
 بسمه تعالی

 جزوه خالصه پزشکی ایرانی

 دکتر صالحیان

 :كالباس و سوسيس و پيتزا مصرف مضرات 

 مغزي تومور 1-

 خواب در كابوس و ترس 2-

 كسالت با همراه معده سنگيني 3-

 روز در لیوان 6 تا 5 زیاد چاي مصرف مضرات

 كرده استفاده ذخیره آهن از پس كند جبران را آهن كمبود مخواهد كبد رفته باال آنها خون فریتین آهن بردن بین از بدلیل

 (كاري یا تند ادویه).رود مي 400 یا 300 روي خون فریتین و

 .شوید مي قلبي بیماري دچار 1-

 استخوان ساییدگي 2-

 كمر دیسك 3-

 دیسك فتخ 4-

 كلیوي سنگهاي 5-

 مغزي تومورهاي 6-

 خوني كم 7-

 (روز در داغ چاي لیوان 6 تا 5 مري سرطان)سرطانزا 8-

 پا كف – بغل زیر – دست كف)زیاد كردن عرق 9-

 

 :خربزه

 .است ادرار و مثانه و كلیه سیستم داروي بهترین

 .دهنده شستشو و است آور ادرار پوستش

 را بیماریها و است آور نشاط و خوشرنگ و كند مي پاك را زبان كه است سرد طبع با افراد براي غذا بهترین گوشتش

 .كند مي مشخص

 .است كلیه شكن سنگ خربزه تخم نبی پوشالهاي

 میل كرده حل عسل مقداري با همراه آب لیوان یك در قاشق یك و كرده الك سپس كرده آسیاب را خربزه دانه:خربزه دانه

 .است زا اسپرم كنند



 است بسیار سردي آن آب در نباشد چكیده كه ماستي .كند مي تولید زیاد الكتیك اسید و بوده تر و سرد ماست طبع زیرا

 نشده چكیده ماست زیاد مصرف مضرات

 استخوان سائیدگي و استخوان پوكي 1-

 ها بچه ادراري شب 2-

 یبوست 3-

 روان و اعصاب ناراحتي 4-

 (دارند سرد طبع كه كساني براي)صرع 5-

 زیاد كردن عرق 6-

 آلرژي 7-

 (پا كف – بغل زیر – دست كف)زیاد كردن عرق 8-

 

 :كلیه كار

 مواد و شده تصفیه كه كند مي عبور آن از خون لیتر 30 ساعت در و بوده فیلتر هزار دویست و میلیون یك داراي كلیه هر

 .شود مي دفع نیز پروتئین ببیند صدمه ها فیلتر این وقتي.شود مي دفع(اوره) زائد

 . كند مي ترشح آنزیم دو كلیه

 .شود تصفیه خوب و برود باال خون فشار تا كند مي تزریق خون در:رنین 1-

 تا كند مي تحریك آنرا سلولهاي و رفته استخوان مغز داخل طریق این واز شده ریخته خون داخل:اریتروپویتین 2-

 (باشد مي روز 120 آن عمر)قرمز گلبول و بسازد(خون چسب)پالگت

 و رنگ – هایياشت بي:آن عالئم كه.آورد مي پیش خوني كم و شده اریتروپویتین شدن ترشح كم باعث كلیه دیدن صدمه با

 استخوان مغز سرطان - سردرد – خواب به میل – حوصلگي بي – سرگیجه – زرد روي

 نمي انجام خوب را خود وكار.شود مي فرسوده دهدوكلیه مي زیاد فعالیت كلیه سلولهاي به)اندازد مي كار از را كلیه: چاي

 .بینید مي آنرا خوب اثر نخورید چاي روز 15 اگر.دهد

 

