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بهورز

زهرا محمـدی و محمــد 
رحیم زاده به ترتیب مربی و 

مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه 
علوم پزشکی سـبزوار

افقی .................................................................................
1. مصرف روزانه سه تا 5 سهم از این گروه غذایی 

توصیه می شود.
اجزای  )از  جمعیت  توانمند کردن  عوامل  از   .2
مراقبت های اولیه بهداشتی(.                                        

3. ایـن نـوع آب بـرای بیمـاران کلیوی مناسـب 
. نیست

4. کلیدی ترین فرد در نظام سالمت.
این سرطان  بهترین روش تشخیص زودرس   .5

انجام ماموگرافی از 40 سالگی به بعد است.
6. شایع ترین بیماری متابولیکی در جهان.

7. از سرطان های شایع در مردان.
8. بررسی کیفیت آن اهمیت حیاتی داشته و مصرف 

آن برای هر فرد283 لیتر در دقیقه است.
9. از مهم ترین علل ابتال به آن کم خوردن آب 
و استفاده از داروهایی مثل آنتی اسیدها، ملین ها 

و مدرها است.
10. کمبود آن باعث گواتر می شود.

11. از نشانه های عفونت در بدن است.
12. اولین بار کمبود آن در پسران جوان و کوتاه 

قد مصر و ایران دیده شد.
13. مواد غذایی این گروه نقش تامین انرژی را به 

عهده دارند.
14. فراویژه؛ ماده غذایی با اثراتی فراتر از محتوای 

مواد مغذی خود.
15. این نوع تجدید قوای روحی و جسمی باصرف 

یک سوم وقت روزانه امکان پذیراست.
16. واریسی شدن به علت التهاب آن است.

17. اختــالل در سیســتم گــردش خــون و 
ــا. ــت ه ــه باف ــانی ب ــیژن رس اکس

18. بـه سـالمند بـا ایـن وضعیت بدنـی، مصرف 
روزانـه یـک عددمولتـی ویتامیـن بـه مـدت یک 

مـاه توصیـه می شـود.

عمودی ........................................................................
1. واحد غذایی.

بیماران  در  آن  از  مراقبت  که  اعضایی  از   .2
دیابتی تاکید می شود.

3. بیماری تنفسی با کاهش عملکرد ریه
4. هنگام اپیدمی اسهال به آن شک می کنیم.

5. خوردن این میوه خشک به جای قند همراه 
چای توصیه می شود.

6. ناقـل بسـیاری از بیمـاری هـا نظیـر ماالریـا 
. نیا ولیشما

از عوامل فساد  7. ماده غذایی است که آن را 
دندان ها می دانند.

افزایش  باعث  که  اشباع  چربی های  از   .8
کلسترول بد )LDL( می شود.

9. اسهال آب برنجی با نشانه های غرغرشکم.
10. یکـی از آزمایش هـای هنـگام ازدواج کـه 
بـرای پیشـگیری از ایـن کـم خونـی ژنتیکـی 

می شـود. انجـام 
11. سریع ترین رشد جمعیت دراین گروه است.

عضله  این  توسط  زانو  کردن  وراست  خم   .12
صورت می گیرد.

بروز  سبب  آن  ساخت  خاطر  به  پرتوها   .13
سرطان می شوند.

14. شـایع تریـن بیماری پوسـتی خـارش دار، 
در جهان اسـت.

به ویژه در  از آن  15. مصرف 8 عددسروینگ 
سالمندان توصیه می شود.

16. برای ثابت کردن پانسمان استفاده می شود.
17. متناسـب بـا وضعیت جسـمانی فرد جهت 
وروحـی  جسـمی  هـای  توانمنـدی  افزایـش 

می شـود. توصیـه 
18. فراموشی به علت کاهش خون رسانی به 

مغز در دوران سالمندی.
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برندگان خودآزمايي، شرکت کنندگان 
در نظرسنجی و ارسال پیامک

شماره 87 بهار 1392
پاسخ  کنندگان  ارسال  از  سپاس  ضمن 
صحيح خودآزمايي و شرکت کنندگان در 
نظرسنجی و ارسال پيامک به قيد قرعه 
تعداد 5 نفر به شرح ذيل انتخاب شدند، 
که به رسم ياد بود جوايزی به آنان تقديم 

خواهد شد.  
1. جعفر عبدی نيا بهورز خانه بهداشت روستای سالمت، بوکان 

دانشگاه علوم پزشکی آذربايجان غربی
2. قوام مولوی بهورز خانه بهداشت باغ برآفتاب، شازند دانشگاه 

علوم پزشکی مرکزی
3. سکينه پورحسن شاهی بهورز خانه بهداشت پايگاه اسالم 

آباد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
4. غالمرضـا شـفيعی بافتـی بهـورز بازنشسـته، دانشـگاه علوم 

پزشـکی جيرفت )نظرسـنجی(
5. زينب يامپی بهورز خانه بهداشت يامپی، آق قال دانشگاه علوم 

پزشکی گلستان )پيامک(
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برندگان جدول شماره  87  بهار 1392
از معاونت محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي 
هرمزگان و  سرکار خانم لیال حدادی رابط محترم 
افزايش  جهت  در  که  دانشگاه  آن  بهورز  فصلنامه 
آگاهي و ايجاد انگیزه مخاطبان مجله بهورز، اعضاي 
هیأت تحريريه مجله را ياري رسانده اند نهايت تشکر 

و قدرداني را داريم. 
جوايـز ايـن عزيـزان از طـرف معاونـت بهداشـتي 
دانشـگاه علـوم پزشـکی هرمـزگان  بـه آدرس آنان 

ارسـال شـده است. 
1. هاجر سیاوشی بهورز خانه بهداشت محمدآباد، 

مرودشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
2. حیدر مهیاری بهورز خانه بهداشت دودهسرخ، 

مبارکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3. پوران قلی پور بهورز خانه بهداشت شابلوط محله، 

الهیجان دانشگاه علوم پزشکی گیالن
4. محمــد عیــــدی  بهــورز خانــه بهداشــت 
سســت، اســفراين، دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــمالی خراســان 


