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از آسم تا آنفلوانزا

15 بیماری 
سرد

توصیه های طبی

فرمول 
لبخند زیبا

خداحافظ همین حاال

ترک سیگار 
در 6 حرکت

اگرچه گروهی از افراد تمام سال را در انتظار 
فصل سرما، هوای برفی و تفریحات زمستانی 
می گذرانند، بعضی دیگر از رسیدن آن بیزارند 
چراکه پایین آمدن دمای هوا برای آنها همراه با 
تشدید درد، خارش و ناراحتی های جسمانی 
و گاهی روانی است. برخالف تصور عموم، 

سرماخوردگی و آنفلوانزا تنها بیماری هایی نیستند 
که در فصل های سرد افزایش شیوع ... صفحه 18

مرتب مسواک می زنید؟ نخ دندان کشیدنتان 
ترک نمی شود؟ به موقع می روید نزد 

دندان پزشک و ویزیت می شوید؟ قبول! اما هیچ 
می دانستید که برای دستیابی به یک لبخند زیبا 
این کارها کافی نیست؟ بله، فرمول تغذیه ای 
خاصی را هم باید رعایت کنید. چه فرمولی؟ 
توصیه های این هفته »سالمت« را در صفحه 

»دهان و دندان« بخوانید.... صفحه 19

مصرف دخانیات و سیگار در جهان روز به روز 
در حال افزایش است. طبق آمار، حدود 2 میلیارد 

نفر در جهان سیگاری هستند؛ یعنی از هر 5 نفر 
1 نفر سیگاری است. مصرف سیگار زیان های 

بی شماری در زمینه های جسمی، بهداشتی، 
اقتصادی و ملی برای افراد دارد. حتی مصرف 
سیگار گامی برای رو آوردن به اعتیاد است، به 

طوری که مطالعات نشان داده... صفحه 22
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 دکتر ایرج فاضل رئیس کل سازمان نظام پزشکی
شایعه قصور در موردرئیس مجمع تشخیص را رد کرد

رهبران ما همینجا 
جراحی شدند
صفحه 2
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تمام آنچه باید درباره ساالدهای سرشناس جهان  بدانید

ساالدولوژی!

 گرو نگه داشتن جسد در بیمارستان 
به خاطر 9 میلیون تومان

شایعه 
حقیقت 
دارد؟

گپی با دکتر آرشام قادری که دستخط 
زیبایش در فضای مجازی خبرساز شده

پزشکی که نسخه 
را زیبا می نویسد

اینکه تعداد زیادی از پزشکان بدخط هستند و بیمار و داروساز را به دردسر 
می اندازند، موضوع تازه ای نیست. تعداد کسانی که به خاطر همین بدخطی پزشک، 

داروی اشتباه گرفته  اند و حتی جانشان به خطر هم افتاده کم نبوده است . بدخطی 
پزشکان، بخش جدانشدنی از شغل آنهاست. شاید چندان تقصیری هم در این اتفاق 

نداشته باشند. سر کالس های درس برای اینکه همه گفته های استادان را یادداشت 
کنند، سرعت دستشان را باال می برند و صف های طوالنی بیماران در بیمارستان ها و 

درمانگاه های دولتی هم مزید بر علت می شود. همین بدخطی پزشکان و خاطراتی که 
اغلب افراد از این بدخطی ها دارند، دلیلی شد تا خوش خطی یک پزشک... صفحه  5

صفحه 4