 .نخورید را غذاها این

 (مایسین جنتا – بیوتك آنتي)داروها -2 چاي 1-

 ساندویچي غذاي -4 نكنید مصرف مو رنگ 3-

 قنادي شیریني 5-



 . كند مي ایجاد عروق شكستگي كه زنند مي زاج برنج به)رستوران غذاي 6-

 غذا با نوشابه 7-

 ماست 8-

 به وبعد كلیه به شك .كند مي عرق بدن یخ آب نخورد از بعد درجه صفر یخ آب دماي و درجه 37 بدن دماي)یخ آب 9-

 .شود مي وارد كبد

 

 نشوید عصبي 10

 .بخورید را غذاها این

 ترش لیمو وآب زیتون روغن سس با كاهو -2 روز در آب لیوان شش 1-

 خام بادام مغز -4 .عدد 4 تا 3 روزي دون و پوست با درختي سیب 3-

 (نخورید درختي خیار)بخورید ته از كه اي هبوت خیار -8 عسل -7 انجیر -6 ترش لیمو 5-

 :كلیه ناراحتي و كلیه سنگ

 .است شكن سنگ خربزه پوشال

 در كنید الك بعد و كنید آسیاب سپس .شود خشك بگذارید را پوشال همراه هایش دانه و بگیرید چاقو با را خربزه پوست

 .كنید مصرف و بریزید ظرفي

 .شود دفع آنها كلیه سنگ تا(بخورند نیز را پوشالش)بخورند كامل را هایش دانه بجز خربزه تمام هفته یك

 :عفونت و (دارند ودرد خورده شدید سرماي كلیه ماهیچه)كلیه ناراحتي براي چاي

 .بنوشید عسل با سپس كنید دم ساعت نیم + لیوان دو جوش آب + قاشق یك شیرازي آویشن + قاشق یك كوهي پونه

 :كلیه كشیدن تیر و درد

 آب لیوان دوونیم + خوري غذا قاشق یك شیرازي آویشن + خوري غذا قاشق یك نعناع یا كوهي پونه:(دقیقه 10 در)درمان

 كنید شیرین عسل با سپس (شود نشین ته تا دهید قرار آن روي وحوله گذاشته سماور روي) كرده دم دقیقه سي را جوش

 .بخورید گرم گرم و

 

 كیلو 1,3 تا 1 بانوان در و كیلو 1,5 تا 1,3 آقایان در آن وزن :(سیاه جگر)كبد

 تر راحت چپ سمت به گردش دلیل همین به.است انسان بدن ثقل مركز و سیاه جگر یا اوست كبد نوزاد وزن هجدهم یك

 (زنیم مي دور چپ سمت از كعبه خانه)است

 3 آمونیاك بصورت را اوره زیادي مقدار و كند مي كار اوره با NH ( طریق از (شود مي مو ریزش باعث و دارد بدي بوي كه



 .است نیاز كبد كار براي اوریك اسید كمي مقدار .میكند دفع ادرار

 :كبد كار

 نوع 5000 از بیش كه .است آنزیمها و چربي و قند و آهن انبار واقع در و كند مي سازي خون به شروع جنیني دوران در

 طحال داخل در قرمز گلبولهاي كه روز 120 از بعد.كند مي یدتول(اینترفروم) ضدویروس وهمچنین.كند مي تولید آنزیم

 شود مي اضافه آن به اي ماده پروتئین درصد 95 و شده ذخیره فریتینگ صورت به كبد در آن آهن درصد5 .شد شكسته

 صفرا كیسه شد كوچك روده وارد غذا وقتي.شود مي ذخیره و آید مي صفرا كیسه داخل درآمده صفرا صورت به كه

 و شده جذب روده طریق از باز وصفرا كند مي هضمش و ریزد مي عشر عثني یا كوچك روده داخل را صفرا و شده بضمنق

 آهن این .گردد مي دفع مدفوع طریق از تكرار این از بعد و گردد مي باز صفرا كیسه به بار 20 یا 19 تا كبد طریق از

