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زيبايی       وتغذيه

4 + 5 عادت غذایی برای حفظ استحکام استخوان

رژيم درمانی
پوکی استخوان

پوکی استخوان جزو بیماری های رایج بعد از حدود 50 سالگی در خانم ها و بعد از حدود 
60 سالگی در آقایان است. متخصصان صراحتا اعالم کرده اند که عوامل تغذیه ای، نقش 

پررنگی در ابتال، تشدید یا پیشگیری از پوکی استخوان ایفا می کنند....  صفحه)26(

دکتر سیدعلی کشاورز
متخصص تغذیه و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پس از يک دوره آنتی بیوتیک، 
میوه و سبزی بخوريد 

معموال به دنبال ابتال به سرماخوردگی یا 
آنفلوانزا و مراجعه به پزشک، مصرف 
داروهای آنتی بیوتیک برای یک یا دو دوره 
تجویز می شود. نکته مهمی که باید درباره 
مصرف آنتی بیوتیک ها در نظر گرفت، این 
است که حتما آنها را فقط با آب ساده 
میل کنید تا هیچ تداخل دارویی خاصی 
بین مصرف آنتی بیوتیک ها با ترکیبات 
موجود در شیر یا آبمیوه ها ایجاد نشود.  
سوالی که ممکن است برای خیلی از افراد 
مطرح شود، مخصوصا والدین کودکانی که 
آنتی بیوتیک دریافت کرده اند، این است که 
پس از یک دوره مصرف آنتی بیوتیک باید 
چه تغییری در برنامه غذایی ایجاد شود؟ 
پاسخ این است که مصرف آنتی بیوتیک ها 
و سپری کردن دوره درمان سرماخوردگی 
می تواند با ضعف عمومی و تضعیف 
قدرت سیستم ایمنی بدن همراه باشد. 
از این رو، بسیار مهم است که در دوره 
سرماخوردگی یا پس از آن حتما حجم 
دریافت میوه ها و سبزی ها در رژیم روزانه 
به شدت باال برود تا سطح دریافت ویتامین 
 )B12 به جز( B و ویتامین های گروه C
از طریق این مواد غذایی در بدن افزایش 
پیدا کند.  این ویتامین ها به خوبی می توانند 
باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و برگشتن 
فرد به شرایط عادی شوند. فقط حواستان 
باشد که برای دریافت ویتامین کافی بهتر 
است میوه را به صورت درسته میل کنید 
و تا جایی که می توانید سراغ آبمیوه ها 
نروید. در کل، میوه کامل نسبت به آبمیوه ها 
دارای ویتامین و فیبر باالتری است. در 
برخی موارد هم بهتر است کودکان یا 
بزرگساالن برای چند روز پس از دوره 
در  متخصص،  نظر  زیر  البته  و  درمان 
صورت نیاز مکمل های مولتی ویتامین 

مینرال مصرف کنند. 

هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48 شماره در سال( 240,000   
تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(،   
مبلغ 220 هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« به شماره کارت 

5714-4007-1211-6274 بانک اقتصاد نوین واریز 
نمایید.

شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و   
کدپستی ده رقمی به تلفن 76 79 10 26 اعالم نمایید. اصل فیش 

بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان اسفند 97  است.  

اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.  
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کدام عمل های زیبایی از امروز 
تا نوروز جا می افتند؟

زیبایی در 70 روز!
بسیاری از مردم دوست دارند با آغاز سال نو و زیبایی 

بهار با چهره ای زیبا و پوستی سالم به میان جمع دوستان 
و اقوامشان بروند و متفاوت تر از همیشه به نظر برسند. 

از این رو، یکی از سوال هایی که دائم از پزشکان 
حوزه های پوست و زیبایی می پرسند این است که چه 

زمان کارهای مربوط به زیبایی را انجام دهیم که در 
فاصله باقی مانده تا نوروز دوره نقاهت آن را سپری کنیم 

و نتیجه دلخواه را در ایام نوروز ببینیم...  صفحه 31

پرسش سالمت از 
کارشناسان آموزشی و 

روان شناسان

کنکور بماند یا برود؟
از اولین کنکوری که در کشورمان برگزار شد، 50 

سال می گذرد. سواالت اولین کنکور سراسری 
به شکل جواب کوتاه طراحی شده بود و بیش 
از 47 هزار نفر در این آزمون سراسری شرکت 
کرده بودند. کم کم تعداد داوطلبان این آزمون 

4گزینه ای افزایش پیدا کرد و تبدیل شد به غول 
کنکور و قبول شدن در آن که عالوه بر درس 
خواندن، مهارت های دیگر را نیز می طلبید... 

