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دانشآموزان دردوران
کروناچهتغذیهای
داشتهباشند؟
صفحه8
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چه عواملی موجب آلزایمر میشود؟

بیماریآلزایمرچیست؟

آلزایمر بیماریای است که در آن حافظه افراد از بین میرود .ابتدا در
به خاطر آوردن وقایع اخیر دچار مشکل میشود ولی ممکن است به
راحتی اتفاقاتی را که سالها پیش رخ داده را به یاد آورد ...صفحه4

گفتوگوی هفتهنامه «سالمت»
با یک معلم و یک کارشناس
آموزشی درباره فرایند
یادگیری در فضای مجازی

چالش«شـاد»
درمدارس

نرمافزار اختصاصی آموزشو پرورش یا همان
«شاد» که حاال قرار است آموزشهای مجازی
دانشآموزان صرفا در این فضا ارائه شود ،مدتی
است رونمایی شده و آموزشوپرورش تمام
مدارس و معلمان را ملزم به ارائه آموزشها در
بستر شاد کرده است ...صفحه2

به مناسبت  23سپتامبر؛ روز
جهانی«سندرم پاهای بیقرار»

ساز ناکوک
«پاها» با آرامش
بیماری«ویلیساِکبوم»کهپیشازاینبهنام
«سندرمپاهایبیقرار»یا«لرزشعصبیپاها»نیز
شهرتداشت،نوعیاختاللعصبیاستکهبا
تحرکمهارنشدنیپاهاظاهرمیشود...صفحه3

چه عالئم و نشانههایی را باید در
رفتارفرزندانمانجدیبگیریم؟

راززدایی از
ناگفتههای رفتاری
وذهنیکودکان

كودكيمرحلهبسيارحساسومهميدرزندگي
استكهتاثيراتيبسيارعميقوگاهيغيرقابلتغيير
دربزرگساليافراددارد.بههميندليلبايدازلحظه
تولدعالوهبرجسمكودكبهرفتارودرواقعآنچهدر
ذهناوميگذردهمتوجهداشتهباشيم...صفحه6

کرونـا در
شیرخوارگی
اوایل همهگیری ویروس کرونا ،گفته میشد که
کودکان به کرونا مبتال نمیشوند اما با افزایش
سرعت شیوع بیماری ،کمکم کووید 19-سراغ
کودکان هم رفت .هر چند مرگ و میر کودکان در
این بیماری قابل توجه نیست اما معموال کودکان
نسبت به بسیاری از بیماریها آسیبپذیرترند و
نگرانی از ابتالی آنها بیشتر است ....صفحه9

سالمت «چشم» در برابر کرونا

اثراتکووید۱۹-
برچشـم

10مورد ازعالئم اولیهآلزایمر
آلزایمر با دمانس چه تفاوتهایی دارد؟

مدتیاستکهویروسکرونابهعنوانمهمترین
چالشسالمتبشرمطرحاست.اینویروسکه
منشاءبیماریکووید19-است،باعالئممتنوعو
متفاوتیدرافرادبروزمیکندوهرروزنیزطیف
جدیدیازاینعالئمگزارشمیشود...صفحه11

صفحه 4

لپیشگیریاست؟
آیاآلزایمرقاب 

صفحه5

سبد غذایی ضدآلزایمر

صفحه 7

صفحه 5

افزایشخطرابتالبهبیماری
کووید 19-ومرگناشیازآندر
متقاضیانانجامکارهایزیبایی

زیبایی دردوران
پساقرنطینه!

بسیاری از کشورها پس از پشت سر گذاشتن چند
ماه تعطیلی و دورههای قرنطینه بهدلیل همهگیری
جهانی کووید 19-دوباره مجوزهای الزم برای
عملهای زیبایی را صادر کردهاند ...صفحه13

سرنخکرونا را
دردستاندازی
به زیستگاههای
طبیعی پیدا کنید
برایآنهاکهحفاظتاززیستگاههایطبیعیو
حیاتوحشراجدینمیگیرند،کروناتیرخالص
بود.امروزدیگرتردیدینیستکهشیوعکرونایه
دلیلدستاندازیانسانبهموجوداتحیاتوحش
وتجارتوخوردنآنهابودهاست...صفحه14

