
بررسی تاثیر صنایع مد 
بر محیط زیست 

مد سریع جذاب 
و پروسوسه، اما 

مخرب محیط زیست 
اغلب افراد جهان مد را هنرمندانه و شاد می دانند، 

اما کمتر کسی است که به پشت صحنه جهان 
پرزرق و برق مد  نگاهی علمی و نقادانه بیندازد. 

چند سالی است که نظر کارشناسان محیط زیست 
به آلودگی های حاصل از مد جلب شده تا جایی 

که کارشناسان باور دارند، اگر در آینده نزدیک ولع 
انسان ها به مصرف و سپس دور انداختن لباس ها 

مهار نشود، بزودی صنعت مد یکی از شرکای جدی 
آلوده کردن محیط زیست خواهد شد...صفحه6

میزگرد »پوست« 
درباره بیماری های ناخن 

ناخن؛ زیبایی 
و بیماری

ناخن یکی از ضمائم پوست است که به دلیل نقش 
محافظت از انگشتان، ساختار محکم تری دارد. 

انجام فعالیت  های مختلف روزمره آسیب هایی به 
ناخن وارد می کند که گاه زمینه ساز بروز عفونت 
قارچی می شود. همچنین بعضی از بیماری های 

داخلی و ناراحتی های پوستی نیز با تظاهراتی 
روی ناخن ها مانند تغییرشکل، شکنندگی، ایجاد 

شیار و... همراه است...صفحه7

سازمان غذا و داروی آمریکا درباره خطر برخی از 
انواع سرطان از جمله کارسینوم سلول سنگفرشی 

و لنفوم های گوناگون که ایجاد آنها در بافت 
جوشگاهی اطراف ایمپلنت های پستانی گزارش 

شده است، هشدار داده است. سازمان غذا و 
داروی آمریکا اعالم کرد که گرچه خطر ایجاد این 
سرطان ها در کپسول اطراف ایمپلنت های پستانی 

ممکن است نادر باشد، اما پزشکان و افرادی که این 
ایمپلت ها را دارند یا می خواهند آنها را کار بگذارند، 

باید از این موارد بروز سرطان آگاه باشند...صفحه8

ایمپلنت های پستان 
خطر ایجاد برخی 
از انواع سرطان را 
افزایش می دهند
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دانشمندان می گویند ماسک تنفسی را ساخته اند که می تواند 
ویروس کرونای معلق در هوا را در فقط ۱۰ دقیقه شناسایی کند. 
این ماسک بسیار حساس می تواند ویروس کرونا را در هوا 
شناسایی کند و از طریق اپلیکیشنی روی تلفن شان به فردی که 
ماسک زده است، هشدار دهد... صفحه8

ماسکی که می تواند 
ویروس کرونای معلق 
درهوا را شناسایی کند

در »میزگرد تغذیه« این شماره میزبان خانم ندا ابراهیمی هستیم که 
از حدود 3 سالگی، ابتالی ایشان به دیابت نوع یک تشخیص داده 
شده است. خانم ابراهیمی، بدخوری و عدم اراده الزم برای رژیم 
گرفتن را عامل اضافه وزن خودشان می دانند... صفحه4

»میزگرد تغذیه« درباره مشکل اضافه 
وزن با حضور کارشناسان سالمت

اضافه وزن دراثر دیابت 
نوع یک و بدخوری

یائسگی می تواند باعث ایجاد تغییرات زیادی در پوست 
صورت و بدن شود. اولین و مهم ترین تغییر این است که بدن 
تولید حجم باالی کالژن را متوقف می کند و شما حجم زیادی 
از چربی های زیرپوستی خود را از دست می دهید... صفحه5

بایدها و نبایدهای 
مراقبت از پوست
 پس از یائسگی

عمل جراحی 
در آرایشگاه!

چطور در سنین باال 
موهای سالم تر و جذاب تری 

داشته باشیم؟

مراقبت از موها 
پس از 50 سالگی 

برخی از جراحان زیبایی و پالستیک هشدار 
می دهند که برخی افراد غیرمتخصص و غیرپزشک 

با سوء استفاده و وعده های واهی، متقاضیان 
عمل های زیبایی را جذب می کنند. حتی مراجعه 

به افراد غیرپزشک برای اعمال زیبایی، پرونده های 
قضایی زیادی را هم به بار آورده است...صفحه2

شاید این سوال برای خیلی از افراد پیش بیاید که 
با افزایش سن چه اتفاقی برای پوست سر و موها 
می افتد؟ بهتر است بدانید که با رسیدن به سنین 

میانسالی، موها مانند سایر اعضای بدن شروع به 
تغییر تدریجی می کنند...صفحه5
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نوشیدن چـای 
باعث افزایش طول 

عمرمی شود!
صفحه3
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  کمبودهای دارویی برای داروخانه ها تبدیل به چالش شده است. داروخانه داران تهران می گویند که دسترسی   
   به ساده ترین اقالم دارویی دشوار شده است و بیشتر داروخانه داران سود مورد نیاز خود را از فروش لوازم   
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