گزارش هفتهنامه «سالمت»
از روند صدور کارت واکسن کرونا
در ایران و جهان

سال هفدهم شماره  810شنبه  20شهریور  16 1400صفحه  7000تومان
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به بهانه  30شهریور « روز جهانی آلزایمر»

مروری بر پاتوفیزیولوژی
و درمانآلزایمر
بیماری آلزایمر ،شایعترین علت دمانس بوده و در سالمندان با مرگ و میر باالیی در
ارتباط است .امروزه در سراسر جهان  47میلیون نفر به این بیماری مبتال هستند که
13درصد از افراد باالی  65سال و  45درصد از افراد باالی  85سال در این گروه جای
میگیرند .پیشبینی میشود تا سال  ،2050در هر  33ثانیه یک نفر به این بیماری مبتال شده
و در مجموع تعداد موارد جدید در هر سال به یک میلیون نفر برسد ...صفحههای 4و5

برگ برنده
صفحه2

بهمناسبت  11سپتامبر
مصادف با  20شهریور؛
«روز جهانی کمکهای اولیه»

«کمکهای اولیه»
و تالش برای
حفظ حیات بشر

از سال  2000میالدی ،با توجه به تصمیم
انجمنهای ملی صلیب سرخ ،دومین شنبه ماه
سپتامبر بهعنوان روز جهانی «کمکهای اولیه»
معرفی شد .هدف از این اقدام شناخت بهتر نقش
اساسی کمکهای اولیه در زندگی روزمره و
در شرایط اورژانسی برای پیشگیری از وقوع
شرایط حاد برای افراد جامعه بود...صفحه3

صحبتهایدکترعباسیداللهی
متخصصبیوتکنولوژیواصالح
درختاندربارهگردشگریکشاورزی

هر ایرانی ،حداقل
باید یک مزرعه
خانگی داشته باشد!
گردشگریکشاورزیاصطالحیجدیداستکه
دراسترالیاوکانادابیشترکاربرددارد.درکشور
ماهنوزاینموضوعاجرایینشدهاستامابه
نظرمیرسدباحالوهوایاینروزهاسازگاری
خوبیداردومیتواندنهتنهامنبعدرآمدخوبیبرای
مزرعهدارانوباغدارانباشد،بلکهبهسالمتروان
مردمنیزکمکشایانیمیکند...صفحه8

نقش تغذیه در ابتال یا پیشگیری از آلزایمر

چطور از مغزمان
محافظت کنیم؟

افزایش وکاهش
وزنهای مداوم
و عوارضآنها

صفحه6

در «میزگرد تغذیه» این شماره میزبان خانم 35
سالهای هستیم که از روند غیرطبیعی افزایش
و کاهش وزن خود شکایت دارند و میگویند:
«من نمیدانم چرا هر رژیمی که میگیرم ،فقط
برای مدت کوتاهی روی وزنم تاثیر میگذارد
و با کوچکترین تغییری در رژیم ،دوباره دچار
اضافهوزن میشوم»!...صفحه9

آیا ورزش بیش از حد باعث
ریزش مو میشود؟

زیادهروی در
ورزش و اختالل
در الگوهای رشد

همه ما میدانیم که ورزش منظم ،یکی از
بهترین کارهایی است که میتوانیم برای
ارتقای سالمت خودمان انجام دهیم .اگر
ورزشهای کششی ،قدرتی و هوازی
بهصورت متعادل و تحت نظارت پزشک
انجام شوند ،سالمت جسمی و روانی بهطرز
چشمگیری بهبود میيابد...صفحه13

جنونپالستیک
را میشود و باید
درمانکرد

ایران جزو  5کشور دنیا در مصرف پالستیک
است و جالب است بدانید ،ساالنه 100میلیون
بشکه نفت صرف درست کردن پالستیک
میشود.یعنی مصرف بیش از اندازه پالستیک
بازی دوسر باخت است ،هم منابع نفتی را از بین
میبرد ،هم محیطزیست و پاکیزگی زمینی را که
روی آن زندگی میکنیم...صفحه14

میزگرد زیبایی درباره
اقدامات زیبایی ابرو

آراستگی ابرو
وآسیبیکهنمیشناسیم!

«ابروها»نقشمهمیدرزیباییچهرهدارندومعموالخانمهاهمیشه
دغدغهآراستگیابروهارادارند.اینمسالهباعثمیشودتاازسنین
میانسالیتمایلبهروشهایترمیمابروافزایشیابد.نکتهمهماینکه
نمیتوانازآسیبهایاحتمالیایناقداماتمانندواکنشهای
پوستی،تورمونیازبهترمیممداومچشمپوشید...صفحه12

فرونشست زمین؛
زیرپایمانخالیمیشود
زندگیعادیشهرهایایرانجریانداردامازیرپایشهرهاو
شهروندانشبیصداخالیمیشود.اصفهانفعالتنهاکالنشهری
استکهفرونشستزمینرادرشهرهممیتواندید.دیوارهای
سیوسهپلوپلخواجوترکبرداشتهاند.بعدازاستاناصفهان،
استانفارسرکورددارفرونشستزمیناستوتختجمشیدهم
همینروزهاشایدزخمیتازهبرداردکهبرایآیندگانگواهداستان
فرونشستزمیندرسالهایآیندهخواهدبود...صفحه14

آنچه والدين بايد از تغيير
رفتارهاي فرزندانشان بدانند

كودكان درتيررس
ويروسكرونا

بيماريهمهگيركرونازندگيهزارانكودكوخانوادههايشانرادر
سراسردنياتحتتاثیرقراردادهاست.باشيوعاينبيماري،اطالعات
نادرستيدربارهآنگسترشپيداكردوگردشايناطالعات
نادرستنيزاغلبمشكالتزياديبههمراهداشت...صفحه15

