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انی 3090  سخن

 استان گلستان در ی: پژوهشیابتید مارانیب انیدر م جیرا یخانگ یهادرمان 
 یدیسع عصمت *,یدیسع رایسمگان(: ) سندهینو

 گلستان یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 

 saeedi_smat@yahoo.com پست الکترونیکی:

 

. رفتارهای مراقبتی و بهداشتی مردم منفک استبوده هاآن یوزندگسنتی در مردم جهت حفظ سالمت  هایروشمجموعه باورها و : مقدمه
ضروری است تا این اطالعات را ثبات و ضابط نماود. ماردم اساتان گلساتان از  رونیازا باشدمین هاآناز باورها و اعتقادات و آئین و رسوم 

 .کنندمیاستفاده  هایماریبدارو در درمان  عنوانبهداروهای گیاهی 

خاانگی را داشاتند  یهاادرمانتجرباه اساتفاده از گیاهاان دارویای و  کاه نابیماران دیابتی استان گلستدر این مطالعه با روش تحقیق: 

خاانگی بارای  یهاادرماندر مورد  سؤاالتشدند.  یبندطبقهو کدگذاری و  سینودست هامصاحبهنیمه ساختار به عمل آمد.  هایمصاحبه

 .استبودهکاهش قند خون و بیماری دیابت 

باه ایان ماوارد اشااره کارد: ساو  گزناه  تاوانمیمواردی که بیماران دیابتی برای کاهش قند خون خود اساتفاده کردناد  ازجملهنتایج: 

چاای؛ نوشایدن  یجاباهبا ماست؛ جوشانده مغز نازک گاردو و مصارف آن  شدهخشک؛ شوید کاسهکیهمراه با رب انار روزی  شدهخشک

نوشیدنی بعد از شام؛ یاک  عنوانبهعسل طبیعی و آب  یخوریچاهمراه نیم قاشق  جوشانده تمشک؛ یک قاشق سرکه سیب صبح ناشتا به

؛ جوشانده ریشه کاسنی؛ سه قاشق آسیاب شده فندق، پسته، بادام درختی، تخام کل پورهدانه اسپند خام؛ نصف جوشانده  یمرباخورقاشق 

؛ خیاار و گوجاه زرشکآب ؛ جوشانده آب ولیک؛ جوشاندهکدوسبزشخاش با یک قاشق عسل طبیعی؛ برگ شنبلیله با ماست و کدو خام، خ

 صاورتبهرا  ذکرشادهبخارپز؛ گشنیز با ماست؛ یارمستی؛ کرفس؛ خیار با ماست؛ جوشانده. تخم خرفه. بیماران ترکیباات  ییکدوحلواخام؛ 

 ماؤثردر کاهش چربی و قناد خاون بسایار  ادشدهی. بیماران بر این باور بودند موارد کردندیمخالص یا مرکب، سو  و یا جوشانده مصرف 

بیمااران اساتان  مورداساتفادهخاانگی  یهاادرمانمکمل ذکر شد. در اصل مقالاه ماا  عنوانبهاست. کاهش وزن و رعایت رژیم غذایی نیز 

 ارائه خواهد شد. هاآن کارگیریبهیات و چگونگی تهیه و جزئ گلستان به همراه

تی شناسایی شود و سمفید باشند. موارد مضر بای هاآنبرخی از  بساچهخانگی نباید غفلت ورزید  یهادرماناز اهمیت : گیرینتیجهبحث و 

سارخود  یهاادرمانو  تحقیقی در خصوص طب عامیاناهابد. بررسی جدی و کار یادامه تواندمیکه نه سودی و نه ضرری دارند نیز  ییهاآن

باشد. سازمان بهداشت جهانی بر تلفیق طب عامیانه با پزشکی نوین دنیای معاصار  مؤثرکشور  در بهبود وضعیت بهداشت و درمان تواندمی

 دارد. تأکید

استان گلستان ،یخانگ یهادرمان ،ییدارو اهانیگ ابت،ید :کلمات کلیدی
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