پای صحبتهای
دکتر سیدضیاالدین مظهری
متخصص تغذیه درباره:

سال پانزدهم شماره  759شنبه  4مرداد  16 1399صفحه  4000تومان

مركز كنترل بيماري دولت آمريكا
شواهد علمي در مورد انتقال
 Coronavirusرا رسما اعالم كرد:

انتقالکرونا
ازسطوح،
بسیارکماست
خطر انتقال کرونا در فعالیت در فضای باز ،بسیارکم است .خطر باالی انتقال
کرونا در تجمع در فضاهای محصور و سربسته مانند دفاتر ،اماکن مذهبی،
سالنهای سینما یا تئاترها وجود دارد .این یافتهها ،باید توسط مردم در نظر
گرفته شود تا اوضاع به بهترین شکل ممکن مدیریت شود ...صفحه11

w w w. s a l a m a t . i r

معضل چاقی
درزمانکرونا
صفحه7

گفتوگوی «سالمت» با دو عضو سابق
و فعلی شورای شهر تهران درباره
حادثه کلینیک سینامهر شمیران؛

قانونگریزی و اهمال
نهادهای مسوول
عامل اصـلی بروز
حادثه بوده است

حدودساعت۹شبسهشنبه۱۰تیرماهبودکه
آتشسوزیدرکلینیکسینامهرشمیراندرنزدیکی
میدانتجریششهرتهراناتفاقافتادوپسازآن
انفجارهایمهیبیهمهراشوکهکرد...صفحه2

به مناسبت 28ژوئیه ( 7مرداد)؛
روزجهانیمقابلهبا«هپاتیت»

«هپاتیت» همیشه
با عالئم واضح
همراه نیست!
هپاتیتیکخطرجدیدردنیاشناختهمیشود
چراکهساالنهنزدیکبه1/4میلیوننفربهدلیلاین
بیماری،جانخودراازدستمیدهند...صفحه3

دکترالهامساالری،روانپزشک
کودک و نوجوان ،درباره زندگی
و شیوه درست رفتار با کودکان
مبتال به سندرم داونمیگوید:

با بچههای سندرم داون
چه میشودکرد؟

هرچند فراوانی کودکان مبتال به سندرم داون،
زیاد نیست ،اما وجود کودک مبتال به این سندرم
برای او و پدرومادر و خواهر و برادرها شرایط و
وظایف متفاوتی را ایجاد میکند...صفحه4

روشهاي سالم و اصولي
تشویق و تنبيه كودكان

تنبیه بدنی ممنوع!

دركودكيشنيدنكلمهتنبيهوحتيتهديدبه
آن،دلمانرابهدردميآورد،ميترسيديموفكر
ميكرديمحتماكاربديانجامدادهايموخطاييازما
سرزدهكهاينگونهمستحقتنبيههستيم...صفحه5

بیماران مبتال به سرطان در
دوران کرونا چگونه وضعیت
درمانشان را پیگیری کنند؟

درمان سرطان در
روزهایکرونایی

بیماریکرونا،یکعفونتویروسیاستکه
درگیریریوییاگوارشیایجادمیکند.طی6تا
7ماهیکهازاینهمهگیریگذشته،مشخصشده
کهمیتوانددرشرایطخاصاقلیمی،نشانگرهای
خاصازخودشبروزدهد....صفحه6

بایدها و نبایدهای تغذیهای
بهبهانه روز جهانی شیر مادر

رژیم شیردهی
دردورانکرونا

شایدبسیاریازمادراننکاتزیادیدربارهفواید
شیرمادربراینوزادانبدانندامادقیقااطالعیاز
بایدهاونبایدهایتغذیهایکهبایدرعایتکنندتا
سالمتنوزادبهخطرنیفتد،نداشتهباشند...صفحه8

بررسی ازدواج از زوایه آموزههای
دینیویافتههایروانشناسی

با هـم تا همیشه

اهمیتازدواجدرزندگیافرادآنچنانمهماست
کهبدونبهانهبهآنمیپردازیم،نگاهیاززاویه
آموزههایدینیویافتههایروانشناسی...صفحه10

نحوهمراقبتازپوستکودک
درمقابلآفتابگرمتابستان

عادل دهدشتی /برنا

برایکودکان هم
کرم ضدآفتاب بزنید
صدماتی که در سنین پایین و به دنبال قرارگرفتن
در معرض آفتاب به جا میمانند ،در طوالنیمدت،
بسیار مضر و چه بسا غیرقابل جبرانند ...صفحه13

