
مهم ترین نکات تغذیه ای 
برای بیماران مبتال به ایدز  

رژیمدرمانی
باایـدز

آشنایی با 15 ماده غذایی 
با ارزش تغذیه ای عالی 

  سوپراستارهای
سفرهما

»سوپرفود« واژه ای است که برای مواد غذایی 
با ارزش تغذیه ای باال به کار می رود. در واقع، 
این گروه از مواد غذایی سرشار از ویتامین ها، 

آنتی اکسیدان ها، فیبرها، اسیدهای آمینه ضروری، 
پروتئین ها و دیگر ریزمغذی ها هستند... صفحه24

یکی از نکات بسیار مهمی که همواره به بیماران 
مبتال به ایدز توصیه می شود، این است که مراقب 

رژیم غذایی شان باشند... صفحه26

گزارش »سالمت« از آخرین 
آمار ابتال به آنفلوانزا و 

روش های پیشگیری از آن

آژیرخطر
شیوعآنفلوانزا
بهصدادرآمد

شیوعبیماریهای
ژنتیکیدرایران

4تا6برابرکشورهای
پیشرفتهاست

دکتر بابک بهنام، متولد شیراز، دانش آموخته پزشکی 
در ایران است که تخصص ژنتیک خود را از دانشگاه 

لندن و پس از آن، در موسسه ملی سالمت آمریکا 
فلوشیپ   مطالعات تکمیلی ژنتیک خود را گرفته 
است. اوعقیده دارد نظام سالمت ما آزمایش ها و 
بررسی های ژنتیکی را جدی نمی گیرد ودر این 

گفت وگو سعی کرده  برخی نکات تاریک درباره 
ازدواج های فامیلی را روشن کند... صفحه14

به عقاید همدیگر احترام 
بگذاریم 

گفتوگويموفق
بیان احساسات و خواسته هاي ما حقي است 

که گاهي در روابط نادیده گرفته مي شود؛ 
اینکه نتوانیم خواسته هایمان را با صراحت 

بیان کنیم، دیر یا زود رابطه را به جایي مي برد 
که نمي توانیم »خود« واقعي مان باشیم. 

گفت وگوي درست و موفق هم مانند هر کار 
دیگري نیاز به کسب آگاهي دارد... صفحه15

تغییراتکوچکدر
خانهباعثکاهش

آالیندگیهامیشود
هوای آلوده در سراسر جهان هر ساله باعث مرگ 

بیش از 7 میلیون نفر می شود و انگار از آن هیچ گریزی 
نیست. عمل ساده نفس کشیدن، ۹ نفر از ۱۰ نفر را در 
معرض خطر بیماری ها و سکته قلبی و عفونت های 

تنفسی و سرطان ریه قرار می دهد... صفحه16

مسووالن در هفتمین  کنگره  
ملی پیشگیری و درمان چاقی 

اعالم کردند

چاقیبرایکشور
هزینهدارد!

آنفلوانزا بیماري ویروسي حاد دستگاه تنفسي 
است که با تب، سردرد، درد عضالني، تعریق، 
آبریزش بیني، گلودرد و سرفه ظاهر مي شود. 
سرفه اغلب شدید و براي مدتي ادامه مي یابد 
ولي سایر نشانه هاي بیماري بعد از 2 تا 7 روز 

خودبه خود بهبود پیدا مي کند... صفحه2

نیمی از جمعیت کشورمان یا چاق هستند یا اضافه 
وزن دارند، آماری که بارها اعالم شده و بسیاری از 
بیماری های غیرواگیر که اتفاقا مرگ ومیر باالیی هم 

در کشور دارند، در افراد چاق بیشتر بروز می کند. 
نگرانی امروز اما چاقی کودکان است که قرار است 
نسل چاقی ایجاد کند با بار بیشتر بیماری های قلبی- 

عروقی، دیابت و فشارخون ... صفحه7

باسانسورنمیتوان
خشونتعلیهزنان
راکتمانکرد
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سامان برهمنی بوکسوری است که با ورزش هم بیماری 
کلیوي  اش بهبود يافت و هم به جنگ ديابت رفت 

مشتهاییکه
معجزهمیکند

سامان برهمنی شاید برای خیلی ها نام آشنایی نباشد 
اما او در این سال ها با همه وجودش  تاثیرات ورزش را 
لمس کرده و به همین دلیل است که حرف هایش مثل یک 
کارشناس تاثیرگذار است. نه فقط بوکس که او انس و 
الفتی دیرینه با کوهنوردی و دوچرخه سواری و تنیس هم 
دارد. به خاطر ورزش است که با بیماری اش دیابت به 
راحتی کنار آمده و می تواند با کمترین محدودیت زندگی 
کند. خودش می گوید آمادگی جسمی و بهبود بیماری اش 
را مدیون رشته بوکس است. او با تمرینات سخت و رژیم 
غذایی مناسب مشکالت کلیوي اش را از بین برده و نسبت 
به قبل انسولین هم کمتر مصرف می کند...صفحه5


