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گزارش «سالمت» از چالشهای آغاز سال تحصیلی جدید در شرایط کرونایی

کالف سردرگم بازگشایی مدارس

کاهش وزن
در بیمارتان را
جدی بگیرید!
صفحه7

درآستانهآغازسالتحصیلیجدیدودرشرایطکرونایی
کشورچالشبازگشاییمدارسبهیککالفسردرگم
تبدیلشدهاست.پیشازایناعالمشدهبودکهسال
تحصیلیجدیدازابتدایآبانماهبهصورتحضوریدر
برخیمناطقکشورآغازخواهدشداماوزارتبهداشت
همچنانبرمجازیبودنکالسهااصراردارد.ازسویدیگر
نگرانیهاییدرموردشیوعنوعجدیدویروسکروناموسوم
بهالمبدادرپاییزاوضاعراپیچیدهترکردهاست...صفحه2

دكتر غالمحسین معتمدی
روانپزشک و محقق حوزه مرگ

روبروشدن با مرگ
را باید آموزش داد
مرگ و چگونگي مواجهه با آن ،رويداد مهمي
است .انكارمرگ ،عالوه بر اينكه ميتواند ما را
بهگونهاي از آن جدا و رها كند؛ گاهي هم آنقدر
ما را از آن جدا ميكند كه ترجيح ميدهيم به
نوعي فراموشش كنيم اما با توجه به افزايش
مرگ و مير در دوران كرونا ،نوع مواجهه اغلب
ما نيز با آن تغيير كرده است...صفحه3

ناشنوایان کجای دنیای کرونا
قرار گرفتند و اپلیکیشنها
چطور به دادشان میرسند

سکوتهاییکه
رنگی میشوند

با حمیدرضا مصاحبهای متفاوت و به صورت
تایپی داشتم ،اگرچه صدایش را نشندیم اما
قاطعیت و تالش را در کالم نوشتاریاش
خواندم .حمیدرضا از آن دسته افرادی است
که به معنای واقعی نبود امکانات و سختیهای
زندگی را بهعنوان تجربه و راهی برای رسیدن به
هدف خوانده ،از آرزوهایش دست نکشیده و با
بیمهری دیگران دلسرد نشده است...صفحه4

تاکید دکتر نسرین امیدوار
متخصص تغذیه درباره:

حفظ محیطزیست
با تغذیه پایدار

در حال حاضر تعییرات اقلیمی و مشکالت
زیستمحیطی دو خطر جدی برای همه کشورها
محسوب میشوند به گونهای که در سالهای
اخیر تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی،
صدمات جبرانناپذیری را به برخی کشورها
وارد کرده است .مطالعات نشان داده است
که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،بیشترین
خسارات و صدمات اقتصادی را از گرمایش
جهانی متحمل خواهند شد...صفحه8

آلزایمر از آمار تا مراقبت
و زندگی با مبتالیان

بچـهنشده
بیـماراست...

«آلزایمر» یکی از چالشهای جدی سالمت بشر
است که در سنین سالمندی بروز بیشتری پیدا
میکند .طبیعی است افزایش امید بهزندگی و
آمار باالی سالمندان در جوامع مختلف منجر به
افزایش آمار مبتالیان به این بیماری شدهاست.
گرچه اکثر مردم آلزایمر را با فراموشی
میشناسند اما در واقع بیمار دچار اختالل در
عملکردهای مختلف مغز مانند توجه ،تمرکز،
زبان ،تفکر و قضاوت میشود...صفحه10

مراقبتها ،عالئم و عوارض
 ۳ماه دوم «بارداری»

اهمیت شیوه
زندگی سالم در
سالمت بارداری

در۳ماههدومبارداریبروزعالئموعوارض
اولیهبارداریهمچنیناحتمالسقطدرایندوران
نسبتبههفتههایاولبارداریکمتراست.معموال
بینهفتههای16تا20بارداریسونوگرافیتجویز
میشودتاتعدادجنین،وضعیتسالمتورشد
جنین،برخیازعیوبمادرزادیو...همچنینزمان
زایمانمشخصشود...صفحه15

چند ایده برای داشتن
زندگی سالم و بانشاط

بیرونرفتنازخانهکمکمیکندتاورزشکنید،پیادهرویخارج
ازخانه،انجامورزشراآسانمیکندبهخصوصبرایبچهها.
اصالنیازیبهعضوشدندرورزشگاه،رفتوآمدیاابزارخاصی
نیست.فقطازخانهخارجشوید.شمامیتوانیدبسیاریازتمرینات
بدنسازی،تمریناتکششییامجموعهایازتمریناترادرپارک
محلبایکشیبکمانجامدهید.نوعهواوزمینناهموارمیتواندبه
یبیشترکمککند...صفحه4
تغییرتمرینوسوزاندنکالر 

راهنمای زیبایی در
دهههای  40 ،30و  50زندگی

زیباییوجوانی
برنامهمیخواهد

باافزایشسن،پوستماندچارتغییراتچشمگیریمیشودودیگر
مثلپوستکودکانونوجوانانلطیفوباطراوتنیست.مهمترین
علتپدیدهپیریپوستکاهشکالژنسازی،کاهشقدرت
حفظرطوبتوکاهشسرعتتجدیدسلولهاست...صفحه13

بررسی بازتاب رفتار
پدران و مادران بر كودكان

كودكان؛آينـه
تمامنمای والدین

رفتار و خلقيات هر يك از ما تحت تاثير رفتار والدين ما در
کودکی است؛ همانطور كه فرزندان ما آينهاي از رفتار ما هستند
عملکرد ما نیز تاثیر بسیار زیادی بر آنها خواهد گذاشت و تا اندازه
زیادی میتواند تعیینکننده نوع رفتار آنها باشد...صفحه14

