گزارش «سالمت» از ضرورت
رعایتشیوهنامههایبهداشتی
در روزهای پایانی ایام عزاداری

پرسشی از دکترآزیتا نجارزاده متخصص تغذیه
بهبهانهانتشارگزارشاسنپفودازبیشترینسفارشها

چرا ایرانیها ،بیشتر
پیتزاسفارشمیدهند؟
سال هفدهم شماره  813شنبه  10مهر  16 1400صفحه  8000تومان

خان ششمکرونا
درکمین است

صفحه888

w w w. s a l a m a t . i r

در شرایطی که کشور به یک ثبات نسبی در
شیوع کرونا رسیده و هر روز بر تعداد شهرهای
آبی و زرد افزوده میشود؛ یکی از مواردی که
میتواند به تداوم این شرایط کمک کند ادامه
رعایت شیوهنامههای بهداشتی در مراسم
عزاداری در روزهای پایانی ماه صفر و تدارک
شرایطی ویژه برای بازگشت بیش از  80هزار
زائر ایرانی از کشور عراق است...صفحه2

به مناسبت  16مهر؛ « روزکودک»

دنیای کودکی را پاس بداریم

افسردگی،از تشخیص تادرمان

روز جهانی کودک  ۲۰نوامبر است اما هر کشوری آن را در یک روز خاص نامگذاری کرده و جشن میگیرد و این روز در ایران
هر ساله  ۱۶مهرماه برگزار میشود .هدف این روز تالش برای رسیدن به حقوق کودکان و جلوگیری از خشونت علیه کودکان
است .کودکان آسیبپذیرترین گروه در هر جامع ه هستند بنابراین نباید از نیازهای آنها به سادگی عبور کرد...صفحه6

 5توصیه تغذیهای

به صبحانه و میانوعده
فرزندتان توجه کنید!
صفحه7

چگونه از پوست
کودکان مراقبتکنیم؟
صفحه13

افسردگی
چگونه تشخیص
داده میشود؟

گرچهشایعاستاماافسردگیاغلبنادیده
گرفتهمیشودیابهاشتباهتشخیصدادهمیشودو
درماننمیشود،درنتیجهمیتواندزندگیفردرا
بهخطربیندازد.اختاللافسردگیکاملبهویژه،
میزانخودکشیدرآنبیشتراست.اگرشمایا
یکیازعزیزانتانعالئمافسردگیرادارید،بهیک
متخصصاعصابوروانمراجعهکنید...صفحه3

بررسیعللوعوامل
خودشیفتگیبادکترلیالبهنام

وقتي شيفته
خودمان
ميشـويم...

دوستداشتنودوستداشتهشدنحقهركسي
استاماچگونگيدوستداشتنخودمانو
ديگرانموضوعبسيارمهمياستكهعللوعوامل
بسياريدرآندخيلهستندكهريشهواقعيآنبه
كودكيوحتيلحظاتنخستتولدبرميگردد.
گاهيبراثرتوجهزياديابرعكس،بيتوجهي
والدين،بچههادرآيندهوهنگامبزرگساليدچار
اختالالترفتاريمیشوند...صفحه4

دستگاه ایمنی چطور از بدن در
مقابلعواملبیماریزادفاعمیکند؟

همهچیزدرباره
واکسنهایکرونا
دستگاه ایمنی با دو شیوه متفاوت در برابر
عوامل بیگانه و بیماریزا از بدن دفاع میکند.
«)۱ایمنی ذاتی» که به صورت پاسخ ایمنی سریع
و غیراختصاصی است که بدن در طول چند دقیقه
اول پس از مواجهه با عامل مهاجم از خود بروز
میدهد« )۲ .ایمنی تطبیقی یا اکتسابی» که روزها
تا هفتهها طول میکشد تا فعال شود و یک پاسخ
اختصاصی و درازمدت است...صفحه10

میزگرد پوست درباره
ضایعات پوستی

ضایعات پوستی؛
تظاهراتی
با علل متعدد

بروزضایعاتپوستیجزورایجترینعللمراجعه
بهمتخصصانپوستاستکهمعموالنگرانی
ازابتالبهبیماریهایوخیمرابهدنبالدارد.البته
گاهیچنینضایعاتیبیخطرهستندوتنهاازجنبه
زیباییبرایفردآزاردهندهاند...صفحه12

«میزگرد تغذیه» درباره مشکل تغذیهای

ازتغذیه نادرست
درکودکی تا اضافهوزن و
بلوغزودرسدربزرگسالی
در «میزگرد تغذیه» این شماره ،میزبان مادرِ رایان حبی هستیم
که نگران اضافهوزن فرزندشان هستند و میگویند که دلیل این
اضافهوزن هم خودشان بودهاند!...صفحه9

با چند اقدام عملی هم به سالمت خودمان
کمککنیموهمبهمحیطزیستپایدار

چگونه سبـز
زندگیکنیـد؟

سبز زندگی کردن یعنی انتخاب آگاهانه سبک زندگی که هم
برای سالمت فرد خوب و مفید باشد هم برای محیطزیست.
سازمان جهانی بهداشت تخمین میزند ،حدود 25درصد از
بیماریهایی که ما به آنها مبتال میشویم ،در محیط اطراف ما
ریشه دارند که میتوان آن را تغییر داد...صفحه14

چند موقعیت بحرانی در کودکان که به
لطف تربیت صحیح حل خواهند شد

وقتی بچـهها
روی اعصـابند!

گاهیاوقاتبچههاواقعارویاعصابند.اگربهجایناراحت
شدنوازکورهدررفتن،اصولتربیتیصحیحرابیاموزیم،قطعا
باآنهابهترکنارمیآییم.دراینمقالهبرآنهستیمتاشایعترین
موقعیتهایبحرانیدرکودکانرارمزگشاییکنیمودرنهایت
بهترینرفتاروواکنشرابهوالدینعزیزارائهدهیم...صفحه15