 دارد سلولیهایي و شده آن وارد شده خورده غذاي كه دارد يورود رگ سه كبد .كند مي جذب را (پروتئین و هموگلبین)

 ضایعات بخورید را ممنوعه غذاي اگر) دارد مي نگه را ضایعات و گیرد مي را باسیل و میكروبها و ویروسها جلوي ككفل بنام

 رگ تنها از نداشت مشكل غذا اگر.(كند مي كبد بیماري و سرطان و بیماري تولید گندیده و مانده آنجا شده زیاد كبد در

 .شود مي خارج خروجي

 

 :كبد بیماریهاي

 :نیست مسري ویروسي بیماري هپاتیت

 زند مي كرم مدتي از بعد نمیشود داده خروج اجازه چون گندیده بماند كبد در ضایعات بصورت اگر كه زیاد گوشت خوردن)

 – بیحالي – خمودگي – اضطراب – نگراني – افسردگي – یرقان یا زردي – (ماست و زیاد كردني سرخ و زیاد مرغ تخم و

 دیدن كابوس – گریه – گیري گوشه – تیره چهره

 :كبد براي مضر غذاي

 350 به خون فریتینگ و میریزد خون در ذخیره آهن از كبد و آید مي پایین خون آهن شده خوني كم دچار)زیاد چاي

 پیاز – داغ سیر – حجم پر چرب غذاي – تند ادویه – (رجهد 200 یا 250 در ویتامین برنده بین از)كردني سرخ – (میرسد

 گوشت – پیتزا - ساندویچ – قنادي شیریني – شور تنقالت خوردن دارو – مرغ تخم – ماست – غذا همراه مایعات – داغ

 رب – سس – زیاد نمك – (دهد مي دست از را مزه و كیفیت شود مي له غذایي مواد)شده زودپز – شده فریز غذاي – زیاد

 شود مي بد حالش بیمار و شده آتش به تبدیل سیر و است تر و گرم كبد مزاج نخورید مطلقا) سیر – سركه ترشي –

 

 گندم جوانه – غذا از قبل كاهو ساالد – زیتون روغن

 . شوند صاف و شوند حل هم با اگر انگبین – ترنجبین – شیرخشت :ها وبچه كبد براي دارو بهترین



 میوه

 همه از تر مناسب – ترش لیمو –هویج – خیار – فصل میوه و( توت شاه - توت - فرنگي توت) توت انواع – مركبات انواع

 .است انار عدد 4 تا 3 روزي

 

 :كبد براي نوشابه

 بار شش روزي آب

 روز در بار سه عسل شربت

 .باشید كرده درست خود كه(آبغوره – توت شاه - زرشك)طبیعي ترشیجات آب از استفاده

 آب– نارنج آب) یا ( ترش لیمو – سیب پرتغال – شیرین لیمو – فروت گریپ – نارنج)مركبات تركیب لیوان دو تا یك روزي

 .هستید نشاط با همیشه (فروت گریپ

 لیمو آب + سیب آب لیوان یك آید مي بدشان ترشي از كه كساني

 :ها شانه درد – استخوان ساییدگي – آرتومایید – گردن آرترز – درد كمر – دیسك

 دیسك در اسیدي غذاهاي دیسك بنام دارد ژالتیني ماده ها مهره بین فاصله) سیاتیك سپس دیسك بعد درد كمر علت

 .باشد مي اشكال دچار ها مهره این بیشتر و میباشد 5 و 4 مهره روي سنگیني تمام و كرده ایجاد سایش

 

 طبایع

 (اسیدي)سرد 1-

 (بازي)گرم 2-

 (خنثي)معتدل 3-

 به گرایش كه آورد مي وجود به حالتي بدن در و رسد مي (تغذیه اقلیمي شرایط)ارث مادر و پدر از و بوده ناپذیر تغیر بعط

