تاکیدمتخصصانتغذیهدرپیهشدارسازمان
غذاودارو نسبت به داروی الغری گلوریا

دارویی برایکاهش
وزن وجود ندارد؟!
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صفحه8

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

چگونه ميتوانيم در چنين
شرايطيدچاروسواسنشويم؟

مقابله با وسواسهای
دورانكرونا

بهطورکلیهنگامیکهماباشرایطسختوناآشنایی
روبرومیشویم،نداشتنآگاهیواطالعاتکافی
درخصوصآن،استرسواضطراببیشتریدرما
بهوجودمیآورد....صفحه3

روزجهانی میوه
را گرامی بداریم
گزارش هفتهنامه «سالمت» از آغاز موج سهمگین کرونا در کشور

جـوالنکرونای هنـدی درایـران
در شرایطی که کرونای جهش یافته هندی
موسوم به سویه دلتا به سرعت در سراسر کشور
در حال گسترش است ،کارشناسان نگرانند که
اگر این ویروس جهش یافته مهار نشود میتواند
موجی سنگینتر از امواج قبلی کرونا برجای
بگذارد .به گفته آنها قدرت سرایت باال و درگیر
کردن افراد کم سنوسال ازجمله ویژگیهای
سویه دلتاست که نگرانی جدی در خصوص
موج پنجم به وجود آورده است ...صفحه2

درتقویمجهانیمناسبتهایفراوانیبهچشم
میخوردومعموالهرروزسالباچندمناسبت
نامیدهشدهاست.اینمناسبتهامعموالبهشکلی
خودجوشومردمیدرگوشهایازدنیاانتخابو
پیشنهادمیشوند.یکیازمناسبتهایجهانیکه
باوجودعمرکوتاهبااقبالوگسترشچشمگیری
مواجهشدهاست،روزجهانیمیوهاست....صفحه6

 3پرسش درباره راههای انتقال
و پیشگیری از بیماریهای
مشترک میان انسان و دام

خوردن غذاهای
نیمپزممنوع!

 13تیر برابر با  4جوالی در تقویم بهداشت
جهانی با نام «روز جهانی بیماریهای مشترک
میان انسان و دام» یا «بیماریهای زئونوز»
نامگذاری شده است .زئونوز به بیماریهایی
گفته میشود که از طریق حیوانات یا حشرات به
انسانها منتقل میشوند...صفحه7

تداوم سالمت دهان و دندان
مراقبتموثروکافیضروریاست

بارداری و
مشکالت دندانی

برایتداومسالمتدهانودندان،مراقبتموثر
وکافیضروریاستامابرایخانمهامراقبتاز
دنداندردورانبارداری،شیردهیویائسگیمهمتر
است.بهنظرنمیرسدکهیکفردسالمبدوندلیل
دندانهایخودراازدستبدهد.همینمسالهدر
موردخانمهایباردارنیزصدقمیکند...صفحه10

قابل توجه خانمهای باردار و
خانمهاییکهقصدبارداریدارند

ترکیبات ممنوعه
زیبایی در
دوران بارداری

جهانمحصوالتزیباییومراقبتازپوست
همگامباپیشرفتهایعلموتکنولوژیدرحال
تغییراستویکیازاینتغییراتمهمدرحساسیت
روزافزوننسبتبهترکیباتسمیوتالشبرای
حذفآنهاازرژیمزیبایینمودمیيابد...صفحه13

چند پرسش و پاسخ درباره
شیوه زندگی سبز

همبهفکرجیبخود
باشید ،هم به فکر
محیطزیست
شیوهزندگیسبزیعنیچه؟بهسادهترینزبان،سبز
زندگیکردنیعنیزندگیکردنبهروشوگرفتن
تصمیماتیدرزندگیکهکمترینتاثیرمنفیرابر
زیستکرهزمینداشتهباشدوباعثبهبودسالمت
سیارهزمینوموجوداتآنشود...صفحه14

بدترینکفشها
کدامنـد؟
کفشهاچهبلندباشندوچهکوتاه،میتواننددرپشت
پاشنهپادردیایجادکنند.جنسرویهسفتوخشکبه
بخشاستخوانیپایبرخیازخانمهاکهبهآن«بخشپمپاژ
خون»میگویندوهمیشگیاست،فشارآوردهوفشاربه
آنمنجربهتاول،تورم،التهابمفصلپاودرددرتاندون
آشیلپامیشود.کمپرسیخوپدهایپاشنهپاوانتخاب
کفشهایبهترمیتواننددردراتسکیندهند....صفحه4

بررسي علل و عوامل دروغگويي در كودكان

تظاهرات قلبی تحتتاثیر کروناویروس

راستگويي و داشتن صداقت يكي از صفاتي است كه همه آن را تحسين
ميكنند و خودشان هم سعي دارند به آن پايبند بمانند ،در حالي كه
در بسياري موارد به بهانههاي مختلف ،شيوهاي ديگر پيش ميگيرند و
رفتارهايي ناشي از عدم صداقت دارند .در اين ميان ،آنچه براي كودكان
مهم است رفتار ماست؛ نه آنچه ادعا ميكنيم و از فرزندانمان هم
ميخواهيم آنگونه عمل كنند...صفحه11

ویروسکروناطیسالهایاخیرسبببروزچندهمهگیریشدهکه
جدیدترینآنبانامکووید19-شناختهمیشود.اینبیماریعوارض
مختلفیبراندامهایبدنداردودرمواردشدیدمیتواندبرسالمت
قلبنیزتاثیربگذارد.علتاینعارضهازآنجاستکهگاهیورود
ویروسبهبدنآسیبمیرساندوگاهینیزفعالشدنسیستمایمنی
برایمقابلهباویروسمشکلایجادمیکند...صفحه15

سختگيريهاي والدين
عاملیبرایدروغگوییکودکان

کرونا چگونه به قلب
حمله میکند؟

