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غربالگری یک سرطان مهم

سرطان فردا
بررسی ها نشان داده اند که میزان بروز سرطان های 

کولورکتال )روده ای مقعدی( در کشورهای در حال 
توسعه اقتصادی مانند کشورهای اروپای شرقی، 

آسیایی، خاورمیانه، شمال آفریقا و برخی کشورهای 
آمریکای جنوبی، به طور روزافزونی، در حال افزایش 

است و این امر نشان دهنده تغییر در... صفحه های 22 و 23

از خیلی وقت پیش به فکر کم کردن وزن بودم اما نمی شد. شنیده 
بودم بعد از 30سالگی کم کردن وزن کار دشواری است. به همین 
دلیل تصمیم گرفتم هر طور شده، وزنم را پایین بیاورم و سال 
گذشته وقتی شمع تولدم را فوت می کردم، به خودم قول دادم 
که هر طور شده، وزنم را کم کنم. خدا را شکر توانستم در 
عرض 7ماه 20کیلوگرم کم کنم و حاال خیلی خوشحالم 
چون توانستم خودم را به خودم ثابت کنم. ابتدا 15کیلوگرم 
به واسطه یک رژیم اینترنتی کم کردم و بعد 5کیلوگرم 
باقیمانده را نزد متخصص تغذیه رفتم و به کمک ایشان 
توانستم وزنم را پایین  بیاورم ولی واقعا 5کیلوگرم آخر 
دیگر برایم نفسگیر شده بود...
صفحه 16

مبارزه با نقرس

وقتی 
اسیداوریک 

باال می رود...
مهمان این هفته »میزگرد تغذیه«، آقای علیرضا 

جوادی، جوان 28 ساله ای با قد 175سانتی متر و وزن 
83 کیلوگرم است که از نتایج آزمایش خونش متوجه 

شده است که اسیداوریک خونش به شکلی غیرطبیعی 
باال رفته است. افزایش اسیداوریک خون معموال با 
عالیمی نظیر درد مفاصل، سنگ کلیه و... صفحه 26

از کارتان گریزانید؟

افسردگی 
شغلی در 

کمین شماست
امروزه بسیاری از مردم دنیا از افسردگی رنج می برند 

و این مشکل می تواند ریشه در علل مختلفی داشته 
باشد؛ از مشکالت شخصی و شخصیتی در زندگی 
گرفته تا ارتباط های مختل و نامناسب زناشویی. اما 

یکی از همراهان همیشگی افسردگی، لذت نبردن از 
کار و فعالیت است و این عالمت به ویژه در آنهایی که 

شغل های سخت و طاقت فرسا دارند... صفحه 18

از ویتیلیگو تا پسوریازیس

9 منع لیزر
3 بیماری پوستی مهم پسوریازیس، لیکن پالن و 

ویتیلیگو مانع انجام لیزر، به خصوص در محل فعال 
بیماری می شوند، اما زمانی که فردی از متخصص پوست 

درخواست می کند با استفاده از لیزر، موهای زائد بدن 
او را از بین ببرد، متخصص پوست حتما باید شرح  حال 
دقیقی از او بخواهد زیرا مشکالت پوستی... صفحه 27
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محققان ایرانی از خواص قرص پلی پیل می گویند

10 سال دیرتر 
سکته کنید!

ت
الم

/ س
وان

ش ج
رو

کو
 

چاپ
 دوم

آستین ها را باال بزنید

بازسازی 
عضله در 
8 حرکت

از این خطاها بر حذر باشید

5 خطا
در جراحی 

زیبایی
بیشتر افراد برای دستیابی به اندامی متناسب سراغ 

رژیم های الغری و ورزش می روند، اما برنامه های 
ورزشی متداولی که از قدیم با آنها آشنا هستیم، شامل 
تمرین های هوازی می شود؛ تمرین هایی که به راحتی 
در هر مکانی با کمترین هزینه قابل انجام اند و به همین 

دلیل یکی از پرطرفدارترین ها محسوب می شوند. این 
تمرین ها با کاهش بافت چربی بدن همراه هستند و در 
بلندمدت باعث کاهش حجم عضالنی نیز می شوند... 

صفحه  28

براساس اطالعاتی که انجمن جراحان پالستیک و 
زیبایی انگلستان )BAAPS( ارائه کرده، در سال 

گذشته، بیش از 51 هزار عمل جراحی خصوصی در 
انگلستان انجام شده و البته تمایل به روش های زیبایی 

کمتر تهاجمی هم رو به  افزایش است. با وجود این، 
بسیاری از افراد معموال در انتخاب جراح زیبایی مناسب 

یا کسب اطالعات معتبر درباره خطرات ناشی از 
روش های درمانی یا جراحی دچار مشکل می شوند...

صفحه  31

بیماری های قلبی -عروقی، به عنوان شایع ترین بیماری مزمن در ایران و شایع ترین علت مرگ، 
مسبب نزدیک به 50درصد از مرگ و میر افراد میانسال و مسن در کشور است و درمان این بیماری ها 
و عوارض آنها، بخش قابل توجهی از هزینه هاي دارو و درمان کشور را به خود اختصاص داده 
است. از سوی دیگر، 87 تا صددرصد موارد مرگ ناشی از بیماری های قلبی -عروقی در افرادی 
است که دارای حداقل یک عامل خطر این بیماری ها هستند. به گفته سازمان جهانی بهداشت، 
80درصد موارد بیماری های قلبی -عروقی و دیابت قابل پیشگیری هستند. بر این اساس، پیشگیری 
از بیماری های قلبی -عروقی، یکی از اصلی ترین برنامه های بهداشتی در کشورهای در حال 
توسعه بوده و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری ها در کشورهای توسعه یافته به طور تدریجی 
در حال کاهش است، اما این میزان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در حال افزایش 
است. بنابراین، پیشگیری از بیماری های قلبي- عروقي از اولویت های مهم نظام سالمت در ایران 
محسوب می شود که باید به آن پرداخته شود... صفحه  19

رژیم ملیکا
ملیکا شریفی نیا از کاهش وزن

20 کیلوگرمی اش می گوید
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قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

 شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود
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