 .آورد مي بوجود بازي یا اسیدي حالت

 .است سرد اروپائیان اكثر طبع و دارند سرد طبع مردم اكثر

 و گرم كبد – تر و گرم قلب – است خشك و سرد واناستخ – دارد گنجایش خاطر بهمین است تر و سرد مغز:اندامها طبع

 است تر و گرم كلیه – تر

 

 : طبع تشخیص راه

 :معتدل طبع

 .دارند معتدل طبع نشوند ناراحتي هیچ دچار و بخورند عسل – خرما – ترشي – ماست كه افرادي



 :خصوصیات

 .شوند مي ماريبی دچار ناگهان نكنند رعایت اگر و .كند نمي احساس زیاد را سردي و گرمي

 :گرم طبع

 پتو بدون باید بدن گرماي از شب و كند عرق وبدن شده عصبي و بزند جوش بدنتان و خرما مثل بخورید شیریني اگر

 .است گرم طبعتان بخوابید

 :خصوصیات

 رعایت اگر و افراد بقیه به نسبت كم خواب – زیاد تحرك – شوند مي عصبي زود – جوش زود – مشرب خوش آدمهاي

 شوند مي روان و اعصاب و كبدي و پوستي بیماریهاي دچار كنندن

 

 :سرد طبع

 ورم وبدن كند پف شما چشم زیر و شوید بیدار خواب از نتوانید زود صبح بخورید ماست با كته هم سر پشت شب دو اگر

 .است سرد طبعتان بدهد شوري مزه اكثرا ودهانتان باشید كسل و كند

 .بروند اغما بحالت ویا بگیرند سرگیجه و تعادل عدم است ممكن و آمده پایین فشارشان العاده فوق بخورند نارنج آب اگر و

 متعادل تا بخورد عسل قاشق چند باید خورد زیاد كشك اگر یعني دهد مي دست او به آني جنون زیرا بخورد سردي نباید

 .شود

 :خصوصیات

 رعایت اگر و آب خوردن با حتي بعضي در زیاد چاقي اداستعد – كسل – آلود خواب – خوشگذران – خیال بي آدمهاي

 مو حد از بیش شدن سفید – مو ریزش – برص – رماتیسم – پاركینسون – صرع

 

 :درمان

 .كنيد ميل بعد شود متعادل تا كنيد مخلوط سرد طبع غذاي با آنرا بود گرم غذايتان طبع اگر

 .شود مي متعادل شود مخلوط است خشك و گرم كه بادنجان با است تر و سرد كه كشك بادنجان كشك:مثل

 موقع همان باشد صرعي اگر و شود مي فلج انسان پس است سرد نيز ماست و دارد سرد طبع ماهي ماست و ماهي: اشتباه

 .دارد سرد طبع هم مغز خود و كند مي يخ مغز رود مي باال اسيد زيرا.كند مي غش

 

 بابونه عسل

 كاهش درد، ضد حساسیت، كاهش آرتروز، سردرد، میگرن، تب، كاهش ورمها، انواع ،ریوي احتقان مغز، التهاب براي

 دردهاي خون، فشار ها، آلرژي یائسگي، و زنانه ناراحتیهاي پریود، دوران دردهاي آنكلوزان، اسپوندلیت پزوریازیس،



 و درد روده، هاي ناراحتي كبد، هاي ناراحتي اسپاسم، ضد هاضمه، سوء سرگیجه، كننده طرف بر بخش، آرام استخواني،

 غلظت رماتیسم، خوردگي، سرما كودكان، در كدو كرم دفع ریه، هاي ناراحتي خوابي، بي درد، معده طحال، ورم مثانه، ورم

 حافظه، و مغز تقویت بدن، ایمني سیستم تقویت ها، زخم پانسمان و شستشو دندان، و دهان عفوني ضد معده، نفخ خون،

