنده آزمايش همين،

  .باشد

  چيست؟ »الزم شرايط« از منظورتان 

 مصرف غذا مدتي گيري نمونه از پيش بايد ها آزمايش برخي در. است متفاوت رايط،ش اين مختلف، هاي آزمايش در*

 چربي آزمايش براي نكند؛مثال ايجاد آزمايش نتيجه در اي مداخله و نيابد افزايش خون در چربي و قند سطح تا نشود

 يعني ناشتايي رعايت. تساع 12 آهن آزمايش و ساعت 16 تا 8 قند آزمايش براي و بود ناشتا ساعت 14 تا 12 بايد

 و خوراكي ماده هرگونه مصرف از گيري نمونه زمان تا و كند مصرف چرب كم و سبك غذاي يك دهنده آزمايش اينكه

 ،B12 ويتامين مصرف از ساعت 48 تا بايد نيز آهن آزمايش از پيش. ندارد منعي آب مصرف اما كند خودداري دخانيات

   كنند، مي مصرف دارو كه افرادي مورد در.كرد خودداري دار آهن هاي مكمل و داروها

  طور؟ چه

 جواب شدن منفي سبب ها بيوتيك آنتي مصرف. نگيرد تاثير دارو چند يا يك از كه نيست آزمايشي هيچ تقريبا*

 بايد كند مي مصرف دارويي هرگونه فردي اگر. شود مي مدفوع در انگل جستجوي و باكتري كشت هاي آزمايش

 ها آزمايش بر كه صورتي در و كند مي بررسي را بيمار هاي آزمايش بر داروها تاثير آزمايشگاه،. كند آگاه را هآزمايشگا

 اينكه يا بيندازد عقب دارو مصرف پايان از پس روز چند تا را گيري نمونه بگيرد تصميم است ممكن باشند داشته اثر

 ها آزمايش نتيجه بر را شده مصرف داروهاي تاثير يا كند طعق را دارو كه بخواهد بيمار از پزشك، با مشورت از پس

 دستور با مطابق رژيمي بايد ناشتايي شروع براي كه است ديابتي افراد درباره ديگر نكته. كند گزارش پرشك براي

  .باشند داشته پزشك



  است؟ تاثيرگذار آزمايش جواب صحت در هم گيري نمونه زمان آيا؟ 

 مي پايين و باال مختلف هاي ساعت در خون در آنها سطح و هستند روزي شبانه تغييرات ارايد بدن در مواد از برخي*

 8 ساعت در كورتيزول براي مثال كرد؛ گيري نمونه خاصي هاي ساعت در بايد مواد اين آزمايش براي بنابراين،. شود

 الزم و كنند مي تغيير بيداري و خواب نزما به بسته نيز بدن در مواد از برخي. شود مي گيري نمونه بعدازظهر 4 و صبح

 زمان ترين نزديك در بايد تستوسترون آزمايش براي مثال شود؛ گيري نمونه شدن بيدار از پس مشخصي زمان در است

 نمونه شدن بيدار از پس ساعت 3 حدود بايد پروالكتين آزمايش براي ولي كرد گيري نمونه) صبح7( فرد بيدارشدن به

  .كرد گيري

  دارند؟ تاثير آزمايش نتيجه روي هم اضطراب و بدني فعاليت ؟ آيا

 از پيش پروالكتين گيري اندازه مانند ها آزمايش بعضي براي و دهد مي تغيير را بدن در مواد برخي سطح ورزش، بله؛*

 گيري خون از پيش و آزمايشگاه به رسيدن از پس بايد سرپايي دهندگان آزمايش. داشت بدني فعاليت نبايد آزمايش

 برخي براي. برسد پايداري سطح به شان بدن در مواد سطح تا كنند استراحت آزمايشگاه در دقيقه 15 تا 10 حدود

 اضطراب درگير و باشيد داشته راحتي خواب گيري نمونه از پيش شب است الزم نيز كورتيزول آزمايش مانند ها آزمايش

  .نباشد

  است؟ درست. تاثيرگذارند عوامل از هم قاعدگي و بارداري گويند مي؟ 

 قرمز هاي گلبول تعداد و افزايش خون سفيد هاي گلبول تعداد مثال كند؛ مي تغيير مواد برخي سطح بارداري، در*

 جوابش، برگه در آزمايشگاه تا بدهد اطالع آزمايشگاه به را مساله اين بايد است باردار خانمي اگر. يابد مي كاهش

