پرسشی از دکتر عباس یداللهی
متخصص علوم باغبانی

آیا نارنگیهای
سبز سمیاند؟
سال هفدهم شماره  812شنبه  3مهر  16 1400صفحه  8000تومان

صفحه8
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گفتوگوی«سالمت» با سیدحسن
موسویچلک،رئیسانجمن
مددکاراناجتماعیدربارهتبعات
روانی -اجتماعی بحرانکرونا

کـرونـا؛
تا یک دهه دیگر...
بحرانکرونادربیشازیکسالونیمگذشته
بخشهایزیادیاززندگیمردمراتحتتاثیر
قراردادهوتبعاتآسیبهایناشیازاینبحران
تاسالیانسالدرجامعهباقیخواهدماندوهرچه
رونداینبیماریطوالنیترشودجبرانآسیبها
نیازمندزمانبیشتریخواهدبود...صفحه2

به مناسبت روز 29سپتامبر ،مصادف با  7مهر؛ روز جهانی «قلب»

روزی برای سالمت سلطان بدن

گفتوگو با دکتر محمدرضا
سرگلزایی ،روانپزشک
درباره همسرگزینی آگاهانه

بهطور کلی ،بیماریهای قلبی به دو دسته بیماریهای مادرزادی و اکتسابی تقسیم میشوند.
بیماریهای مادرزادی قلب اساسا غیرقابل پیشگیری هستند چراکه ژنها در بروز آن نقش
دارند .البته راهکارهایی برای کاهش این خطرات وجود دارد....صفحه6

 6قدم تا پیشگیری از ابتال به بیماریهای قلبی

تعادل را رعایت کنید!
صفحه7

آیا مشکالت روانی
افراد با ازدواج
برطرف میشود؟

شایدبسیاریازماازبزرگترهایفامیلشنیده
باشیمکه«فالنییاغیشدهزنیاشوهرشبدهید
تابهراهبیاید».تاهمینچندسالقبل،خیلیهابرای
انواعروانپریشیهایامشکالتروانیجوانانیک
نسخهسادهداشتند:ازدواج...صفحه4

برای دوره سالمندی همراه
با سالمت و پویایی باید
برنامهریزی را مهم دانست

چگونه سالمندی
سالم ،فعال و پویا
داشته باشیم؟

سالمندیسالمیکیازموضوعاتجدیاست
کهاگرگذرانزندگیبدونبرنامهمدونبرایاین
دورانادامهیابد،میتواندبامشکالتعدیدهای
همراهباشد.همانطورکهافراددرطولزندگی
برنامههایمختلفیبرایموفقیتدرتحصیل،
اشتغالو...دارند،برایسالمندیهمراهباسالمت
نیزبایدبرنامهریزیرامهمدانست...صفحه10

هرآنچه باید درباره لوازم آرایش
وتاریخانقضایآنهابدانید!

محصوالت
تاریخگذشتهرا
دور بریزید!

هیچکدامازمادوستنداریمکهمحصوالت
آرایشیراصرفابهدلیلمنقضیشدنتاریخ
مصرفآنهادوربیندازیم،خصوصااگرپولزیادی
برایخریدنشانخرجکردهباشیم.بااینحال،
واقعیتایناستکهبایدمحصوالتتاریخگذشته
رابدونهیچتوجیهیدوربریزید...صفحه13

سبزها چگونه زندگی میکنند؟

مینیمالیسم؛
مصرفت را
مدیریت کن

فهرست راهنمای خدمات محلی داشته باش.
نزدیکترین خیاطی به خانه شما کجاست؟
یا نزدیکترین کفاشی؟ یا لولهکشی و دیگر
خدمات منزل؟ یک فهرست درست کن از
اینگونه خدمات که دسترسی به آنها زندگی
سبز را آسانتر میکند...صفحه14

تاثيراسترس،اضطرابوفشارناشيازمقابلهبا
بيماريكرونابرپزشكان،پرستارانودستياران

کادردرمانخستهوفرسوده
را باید دوباره امیدوارکرد
مطالعات ،تجربیات و بررسیها نشان میدهند کادر درمان از زمان شیوع
بیماری کرونا تا به حال ،آسیبهای زیادی از لحاظ جسمی و روانی
متقبل شدهاند بنابراین با توجه به اینکه سالمت روان تاثیر زیادی بر
سالمت جسم دارد حتما باید اقداماتی در خصوص حفظ سالمت روان
کادر درمان در دوران شیوع کووید 19-شود...صفحه3

بررسی جراتمندی بچهها
در شرایط سخت

حفظ شجاعت
درکودکان

مهارتجراتمندیدرافرادبهعواملمختلفیبستگیدارد.
یعنیعالوهبراینکهمیتواندتاحدودیذاتیباشد،میتواند
بهکودکانآموزشهمدادهشود.اینمهارتدربرخورداری
کودکانازارتباطاتسالمبسیارموثراست...صفحه11

دلتـاوبازگشت
بهمدرسـه

پاییزهرسال،بچههابرایبازگشتبهمدرسهبهاندازهکافیبا
استرسدستوپنجهنرممیکنندامادرزمانهمهگیریکرونا
دیگراسترسبازگشاییمدارساهمیتیندارد.بهدلیلنوعقابل
انتقالویروسکرونایدلتاوافزایشموارددرسراسرجهانو
دستورالعملاستفادهازماسک،درماهاوتوسپتامبردرحالی
کهبسیاریازوالدیندرصددبازگرداندنبچههایخودبه
مدرسهبودند،بامسائلزیادیمواجهشدند...صفحه15

