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پرسش »سالمت«  از پزشکان
پــرسـشی از
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 استرس 
باعث سرطان 
می شود؟

گپی با مهدی احمدی 
از نقاشی تا بازیگری

آرامش در 
جزیره تنهایی
صفحه 7

شایع ترین سرطان بین زنان سرطان پستان است و 
سن ابتال به این سرطان شایع بین زنان ایرانی، 5 تا 
10 سال پایین تر از سن جهانی این بیماری است. در 
حقیقت سن ابتال به سرطان پستان بین زنان ایرانی 45 
تا 55 سال است در حالی که در دنیا متوسط سن ابتال 
بین 50 تا 60 سال گزارش شده است... صفحه 11

با کودکان اخبار 
تروریستی نبینید

یادداشتی از 
دکتر کتایون خوشابی

معموال کودکان بعد از رویارویی با حوادث ناگوار 
واکنش های مختلفی از خود نشان می دهند. در مواردی 
که کودک خود در معرض ماجرا نبوده و صرفا اطالعاتی 
را شنیده باشد، ممکن است دچار استرس حاد شود که 
به فاصله یک روز تا یک ماه بعد از حادثه ادامه خواهد 
داشت... صفحه 5
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ایدز اولین بار از طریق خون های 
آلوده وارد کشور شد و در سال های اولیه 

ورود این بیماری به کشور، همواره وجود 
آن انکار می شد. از سال 66 تاکنون روند 
ابتال به این بیماری افزایشی بوده و همواره 
مردان بیشتر از زنان به این بیماری مبتال 
می شدند. اطالع رسانی و آموزش همواره 
یکی از معضالتی بود که... صفحه 2

از ظواهرامر اینطور به نظر نمی رسد که کی روش سرطان 
معده داشته باشد. این را می شود از ظاهر او نیز حدس زد. 
اولین چیزی که در بیماران مبتال به سرطان معده دیده 
می شود، کاهش وزن ناگهانی است، در حالی که از ظاهر 
او برنمی آید که وزنی از دست داده باشد. ضمن اینکه 
درمان سرطان معده نیز مستلزم شیمی درمانی است و باز 
از ظواهر امر برنمی آید که او در این مدت شیمی درمانی 
انجام داده باشد، چرا که ریزش مو یکی از عوارض 

اصلی شیمی درمانی است که در او دیده نمی شود...
صفحه 18

هشدار دکتر مینو محرز در آستانه روز جهانی ایدز

 در دو سال اخیر تعداد زنان

HIV
+

»از ابتدای شروع اپیدمی 
ایدز بالغ بر 100 مرکز درمان 

و مشاوره بیماری های 
رفتاری در کشور فعال 

شده و 170 پزشک در مورد 
درمان و مشاوره به بیماران 
مبتال به ایدز آموزش دیدند 

ولی مشکل اصلی این 
است که مردم باید به این 

مراکز مراجعه کنند درحالی 
که بسیاری از مبتالیان از 
فعالیت این مراکز بی خبر 
هستند. حتی بسیاری از 

مردم نمی دانند رفتار پرخطر 
چیست یا چه افرادی در 
معرض ابتال قرار دارند. 

مردم باید بدانند کلینیک های 
بیماری های رفتاری در 
سراسر کشور زیر نظر 

دانشگاه های علوم پزشکی 
فعالیت می کنند و تست 

رایگان بیماری ایدز از آنها 
گرفته می شود و افرادی که 
به مشاوره نیاز داشته باشند 
نیز می توانند به این مراکز 

مراجعه کنند.« صفحه 2

چگونه با  کودک
 از ایدز بگوییم؟

آشنایی با مراکز
 مشاوره بیماری های رفتاری

زندگی پس از ایدز
صفحه های 15 و 21
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