 از نيز FSH و LH هاي هورمون مانند مواد برخي سطح. كند گزارش را بارداري دوران به مربوط طبيعي هاي محدوده

 را ماهانه ريزي خون آخرين شروع روز بايد ها خانم بنابراين. رود مي پايين و باال منظم طور به ماهانه دوره پايان تا آغاز

 محدوده« به توجه با را ها آزمايش آن نتيجه دبتوان پزشك و شود ثبت آنها جواب برگه در تا بدهند اطالع آزمايشگاه به

 ها بيماري سابقه و ماهانه دوره شروع تاريخ بارداري، سن، مصرفي، داروهاي مانند اطالعاتي. كند بررسي »طبيعي هاي

  .شود داده اطالع آزمايشگاه به بايد

 وجود آزمايشگاه سوي از آزمايش ارتكر به نياز هم باز بيمار، توسط آزمايش الزم شرايط رعايت وجود با گاهي چرا؟ 

  دارد؟

 را آنها توان نمي قطعي طور به كه است هايي محدوده در آزمايش از حاصل نتايج كه است هنگامي موارد، از يكي*

 پيشين سابقه كه شويم رو روبه افرادي در غيرطبيعي نتايج با كه است آن ديگر مورد. دانست طبيعي غير يا طبيعي

 كند مي شك حاصل نتيجه درستي در آزمايشگاه نيز گاهي و بگيرد جديد نمونه بايد آزمايشگاه نيز موارد اين در. ندارند

 .كند مي تكرار را آزمايش و



 !؟ انگشت دو ميان در انسان خوي و خلق

 

 

 كه دادند نشان حلقه انگشت نظريه تائيد با تحقيقاتي انجام با آمريكا و انگليس در پژوهشي مركز چندين در دانشمندان

 نيست قطعي نظريه يك »حلقه انگشت نظريه« هرچند. كند آشكار را افراد رفتار و ها ويژگي تواند مي انگشت اين طول

 شاخص يك عنوان به تواند مي دادند انجام آمريكا در هيوز هوارد پزشكي مركز دانشمندان كه تحقيقاتي برپايه اما

 اين از تحقيقاتي اين از پيش .رود كار به جنس دو هر افراد طبع و تاررف شخصيت، بررسي براي انگيز شگفت تقريباً

 هيچ كه رسد مي نظر به بار اين طوريكه به. نبودند گسترده و وسيع اندازه اين تا هيچكدام اما بود شده انجام دست

 سطح به دست نگشتانا طول درحقيقت .نباشد نمانده باقي زنان و مردان در دست انگشتان طول تاثيرات درباره ترديدي

 طول در پسر يا دختر جنين كه است وابسته) تستوسترون و استروژن ترتيب به( مردانه و زنانه هاي هورمون ترشح

 خواهد شخصيتي چه آينده در فرد كنند تعيين اينكه براي ها هورمون كه است بديهي .كند مي دريافت بارداري دوران

 .گذارند مي اثر سازي شخصيت مسير اين روي بر ديگري ياربس فاكتورهاي بلكه نيستند، كافي داشت

 روي بر را نگاه اولين دهند مي اجازه ما به كه هستند »شناسايي كارت« نوعي موثري طور به دست انگشتان اما

 استروژن و تستوسترون هورمون دو هر تاثير تحت مرد و زن جنس دو هر .بيندازيم آينده زن يا و مرد هاي پتانسيل

 باشد باالتر هورمونها اين سطح هرچه و است بيشتر مردان در تستوسترون و زنان در استروژن ترشح اما دارند رقرا

 بيشتر ترشح دليل به مردان در دهد مي نشان تحقيقات اين نتايج .شود مي بيشتر افراد در مردانه و زنانه خصايص

 زنان در كه درحالي است بلندتر چشمگيري طور به اشاره انگشت به نسبت حلقه انگشت معمول، طور به تستوسترون

 از تر كوتاه مرد يك حلقه انگشت اگر بنابراين هستند اندازه هم انگشت دو هر تقريباً يا و است بلندتر اشاره انگشت

 پدراني معموالً افراد اين. است خشن كمتر و تر محجوب تر، مهربان كه است معني بدان اين باشد اش اشاره انگشت

 اشاره انگشت از بلندتر زن يك حلقه انگشت اگر درعوض.كنند مي مراقبت خود كودكان از مادرانه وسواس با كه تندهس

