
بررسی علل خشک شدن 
پوست و راه های مقابله با آن
پوست در زمستان 

وضـعیت 
منسجمی ندارد

عمل های زیبایی 
اعتیادآور هستند !

احساس انقباض و کشش در سطح پوست، زبری 
پوست، پوسته پوسته شدن سطح خارجی پوست 
و نیز قرمزی وقت و بی وقت آن، همگی از عالئم 

خشکی پوست هستند... صفحه13

موضوع میزگرد زیبایی این هفته »سالمت«، یکی از 
پرطرفدارترین بحث ها در حوزه پوست و مو و زیبایی 

است؛ یعنی جوان سازی پوست صورت و نحوه 
پیشگیری و درمان چین وچروک ها... صفحه14

 هشدار وزارت بهداشت 
درمورد آنفلوانزای فصلی

ویروس آنفلوانزا 
امسال با شدت 

بیشتری فعال است

سزارین اختیاری، 
تولدهای 

الکچری،چالشی 
برای حقوق کودکان

به مناسبت 10 آذر؛ روز 
»جامعه ایمن« 

»جامعه ایمنم« 
آرزوست

پای صحبت های مسووالن و 
متخصصان حوزه غذا

چالش های 
غذایی امروز ما

»امسال آنفلوانزا زودتر و با شدت بیشتری 
خودنمایی می کند.« این جمله را رئیس مرکز 

مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت عنوان 
کرد و از مردم خواست با رعایت نکات بهداشتی از 
شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری کنند. بنا به اعالم 
وزارت بهداشت، هفته گذشته 15 نفر بر اثر ابتال به 
آنفلوانزا جان خود را از دست دادند و342 نفر نیز 

در بیمارستان ها بستری شدند... صفحه4

پیشگیری از حوادث و سوانح به عنوان یک اصل 
جدی »جامعه ایمن« مطرح است که با مشارکت 
مردم و برنامه ریزی های مسووالن اجرا می شود. 

در چنین جامعه ای، برنامه های مستمر برای 
ارتقای سالمت و پیشگیری از خطرات برای همه 

گروه های سنی تعریف شده است... صفحه5

طی چند هفته گذشته ورود ذرت های آلوده که از 
زبان نایب رئیس کمیسیون اصل 90 بیان شد، بسیار 

خبرساز شدو نگرانی ایجاد کرد. به گفته وی، ذرت ها 
آلوده به سم آفالتوکسین بوده اند که هم سرطان زا 

هستند و هم اگر در مصارف دام و طیور استفاده شوند، 
آلودگی به مصرف کننده ها منتقل می شود... صفحه7

 سرطان پستان؛ 
پیش از درمان باید 
به فکر پیشگیری بود

سمپوزیوم علمی حقوق و سالمت کودکان و 
نوزادان در مرکز طبی کودکان تهران برگزار شد. این 
سمپوزیوم علمی یک روزه به همت گروه آموزشی 

بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و 
به میزبانی مرکز طبی کودکان روز سه شنبه 28 آبان ماه 
98 در سالن امید این بیمارستان برگزار شد... صفحه2

مدت های طوالنی تالش ها برای کاهش تلفات 
مبتالیان به سرطان پستان بر تشخیص زودهنگام 

بیماری و درمان دارویی بعد از جراحی، 
پرتودرمانی یا درمان توأم دارو و پرتودرمانی 

متمرکز بود. استفاده از هر یک از این 2 روش یا 
استفاده توأم آنها باعث شد در دهه های گذشته 

میزان مرگ ومیر مبتالیان به سرطان پستان تا 
حدود زیادی کاهش یابد. ... صفحه3

بررسی تاثیر 11 رژیم غذایی 
مشهور بر محیط زیست  

گیاهخواری 
یا گوشتخواری
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الهه رضایی در گفت وگو با »سالمت« مطرح کرد

این برنامه ها 
کودکان را 

دلزده می کند

الهه رضایی مجری دوست داشتنی برنامه های کودک و 
نوجوان را اغلب دهه شصتی ها به خاطر دارند، زمانی 
که تلویزیون تنها دو شبکه داشت اما از همان دو شبکه 
کارتون ها و برنامه های خوبی برای کودکان پخش می شد، 
برنامه هایی که توسط خانم مجری با لحنی مهربان و 
صدایی گیرا معرفی می شد و کودکان آن دهه را مشتاقانه 
پای تلویزیون میخکوب می کرد...صفحه6

الهه رضایی مجری دوست داشتنی برنامه های کودک و 
نوجوان را اغلب دهه شصتی ها به خاطر دارند، زمانی 
که تلویزیون تنها دو شبکه داشت اما از همان دو شبکه 
کارتون ها و برنامه های خوبی برای کودکان پخش می شد، 
برنامه هایی که توسط خانم مجری با لحنی مهربان و 
صدایی گیرا معرفی می شد و کودکان آن دهه را مشتاقانه 
پای تلویزیون میخکوب می کرد...صفحه6

الهه رضایی مجری دوست داشتنی برنامه های کودک و 
نوجوان را اغلب دهه شصتی ها به خاطر دارند، زمانی 
که تلویزیون تنها دو شبکه داشت اما از همان دو شبکه 
کارتون ها و برنامه های خوبی برای کودکان پخش می شد، 
برنامه هایی که توسط خانم مجری با لحنی مهربان و 
صدایی گیرا معرفی می شد و کودکان آن دهه را مشتاقانه 
پای تلویزیون میخکوب می کرد...صفحه6

الهه رضایی مجری دوست داشتنی برنامه های کودک و 
نوجوان را اغلب دهه شصتی ها به خاطر دارند، زمانی 
که تلویزیون تنها دو شبکه داشت اما از همان دو شبکه 
کارتون ها و برنامه های خوبی برای کودکان پخش می شد، 
برنامه هایی که توسط خانم مجری با لحنی مهربان و 
صدایی گیرا معرفی می شد و کودکان آن دهه را مشتاقانه 
پای تلویزیون میخکوب می کرد...صفحه6