 .است مفید كولیت و دهان هاي زخم پرستات، ورم شیرده، يها خانم در شیر ترشح

 گردان آفتاب عسل

 كردن صاف حنجره، هاي ناراحتي ها، برونش هاي ناراحتي براي سینه، كننده نرم و مدر حافظه، تقویت و زا انرژي مقوي،

 .است مفید سم كردن خنثي براي .است مفید خوردگي سرما و سرفه تسكین براي ریوي، هاي ناراحتي صدا،

 جعفري عسل

 قاعده عروق، گرفتگي براي مفید نفخ، كاهش كند، مي قطع را لزج اخالط حافظه و مغز تقویت آور، خواب و زا انرژي مقوي،

 .است مفید روده هاي ناراحتي براي .است مفید مزه بي دیابت براي طحال، و كبدي هاي ناراحتي براي آور، اشتها آور،

 

 بیماري عالئم

 گرفتگي برق حالت ,پا یا دست هاي انگشت بعضي شدن كرخ و شدن حس بي , پا یا دست انگشتان شدن مورمور ,دوبیني

 , رفتن راه هنگام پاها خصوصا اعضاء هماهنگي عدم , بدن از قسمتي شدن داغ بدن، از قسمتي زدگي یخ ,بدن در اي لحظه

 اسپاسم , بدن عمومي ضعف ,زودرس خستگي ,يحس بي و تنبلي ,بدن شدن لخت ,زیاد خواب ,مورد بي شدن عصبي

 دیر , دیگران به نسبت ادرار حد از بیش دفع ,بدن و سر سنگیني , گفتن سخن در كلمات بین هماهنگي عدم , اي ماهیچه

 سردي غذاهاي خوردن به عالقه , افراد بعضي در كابوس دیدن ,مزاج یبوست ,شدن رنج زود و حساس ,غذا شدن هضم

 دادن دست از یا ,ادرار كنترل عدم بیماري پیشرفت صورت در , بستني و ماست مخصوصا لبنیات مانند (اسیدي) بخش

 داشتن صورت در ,جنسي میل شدن كم سرد هواي و سرد آب تحمل عدم ,گرم آب و گرم هواي تحمل عدم ,بینایي كامل

 نداشن , گیري گوشه و طلبي انزوا , دخوريخو و افسردگي ,آقایان در انزالي زود ,آقایان در خصوصا شدید ضعف همبستري

 بدن استخوانهاي شدن سرما سرما , رفتن راه هنگام پا هاي ماهیچه نكردن یاري , حركت هنگام لرزش داشتن ,تعادل

 پاها خصوصا

 بیماران

 .گیرند مي قرار حمله مورد بینایي طریق از ابتدا كه بیماراني 1

 .گیرند مي قرار حمله مورد پا طریق از ابتدا كه بیماراني 2

 :اول گروه

 كامل بهبودي كوتاهي زمان مدت در و ,دهند مي جواب درمان به بسرعت ,شوند داده تشخیص سریع اگر بیماران نوع این

 .شود مي حاصل متعال خداوند لطف به



 نمایند پرهیز مطلقا   سرد و زده یخ غذایي مواد و بستني خوردن از باید بیماران گروه این

 :ومد گروه

 این ,شود كوتاهي درمان در اگر و دهند مي را خوبي جواب درمان به شوند داده تشخیص سریع اگر نیز بیماران نوع این

 دشوارتر نسبت همان به نیز درمان ,یابد ادامه حمالت این كه چقدر هر و گیرند مي قرار متعددي حمالت معرض در گروه

 .شود مي

 این با راحتي به تواند مي بداند را خود بیماري علت بیمار اگر ضمنا .شوند درمان سریعتر تا كنند رعایت بیشتر باید بیماران

 عزیزان براي را بیماري این علت حال .آورد بدست سریعتر چه هر را خود سالمتي و كند درمان را آن و آمده كنار بیماري

 .دهم مي شرح

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 آدم یک بودن است و انسان یک شدن 

 دکتر شریعتی

 

 

 

  