 .شود موفق ورزش در زن اين كه دارد وجود بسياري احتمال باشد



توسط  2008نتايج يك نظرسنجي كه در سال . در كل، مردان با انگشت حلقه بلندتر سلطه جوتر و خشن تر است

دهد كه اين گروه از مردان در محيطهاي كاري به شدت رقابتي نشگاه كمبريج انگليس انجام شده است نشان مي دا

 .موفقيت و درآمد بيشتري نسبت به مردان با انگشت حلقه كوتاهتر دارند، شهرك مالي لندن، »سيتي«براي مثال در 

گذار خواهد بود كه در حرفه خود نيازمند ريسك، محققان بر اين باورند كه اين خصوصيت بر موفقيت افرادي تاثير

تصميم گيري و فعاليت هاي سريع هستند و در همه انواع مشاغل تجاري منجر به افزايش ميزان موفقيت فرد نخواهد 

 .زيرا برخي مشاغل نيازمند تخصصي خاص و شيوه خاصي از برخورد با مشتري و كارفرما خواهد بود. شد

مدارس انجام شد نشان داد كه كودكان  در سطح) انگليس(» بث«ه توسط محققان دانشگاه نتايج تحقيقات ديگري ك

دختر يا پسر با انگشت اشاره كوتاهتر در دروس زيرگروه علوم انساني موفقيت بيشتري نسبت به دروس علمي كسب 

به طوريكه انگشت اشاره . دهمچنين طول انگشت مي تواند اطالعاتي نيز براي پيش بيني بيماري ها ارائه كن. مي كنند

ن سينه در زنان ه عنوان يك شاخص پيش فرض براي توسعه تومور پروستات در مردان و سرطابلندتر مي تواند ب

 .گيردمدنظر قرار
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 درماني زنبور

 از بسياري درمان براي زنبور نيش بعدها،. كردند مي استفاده غذاها انواع تهيه براي موم و عسل از قديم در يونانيان

 به .كردند مي استفاده بيماران درمان براي روش اين از) چيني فيلسوف( كنفوسيوس و بقراط. شد استفاده ها بيماري

 نيش با درمان براي زيادي هاي مطب. آوردند طبيعي هاي درمان به رو مردم داروها، بد اثرات از مردم شدن آگاه خاطر

 از يكي درماني زنبور .شد رايج شمالي آمريكاي و دراروپا درماني روش اين سرعت به و يافت گشايش چين در زنبور

 افشاني گرده از درمان نوع اين در. رود مي كار به درمان براي زنبور توليدات نوع، اين در كه باشد مي تراپي آپي انواع

 خالصه، طور به .شود مي فادهاست زنبورها نوزادهاي توسط مصرف مورد غذاي و خالص عسل موم، زنبور، توسط

 نمي درمان شيميايي داروهاي با كه بيماراني و رود مي كار به بيماران مداواي براي جاشيني عنوان به زنبوردرماني

 انجام كار اين متخصص يا پزشك نظر تحت بايد روش اين كه كنيم تاكيد بايد .آورند مي درماني زنبور به رو شوند،

 .نمود پرهيز بايد آن نهخودسرا انجام از و شود



 زنبور نيش با ها بيماري درمان

.كند مي كمك ها بيماري و مشكالت اين درمان و بهبود به زنبور نيش

 ايمني خود هاي بيماري 

 عصبي هاي بيماري 

 (ms) اس ام 

 پوست سختي و پينه

 پستان ورم و آماس

 عضالت گرفتگي 

 زونا 

 نقرس 

 آرنج به آسيب 

 زردپي به آسيب 

 ردردكم

 مزمن دردهاي 

 اعصاب اختالل 

 خون كلسترول كاهش

 مفاصل درد و روماتيسم 

 مفاصل التهاب و ورم يا آرتريت 

 افسردگي

 پوستي هاي بيماري 

  قاعدگي دردهاي

 پاها در رگ شدن بزرگ يا واريس 

 مزمن خستگي سندرم 

جنسي هاي ناتواني 

 

 زنبور نيش خصوصيات

 و رنگ بدون ماده اين.باشد مي آمينه اسيدهاي و ها پروتئين ها، آنزيم: قبيل از مختلفي تركيبات داراي زنبور نيش

 سفيد كريستال به تبديل كند، برخورد هوا با اگر. باشد مي آب در حل قابل. باشد مي تلخ كمي و شيرين مزه داراي

 كمك كليه فوق غده و قلب اعصاب، سيستم به كه باشد مي موادي داراي زنبور نيش .شود مي خاكستري به متمايل

