
باید و نبایدهای 
کـرونـا

هر یک از ما در این دوران همه گیری کرونا ممکن 
است خواه ناخواه در تماس نزدیک با کسانی قرار 
گیریم که بعدا معلوم می شود، آزمایش  کرونایشان 
مثبت است. پرسش این است که در این موارد چه 

باید کرد؟ آیا باید فوری آزمایش کرونا داد تا معلوم 
شود شما هم دارای عفونت هستید؟ ... صفحه4

»سکته مغزی« سومین عامل فوت پس از 
سرطان ها و حمله  قلبی است که در مورد خانم ها 

اولین عامل فوت حتی پیش از سرطان پستان 
محسوب می شود. از آنجا که بروز سکته مغزی 
معموال با ناتوانی جدی همراه است... صفحه11

یکی از بهترین راه های گرم کردن بدن در روزهای 
سرد پاییزی و زمستانی، تغییر دادن الگوی غذایی 
روزانه است. از آنجایی که روزهای سرد امسال 
با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان همراه 
بوده، بهتر است که برنامه غذایی را به گونه ای 
در نظر بگیرید که خوراکی های مناسب برای 

تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش دمای بدن را 
به صورت روزانه مصرف کنید... صفحه7

زندگی کردن همراه با بیماری های مزمن مانند 
پسوریازیس در وضعیت همه گیری جهانی 
کروناویروس به مساله ای چالش برانگیز و 

استرس زا تبدیل شده است... صفحه13

باید و نبایدهای 
مـاسـک

شش ماهی است که از زمان توصیه سازمان های 
بهداشتی به ماسک زدن برای پیشگیری از گسترش 
کرونا می گذرداما هنوز سردرگمی و اختالف نظر 
زیادی درباره ماسک ها وجود دارد. خوشبختانه 
کارشناسان امروزه چیزهای بیشتری درباره تاثیر 
ماسک زدن در محافظت شما و اطرافیانتان در 

برابر ویروس کرونا می دانند... صفحه5

چگونه به کودکی که دچار 
اختالل وسواس جبری است 

کمک کنیم؟

کودکان وسواسی!

به مناسبت 29 اکتبر )8 آبان(؛ 
روز جهانی »سکته مغزی«

همه در معرض 
»سکته مغزی« 

هستیم!

مغذی ترین غذاهای گرم کننده 
ما در فصل پاییز و زمستان

از زنجبیل تا موز

به بهانه 29  اکتبر روز 
جهانی پسوریازیس

راهنمای کووید19  
برای افراد مبتال به 

پسوریازیس

نقش والدین در زندگی بسیار سخت و مهم است اما 
باید اعتراف کنیم این نقش زمانی  که فرزندشان دچار 

وسواس می شود، به مراتب سخت تر و دشوارتر 
می شود. تصور کنید کودکی دارید که به شدت 

خمیردندان را فشار می دهد، به این امید که به قسمت 
میانی و تمیز خمیردندان برسد، یا مثال یک سوال را 10 
تا 20 بار می پرسد تا خیالش راحت شود. آیا تابه حال 

به این فکر کرده اید که در صورت داشتن چنین 
کودکی، باید چه رفتاری در پیش بگیرید؟... صفحه6

مشکالت اضطراب و افسردگی 
دانش آموزان در دوره کرونا

تغییرات زیاد کرونا 
در زندگی روزمره 

کودکان و نوجوانان
زمان بیماری همه گیر کرونا، تغییرات زیادی در 

زندگی روزمره کودکان و نوجوانان ایجاد شده و 
برخی دانش آموزان بهتر از دیگران با یادگیری و 

آموزش مجازی سازگار شده اند... صفحه3
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تاکید متخصصان حوزه غذا درمورد 
حجم باالی ضایعات غذایی کشور

کاهش ضایعات
 ناامنی غذایی را 
به تاخیر می اندازد!

 صفحه8

سوداگری با قندخون 
بیماران دیابتی

گزارش »سالمت« درباره کمبود انسولین قلمی در کشور

»انسولین نایاب شده و پیدا نمی شود«؛ این حرف بسیاری از بیماران 
دیابتی است که باید این دارو را مصرف کنند ولی آن را پیدا نمی کنند. 
به گفته آنها، مشکل کمبود انسولین از خردادماه شدت گرفته اما اتفاق 
بدی که در حال حاضر رخ داده این است که تحریم و عدم توزیع دارو 

موجب نایاب شدن دارو شده است... صفحه2
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