
به مناسبت 23 سپتامبر؛ روز 
جهانی»سندرم پاهای بیقرار«

ساز ناکوک 
»پاها« با آرامش 

بیماری »ویلیس اِکبوم« که پیش از این به نام 
»سندرم پاهای بیقرار« یا »لرزش عصبی پاها« نیز 
شهرت داشت، نوعی اختالل عصبی است که با 
تحرک مهارنشدنی پاها ظاهر می شود... صفحه3

سر نخ کرونا را 
در دست اندازی 
به زیستگاه های 

طبیعی پیدا کنید
برای آنها که حفاظت از زیستگاه های طبیعی و 

حیات وحش را جدی نمی گیرند، کرونا تیر خالص 
بود. امروز دیگر تردیدی نیست که شیوع کرونا یه 

دلیل دست اندازی انسان به موجودات حیات وحش 
و تجارت و خوردن آنها بوده است... صفحه14

بسیاری از کشورها پس از پشت سر گذاشتن چند 
ماه تعطیلی و دوره های قرنطینه به دلیل همه گیری 
جهانی کووید-19 دوباره مجوزهای الزم برای 
عمل های زیبایی را صادر کرده اند... صفحه13

چه عالئم و نشانه هایی را باید در 
رفتار فرزندان مان جدی بگیریم؟

راززدایی از 
ناگفته های رفتاری 

وذهنی کودکان
کودکي مرحله بسیار حساس و مهمي در زندگي 

است که تاثیراتي بسیار عمیق و گاهي غیرقابل تغییر 
در بزرگسالي افراد دارد. به همین دلیل باید از لحظه 

تولد عالوه بر جسم کودک به رفتار و درواقع آنچه در 
ذهن او مي گذرد هم توجه داشته باشیم... صفحه6

کرونـا   در 
شیرخوارگی

مدتی است که ویروس کرونا به عنوان مهم ترین 
چالش سالمت بشر مطرح است. این ویروس که 
منشاء بیماری کووید-19 است، با عالئم متنوع و 
متفاوتی در افراد بروز می کند و هر روز نیز طیف 

جدیدی از این عالئم گزارش می شود...صفحه11

   سالمت »چشم« در برابر کرونا

اثرات کووید-۱۹ 
بر چشـم

افزایش خطر ابتال به بیماری 
کووید-19 و مرگ ناشی از آن در 
متقاضیان انجام کارهای زیبایی

زیبایی دردوران 
پساقرنطینه! 

اوایل همه گیری ویروس کرونا، گفته می  شد که 
کودکان به کرونا مبتال نمی شوند اما با افزایش 

سرعت شیوع بیماری، کم کم کووید-19 سراغ 
کودکان هم رفت. هر چند مرگ و میر کودکان در 
این بیماری قابل توجه نیست اما  معموال کودکان 
نسبت به بسیاری از بیماری ها آسیب پذیر ترند و 

نگرانی از ابتالی آنها بیشتر است.... صفحه9

گفت وگوی هفته نامه »سالمت« 
با یک معلم و یک کارشناس 

آموزشی درباره فرایند 
یادگیری در فضای مجازی

چالش » شـاد « 
در مدارس 

نرم افزار اختصاصی آموزش  و پرورش یا همان 
»شاد« که حاال قرار است آموزش های مجازی 

دانش آموزان صرفا در این فضا ارائه شود، مدتی 
است رونمایی شده و آموزش وپرورش تمام 

مدارس و معلمان را ملزم به ارائه آموزش ها در 
بستر شاد کرده است... صفحه2
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آلزایمر بیماری ای است که در آن حافظه افراد از بین می رود. ابتدا در 
به خاطر آوردن وقایع اخیر دچار مشکل می شود ولی ممکن است به 

راحتی اتفاقاتی را که سال ها پیش رخ داده را به یاد آورد... صفحه4

 چه عواملی موجب آلزایمر می شود؟

۱0مورد ازعالئم اولیه آلزایمر  صفحه 4
آلزایمر با دمانس چه تفاوت  هایی دارد؟ صفحه 5

سبد غذایی ضدآلزایمر صفحه 7
آیا آلزایمر قابل  پیشگیری است؟صفحه 5

پرسشی از برلیانت بزرگمهر مشاوره تغذیه 
و رژیم درمانی در پی بازگشایی مدارس

دانش آموزان در دوران 
کرونا چه تغذیه ای 
داشته باشند؟

 صفحه8
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