
بدون شک تغذیه با شیر مادر، »استاندارد طالیی« تغذیه در 
ماه های اول زندگی پس از تولد است. سازمان بهداشت جهانی 
حداقل 6 ماه شیردهی انحصاری را توصیه می کند... صفحه7

آشنایی با مهم ترین فواید تغذیه 
با شیر مادر به بهانه روز جهانی 
»تغذیه با شیر مادر«

»استاندارد طالیی« 
تغذیه را دریابید!

نشانه ها،علت،تشخیص و 
درمان بیماری نارسایی قلبی

پزشک چطور 
متوجه نارسایی 
قلبی می شود؟

قلب نسبت به آنچه که شما روزانه از آن استفاده 
می کنید، قدرت و توان بیشتری دارد. لذا اگر 
قلب آسیب مختصری ببیند می تواند کاهش 
پمپاژ خود را جبران نماید. این امر با بزرگ 

شدن قلب، افزایش توده عضالنی قلب و تپش 
سریع تر قلب صورت می گیرد...صفحه3

به مناسبت 10 مرداد؛ 
روز جهانی »شیرمادر«

»شیرمادر«؛ 
اکسیرسالمتی

در تقویم سالمت جهانی، اول ماه اوت مصادف با 
10 مرداد به عنوان »روز جهانی تغذیه با شیر مادر« 

نامگذاری شده است و البته از این روز به مدت یک 
هفته گرامیداشت این مناسبت برگزار می شود. این 
اقدام نخستین بار در ماه اوت 1990 طی برگزاری 
جلسه بین المللی متشکل از نمایندگان 30 کشور، 

نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان های 
مردم نهاد برگزار شد. در فوریه سال 1991 سازمان ها 

و افرادی که دغدغه حمایت و ترغیب تغذیه با شیر 
مادر را داشتند انجمن جهانی تغذیه با شیر مادر را با 

حمایت یونیسف تاسیس کردند...صفحه4

 Anorexie( بی اشتهایی عصبی به فرانسوی
mentale( نوعی اختالل روانی در غذا خوردن 
است که در آن بیمار از خوردن غذا به میزان کافی 

و با وجود گرسنگی امتناع می ورزد...صفحه10

بررسی بی اشتهایی عصبی 
از دیدگاه دکتر محمدرضا 

سرگلزایی روانپزشک

آنورکسیا 
)بی اشتهایی عصبی( 

حاصل چیست؟ 

کاتتریزاسیون قلبی برای تشخیص و درمان 
بیماری های قلبی عروقی می باشد. در این 

فرآیند لوله ای نازک با نام کاتتر را وارد شریان یا 
رگ در کشاله ران، گردن یا بازو کرده و از طریق 

آن به سمت قلب هدایت می کنند...صفحه6

 کاتتریزاسیون قلبی 
چگونه انجام می گیرد 

و چه کاربردهایی دارد؟

لوله گذاری برای 
تشخیص و درمان

سال هجدهم  شماره  854  شنبه  8 مرداد 1401  16 صفحه   15000 تومان

همه پدر و مادرها دوست دارند فرزندشان بهترین رفتار را داشته باشد. 
اما چند  درصد از والدین به جاي انتظار داشتن از فرزند خردسال خود؛ 
توجه شان را به رفتارهاي خودشان معطوف کرده و با تمرکز و آگاهي بر 
چگونگي عملکردشان متوجه اشتباهات خود شده اند... صفحه15

بررسي تاثیر رفتارهاي مخرب 
والدین با کودکان 

برقراري ارتباط موفق 
کودکان با والدین

شاید شما هم کسانی را بشناسید که همیشه نگران تعریق  شدید 
هستند. این افراد بارها از خودشان می پرسند که چرا این قدر 
عرق می کنم؟! اما جدای از پاسخ به این سوال باید بدانیم که 
مرز بین تعریق عادی و تعریق بیش ازحد چیست؟... صفحه13

مرز بین تعریق عادی 
و تعریق بیش ازحد چیست؟

چرا این قدر
عرق می کنم؟!

افزایش 4 برابری 
موارد ابتال و بستری 

کرونا در کشور
بر اساس خبرهای رسیده از کمیته ملی مقابله با 
کرونا تعداد موارد ابتال و بستری کرونا در ایران 

نسبت به هفته های قبل حدود ۴ برابر افزایش یافته و 
لزوم تزریق نوبت یادآور واکسن و تشدید رعایت 

شیوه نامه ها به ویژه استفاده از ماسک، فاصله گذاری 
فیزیکی و تهویه مناسب ضروری است...صفحه2

www.sa lamat . i r

پیشنهاد متخصصان حوزه تغذیه برای 
ایجاد عادت های غذایی سالم در جامعه

اعطای یارانه به میوه 
وسبزی و افزایش مالیات 
برخوراکی های آسیب رسان

صفحه8
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تکر ار یک  تجر به تلخ
بارندگی شدید و وقوع سیالب در رودخانه رودبال شهرستان استهبان استان فارس در روز جمعه )31 

تیرماه( جان بیش از 20 هم وطن را گرفت. حادثه    ای تلخ که در چند سال اخیر بارها تکرار شده و همچنان 
قربانی می  گیرد. به گزارش هفته نامه »سالمت«؛ عصر روز جمعه در استهبان استان فارس رودخانه 

رودبال به دلیل بارش باران در باالدست طغیان می  کند و این طغیان موجب می شود گردشگران و افرادی 
که در حریم رودخانه بودند ناگهان با سیل مواجه شوند و متأسفانه جان ده ها تن گرفته  شود...صفحه 2