 .كند مي

 

 درماني زنبور روش چگونگي

 از استفاده با كار اين. داد قرار بررسي مورد زنبور نيش به نسبت را بيمار حساسيت ميزان بايد ، درمان شروع از قبل ابتدا

 .شود مي انجام زنبور عدد 2 تا 1 توسط و زنبور نيش كمي مقدار تزريق

 تا دهند مي قرار بدن از نظر مورد سطح در انبرك يا موچين از استفاده با را زنبور كه است صورت اين به درماني زنبور

 .دهند مي ترجيح پوست زير در را زنبور نيش تزريق زنده، زنبور خود از استفاده جاي به افراد برخي. بزند نيش را آنجا

 هر در بايد نيش 40 تا 20 بين. دارند برمي موچين از استفاده با را آن بعد و شود مي رها دقيقه 15 از بعد زنبور نيش

 .كند مراجعه درماني زنبور مركز به هفته در بار 3 بايد بيمار و شود زده جلسه

 خستگي كاهش استقامت، افزايش جمله آن از است، داشته اي العاده فوق اثرات ms بيماران براي زنبور نيش با درمان

 .تعضال انقباض و تشنج كاهش همينطور و

 



 :كنيد احتياط

 .نكنيد استفاده درمان نوع اين از داريد، شديد آلرژي يا سل سيفليس، ديابت، شما اگر

 

 دارند؟ احساسي چه درماني زنبور از بعد بيماران

. ميكند فروكش درد ساعت، چند از بعد معموال. است متفاوت مختلف، افراد در زنبور نيش از ناشي درد تحمل ي آستانه

  .شود متوقف درد تا بكشد طول هفته يك است ممكن نيز افراد خيبر در اما

 .شود مي آن از ناشي درد شدن آرام موجب زنبور نيش محل روي يخ گذاشتن اوقات برخي

 

 نه؟ يا دارد آلرژي زنبور نيش به نسبت شخصي كه فهميد توان مي چگونه

 :شود مي ديده زير عالئم زنبور، نيش به آلرژي داراي افراد در

 و خون فشار ناگهاني كاهش خرخر، صداي و كشيدن نفس سخت سرگيجه، و اسهال استفراغ، و تهوع حالت درد،

 .شوك

 

 دارد؟ وجود درمان اين در خطر احتمال آيا

 از درصد 20 حدود كه است شده ديده. كنند مي تجربه را نيش محل قرمزي و درد زنبور، زدن نيش از بعد مردم بيشتر

 .شوند مي عصبانيت و خستگي كهير، خارش، دچار ماندر از بعد افراد

 بسيار عالئم اين كه است ذكر به الزم. كنم مي جلب درمان از بعد هاي نشانه و عالئم از برخي به را شما توجه اينجا در

 .باشند مي درصد 8/0 حدود در و نادر

 مرگ *

 در نفر 100 از كمتر به تعداد اين كه است داده اننش تحقيقات. ميرند مي زنبور زدن نيش علت به افراد از كمي تعداد

 .دهد مي رخ قلبي شوك يا و شديد آلرژي وجود سبب به مرگ. رسد مي سال

 بينايي اعصاب به آسيب*

 .باشد شده وارد آنها ابروي و چشم اطراف در زنبور نيش كه كند مي بروز افرادي در عالمت اين

 نخاع و مغز التهاب يا آنسفالوميليت *

 .آيد مي وجود به عارضه اين شود، عصبي سيستم وارد زنبور نيش گرا

  

  

  



 

  كنيد؟ بايد چه ، زد نيش را شما زنبور ناگهاني طور به اگر

  .برويد اورژانس به زودتر چه هر )1

 بيرون لذا شود، بدن وارد نيش تمام تا كشد مي طول دقيقه 3 تا 2 حدود. بياوريد در را زنبور نيش دقت با  )2

 .است مهم بسيار نيش آوردن

 .بگذاريد يخ نيش، محل در تورم كاهش براي  )3

  .بشوييد صابون و تميز آب با را نيش محل  )4

 

References:  

 

 !!  پزشكان كليدي جمله سيزده معناي-پزشكي طنز

 

  



  بشه درمان فوري بايد شما بيماري اين

   !بدم رو ترتيبش زودتر بهتره و سودآوره و هساد خيلي بيماري اين معالجه و مسافرت برم قراره بعد ماه من يعني :

  شد شروع كي از مشكلتون ببينم بگيد خوب

  !بدين من به سرنخي خودتون شما اميدوارم و ندارم اي ايده و نفهميدم چيزي بيماريتون از من يعني :

