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 افقی
1. بد بوی پرخاصیت

2. دل است و از اعضای حیاتی بدن
کاشف میکروب سل  .3

کورک است و به آبسه دهان اطالق می شود  .4
5. دریغ خوردن

و  دهان  بهداشت  اصلی  عوامل  از  ک  مسوا از  بعد   .6
که در آنیم دندان، هفته ای 

7. میوه بهشتی
8. التهاب

کم خونی 9. بیشترین نوع رایج 
10. عصب 

11. از بیماری های خاموش این سال ها، حافظ سالمتی 
در روستاها

12. بیماری تنگی نفس 
13. نان.. . بهترین و پرکیفیت ترین انواع نان هاست

14. حافظ » تنت به.. . طبیبان نیاز مباد !«
15. نوعی چکاپ برای تشخیص زود هنگام بیماری ها

که خود باشدش... روی از او داروی سرخ  16. طبیبی 
رویی مجوی!

17. از ابزار دست دندانپزشک
18. در رگ ها جاری است 

عمودی
گری کیمیا 1. بیماری جگر سوز، فلز 

2. مجرای خون، حرارت باالی 37 درجه 
3. بیماری دیابت

4. محل اتصال انگشت ها
گواتر می شود کمبود آن موجب   .5

6. نام دیگر بیماری قند
7. از اعضای سیستم ایمنی

کتابی از ابن سینا 8. بهبودی است و 
9. از لبنیات پرمصرف

10. لوله تنفسی
11. مصرف الکل منجر به این بیماری می شود

12. بیماری مهلک قرن که پیامد انحرافات اخالقی غرب 
است

کلرا 13. نام دیگر بیماری 
14. مادر وطن

15. از ویتأمین ها
16. آن را از خانم ها نپرسید!

17. بیماری ورم معده
گوی مفکن سایه شرف هرگز بر آن  18. حافظ : همای 

کم از....... باشد! که طوطیش  دیار 
19. ویتأمین انعقاد خون

20. نوعی تزریق
این  کسن  وا کثیف  و  عمیق  زخم های  دنبال  به   .21

بیماری تزریق می شود
22. تمیز

23. عامل وراثت 
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دکترغالمرضا خدمتی
مسؤول مرکز بهداشتی درمانی شماره یک

دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

عصمت محقق شریفی
رابط فصلنامه و کارشناس مسؤول آموزش بهورزی

دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

خانه های  تکمیل  از  بعد  خواهشمندیم  عزیز  خوانندگان 
نشانی  به   1395/12/25 تاریخ  تا  را  پاسخ  جدول 
خوزستان، شهرستان بهبهان و آغاجاری، خیابان شهید 
زیبایی، کوچه کنار بیمارستان شهیدزاده، دانشکده علوم 
پزشکی بهبهان )شبکه بهداشت درمان سابق( معاونت 
بهورز سرکارخانم  رابط فصلنامه  بهداشتی واحد توسعه، 
ارسال  بهورزی  آموزش  مسؤول  کارشناس  محقق شریفی 
پاسخ  که  کسانی  از  نفر   5 به  مذکور  واحد  طرف  از  کنید. 
ارزنده ای  جوایز  قرعه  قید  به  باشند،  فرستاده  را  صحیح 

اهدا خواهد شد. 
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