صفحه2

حذف زنان تماشاگر از 
ورزشگاه های فوتبال 

آسیب های غیرقابل جبرانی 
به آنها زده

تبعات یک محرومیت
تصور کنید یک روز بگویند سینما رفتن برای 

همه ممنوع است و همه فیلم ها فقط در تلویزیون 
نمایش داده می شود. محرومیت از حضور در 

یک فضای اجتماعی آزاردهنده است و به طور 
حتم کسانی که حضور در سالن های سینما 

را حق خودشان می دانند معترض می شوند و 
این اعتراض را تا زمانی که بخواهند به حقشان 

برسند، ادامه می دهند... صفحه4

دو بیماری کامال متفاوت فصل زمستان

سرماخوردگی 
یاآنفلوانزا؟

صفحه19

نگاهی به تاریخچه، تولید و نگهداری 
یکی از مهم ترین مواد غذایی پروتئینی

زندگی با  طعم 
پـنـیـر
صفحه24
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به مناسبت  7 آبان؛ روز 
جهانی »سکته مغزی«

فقط 3 ساعت 
وقت دارید

گفت وگو با رضا رويگري 

سكته حسرت 
آشپزي را هم 
به دلم گذاشته
صفحه  21

پيشنهاد ضدسالمت جديد 
مراكز زيبايي

پارافین درمانی 
ممنوع!

هشدار درباره تبليغات 
فزاينده تاتو در اينستاگرام 

ُمد خوش 
خط وخال

روز 29 اكتبر )7 آبان( در تقویم پزشکی دنیا به عنوان 
روز جهاني سکته مغزي نامگذاری شده است. بر 

اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، هر سال 17 
میلیون نفر دچار سکته مغزي مي شوند  كه 6 میلیون 

نفر از مبتالیان به این عارضه فوت مي كنند. در كشور 
ما نیز ساالنه حدود 100 هزار نفر به این عارضه مبتال 

می شوند و انتظار می رود با پیرتر شدن جمعیت میزان 
بروز این عارضه باالتر برود.  صفحه  18و23

اگر این روزها سری به مراكز زیبایی یا 
آرایشگاه ها بزنید، با انواع و اقسام پیشنهادات 

زیبایی از سوی مسووالن سالن ها مواجه 
می شوید . یکی از جدیدترین خدماتی كه این 

روزها در بیشتر سالن های زیبایی ارائه می شود، 
كاری به نام »پارافین تراپی« یا »پارافین درمانی« 

است...صفحه 30

جستجوی كلمه »تاتو« یا »قیمت تاتو« در 
اینستاگرام برای داشتن فهرست بلندباالیی از 
مراكز غیرتخصصی كه این خدمات را انجام 

می دهند، كافی است. حاال شما می توانید 
انتخاب كنید كه این خدمات در منزل خودتان 

انجام شود یا ترجیح می دهید به محلی دیگر 
مراجعه كنید.... صفحه31

گفت وگو با پدر شاهين ايزديار
 برنده 6 طالی پارا  آسيايی

شنـا 
برخالف جریان

صفحه 4 
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به بهانه 460 مورد مسمومیت با الکل در استان های 
هرمزگان، خراسان شمالی، البرز و...

شوک الکل
مصرف روزانه

آسپیرین 
خطرناک

یا سودمند؟

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ

تخم مرغ،
چرا و چقدر؟!

اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایزه نوبل 
پزشکی 2018

شاید شما هم درباره تاثیر مصرف روزانه مقدار کم 
آسپیرین برای پیشگیری از مشکالت قلبی شنیده 

باشید. از آنجایی که آسپیرین دارویی است که 
احتماال گاه به گاه بدون ایجاد عارضه جدی مصرف 
می شود و تهیه آن نیاز به نسخه پزشک ندارد، ممکن 

است خودتان تصمیم بگیرید... صفحه15

بی شک یکی از قدیمی ترین خوراک های بشر در 
طول تاریخ تخم مرغ است. جالب است بدانید این 

ماده غذایی مفید و پر خاصیت حتی قبل از اینکه 
ما پا به این عرصه خاکی بگذاریم، وجود داشته 
است. در حقیقت، تخم مرغ نقش بسیار گرانبها و 
ارزشمندی در مراحل اولیه توسعه انسانی دارد 

و این تاثیرات شگفت انگیز و قابل توجه تا امروز 
ادامه پیدا کرده است... صفحه24

جایزه نوبل پزشکی سال 2018 میالدی برای کشف 
معالجات سرطان پیشرفته پوست که می تواند 

مرگبار باشد به پروفسور جیمز پی آلیسون از آمریکا 
و پروفسور تاسوکو هونجو از ژاپن تعلق گرفت. 

به گفته آکادمی علوم سوئد به عنوان اعطا کننده این 
جایزه، شیوه ایمنی درمانی آنها باعث انقالبی در 
درمان سرطان شد. این دو پژوهشگر به کشفیاتی 

مهم دست پیدا کرده اند که...صفحه3

به بهانه روز جهانی کودک

مراقب 
کودکت 

باش

صفحه های 7، 12، 16، 27 و 31 
 آرشیو سالمت

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای 
دکتر محمدعلی نیلفروش زاده

مصیبت درگذشت  پدر گرامیتان را 
به شما و خانواده محترم تسلیت 
عرض می کنیم و برای آن مرحوم 

از درگاه خداوند منان آمرزش 
و برای بازماندگان صبر و اجر 

مسئلت داریم.

امیرعباس فتاح زاده
هفته نامه سالمت

والدتحضرتزینب)س(وروزرپستارراتبریکمیگوییم