   :بگير هفته اين آخرهاي براي منشي از ديگه وقت يك

  !چاك به بزن زودتر برم يدبا دارم، دوره دوستام با امروز من يعني

   :دارم براتون بد خبرهاي هم و خوب خبرهاي هم

 !بدين اونو پول بايد شما اينكه بد خبر و بخرم جديد ماشين يه قراره من كه اينه خوب خبر يعني

    :بدين انجام اونجا را آزمايشهاتون بهتره دارم اطمينان آزمايشگاه اين به من

  !گيرم مي را كنم مي معرفي اونجا به كه بيماراني ايشآزم پول از درصد 40 من يعني

   :جديديه خيلي داروي نوشتم براتون كه دارويي

 !كنم استفاده آزمايشگاهي موش مثل شما از ميخواهم و مينويسم علمي مقاله يه دارم من يعني

   :بزنيد من به زنگ يه نشديد خوب ديگه هفته يك تا اگه

  !بشه خوب ديگه هفته يك تا خود به خود شايد يهچ بيماريتون دونم نمي من يعني

 آزمايشگاه هاي بچه شايد. چيه بيماريتون نفهميدم من يعني :بدين انجام هم تكميلي آزمايش چندتا بهتره

 كنن كمك بهتون

   :شايعه خيلي االن بيماري ناي!

 مطالعه بيماري اين درمورد و پزشكي كتابهاي سراغ برم امشب حتما بايد داشتم هفته اين كه مريضيه چندمين اين يعني

  !كنم

  

  



   :بگيرين وقت بزنيد زنگ ديگه هفته نرفت بين از عوارض اين اگه

  !نميام مطب و مسافرتم ديگه هفته كه شكر را خدا نداشتم سمجي اين به مريضي حاال تا يعني

   :باشه داشته اي فايده فيزيوتراپيست پيش رفتن كنم نمي فكر

 .شكستن رو ما هاي نرخ دارم نفرت اپيستهافيزيوتر از من يعني

   :بياد دردتون كمي يك ممكنه!

  !گرفتن گاز رو زبونشون درد شدت از مريض تا دو پيش هفته يعني

 

   :باشه گذاشته اثر اعصابتون روي استرس همه اين كنيد نمي فكر

 باهاش رو درمانتون هاي زينهه كه كنم پيدا روانشناس يك اميدوارم و هستين ديوونه شما كنم مي فكر من يعني

  .كنم قسمت

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  تعالي بسمه

 است؛ انتشار حال در مجله شماره اولين باالخره ،EDO دانشجويي مركز اعضاي تالش ها ماه از پس كه خرسنديم

و حمايت رياست  دانشكده پزشكي EDO، مديريت مسئول محترم  تحريريه اعضاي سر دبير و همت با كه اي مجله

 مي آنچه هر از قسمتي و دانشگاه دانشكده، مركز، اخبار نوعي به كند مي تالش و شده آماده، محترم دانشكده پزشكي

  .دهد قرار عزيزان شما اختيار در را باشد مفيد دانشجويان براي تواند

 با و ديبا كترد نظر زير را خود رسمي فعاليت 89 ماه بهمن از فعال صورت به پزشكي دانشكده پزشكي توسعه مركز

: نظير كارهايي انجام به موفق داريم قرار آن سالگي يك تولد در كه اكنون و است كرده آغاز دانشكده مسئولين حمايت

 علمي سمينارهاي برگزاري دوره، در شركت گواهي ارائه و پزشكي دانشجويان ويژه آموزشي هاي كارگاه برگزاري

  . است شده... و تبليغاتي و آموزشي ي پوسترها ، مجله و خبرنامه انتشار اساتيد، همكاري با و دانشجويان خود توسط

 تك تك ياري نيازمند داد خواهيم انجام آينده در آنچه و بوده دانشجويان شما تواناييهاي حاصل ايم داده انجام آنچه هر

 آموزش سطح ارتقاء آن ياصل هدف كه مركز در همكاري جهت مند عالقه و فعال دانشجويان از لذا ... عزيزان شما

 خدمت در ما ياريگر خود همكاري و حضور با كه كنيم مي دعوت باشد، مي دانشجويان تحصيلي پيشرفت و پزشكي

  .باشند بيشتر و بهتر هرچه

 كاشاني مسعود سيد

  سرپرست كميته دانشجويي دانشكده پزشكي


