
این روزها که بازار رقابت بین محصوالت سوپرمارکتی بسیار 
داغ است، برخی از تولیدکنندگان نوشابه های گازدار اقدام به 
تولید انواع آب گازدار هم کرده اند تا بتوانند بازار نوشیدنی های 
گازدار و سالمت محور را در دست بگیرند. آب های گازدارِ فاقد 
قند افزوده، دارای برچسب غذایی کامال سبز هستند و همین 
راهنمای غذایی می تواند بسیاری از طرفداران نوشیدنی های 
گازدار و سالمت محور را وسوسه کند...صفحه7

پاسخ به 5 پرسش رایج 
درباره یک نوشیدنی گازدار

آب گازدار؛ آری یا خیر!

 برای مصرف درست دارو 
این تعاریف را باید دانست 

دارو چیست؟
تعریف من از دارو این است: ماده شیمیایی، گیاهی، 
یا جانوری یا معدنی که اگر به مقدر معین و در شكل 

مشخص به کار برده شود می تواند اثر پیشگیری، 
تشخیصی یا درمانی داشته باشد. مانند آسپیرین و 
پنی سیلین یا ترکیبات بالدون یا مشتقات تریاك 

که منشاء گیاهی دارد، یا هورمون های تیروئیدی و 
انسولین که منبع جانوری دارد...صفحه4

پرسشی از مسیح کشاورز 
دبیر انجمن واردکنندگان برنج

آیا برنج در برابر 
نفت، صحت دارد؟

قیمت برنج در چند ماه گذشته و قبل از لغو 
ممنوعیت واردات، بیش از 50 درصد افزایش 

یافته بود، به طوری که برنج ایرانی در بازار حداقل 
50 هزار تومان به فروش می رسید...صفحه8

بررسی عقب نشینی خط 
رویش موها و تفاوت آن با 

ریزش کلی تر موها 

عقب نشینی خط 
رویش موها؛ از 

پیشگیری تا درمان
ریزش مو یكی از مشكالت بسیار آزاردهنده و 

ناراحت کننده برای انسان ها است، زیرا موها نقش 
مهمی در هویت انسان ها دارند و ازدست دادن آنها 
می تواند با احساس ازبین رفتن جوانی یا تخریب 

هویت شخصی افراد همراه باشد...صفحه13

بروز انواع جوش های پوستی جزو شایع ترین 
علل مراجعه به متخصصان پوست است. این 

جوش ها ممكن است گاه عالوه بر تغییر ظاهری، 
دردناك و آزاردهنده باشند...صفحه12

میزگرد »سالمت«  درباره 
دمل های چرکی

پرونده ای برای دمل 
عارضه ای دردناک

آلودگی هوا با ذرات معلق کمتر از 2/5 میكرون 
به عنوان ششمین عامل مرگ زودرس در جهان 
معرفی شده است. براساس آمار رسمی، تنها در 
تهران ساالنه بیش از 4هزار نفر بر اثر آلودگی هوا 
جان خود را از دست می دهند. عالوه بر سالمتی 

انسان، این ذرات می تواند به شدت بر اکوسیستم و 
کیفیت آب و هوا اثرگذار باشد...صفحه14

درهوای آلوده 
شهرهای  بزرگ 

چه کنیم؟

سال هفدهم  شماره  821  شنبه  6 آذر 1400  16 صفحه   10000 تومان

سختي تحصیل مجازي در دوران کرونا، تبعات زیادي براي کودکان و 
نوجوانان داشته که عالوه بر افت تحصیلي، وابستگي بیشتری به والدین 
و همچنین ناهنجاري هاي اجتماعي زیادي ایجاد کرده...صفحه15

بررسي مشكالت آموزش مجازی 
نوجوانان طی همه گیری کووید-19

افسردگی و بی انگیزه 
شدن نیمی ازنوجوانان 
در دوران کرونا سرماخوردگی یک بیماری با منشا ویروسی، غالبا به دلیل عفونت با 

ویروس هایی از خانواده رینوویروس ها  است و تظاهرات بالینی در 
بیماران از شدت باالیی برخوردار نبوده و خفیف و خود محدود شونده 
هستند. آموزش افراد مسوول مراقبت از کودك مهم ترین بخش درمان 
جهت مدیریت سرماخوردگی در کودکان است...صفحه10

سرماخوردگی کودکان چیست 
و چه عالئمی دارد؟

مروری بردرمان 
سرماخوردگی در کودکان

بررسی موضوع خودکشی 
دوران کرونا در گفت وگو با 

مریم معصومی روان پزشک 

خودکشي، از عوارض 
درازمدت کرونا

افسردگي یكي از بیماري هایي است که عالوه بر 
اینكه اغلب شناخت درست و دقیقي درمورد آن 
وجود ندارد؛ معموال هم پنهان مي ماند و گاهي 
ممكن است با وجود اینكه بیمار از عوارض آن 
رنج هم می برد اما متوجه آن نمی شود...صفحه2

پوشک های یكبار مصرف از بیشترین 
زباله های پالستیكی آالینده به شمار می روند

با پوشک های یکبار 
مصرف چه باید کرد؟

صفحه14

پایان نابرابری، پایان  ایدز، پایان  همه گیری
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در تقویم سالمت جهانی، اول دسامبر مصادف با 10 آذر به عنوان روز جهانی »مقابله با ایدز« نامگذاری 
شده است تا اهمیت توجه به افراد HIV مثبت و مبتالیان به ایدز همچنین جان باختگان این بیماری مدنظر قرار 

گیرد. برنامه مشترك سازمان ملل متحد در زمینه ایدز این روز را در سال جاری بر ریشه کنی فوری نابرابری هایی 
که به همه گیری ایدز و سایر بیماری های همه گیر در سراسر جهان متمرکز دانسته است. اگر اقدامات جدی در 
برابر نابرابری ها صورت نگیرد، نمی توان انتظار دستیابی به اهدافی از جمله پایان بخشیدن به ایدز تا سال2030 

میالدی، مقابله با همه گیری کووید-19 و گذر از بحران های اجتماعی و اقتصادی فراگیر را داشت...صفحه6

به مناسبت 1 دسامبر مصادف با 10 آذر؛ روز جهانی »مقابله با ایدز«به مناسبت 1 دسامبر مصادف با 10 آذر؛ روز جهانی »مقابله با ایدز«به مناسبت 1 دسامبر مصادف با 10 آذر؛ روز جهانی »مقابله با ایدز«به مناسبت 1 دسامبر مصادف با 10 آذر؛ روز جهانی »مقابله با ایدز«

صفحه3

 اچ آی وی یا ویروس نقص سیستم ایمنی بدن

ایدز و مشکالت سالمت روانایدز و مشکالت سالمت روانایدز و مشکالت سالمت روان
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