
اختالالت افسردگی و اضطرابی در بین افراد مبتال به جذام بسیار 
شایع است. مبتالیان به جذام و خانواده های آنها احساساتی مانند 
ترس، شرم و عزت نفس پایین را تجربه می کنند...صفحه3

مبتالیان به جذام و خانواده های آنها 
احساساتی مانند ترس، شرم 
و عزت نفس پایین را تجربه می کنند 

مشکالت افسردگی و اضطراب 
درجذام و عوامل مرتبط

چطور می توانیم 
رفتارهایمان را تغییر دهیم؟

رنـج  را 
انتخاب نکنیم 

ویلیام گَِلسر، روان پزشک آمریکایی، اعتقاد دارد 
که ما زمانی رنج می بریم که نیازهای اساسی مان 

تامین نشده باشند و یکی از دالیل رنج های ما 
این است که انتخاب های غلط انجام می دهیم. 
انتخاب غلط، انتخاب گزینه هایی است که در 

راستای نیازهای اساسی ما نیستند...صفحه4

چه داروهایی را همراه کدام 
مکمل ها نخوریم؟

نبـرد داروها 
با مکمل ها 

مصرف همزمان برخی مکمل ها و داروها می تواند 
عوارضی را برای مصرف کننده ایجاد کند. شاید 
برای شما هم پیش آمده که پس از مصرف برخی 

داروها یا برخی خوراکی ها دچار مشکالت زیادی 
مانند سردرد، حالت تهوع و دل درد شده باشید 

اما این مشکالت ممکن است به همین مشکالت 
خفیف محدود نشود و مشکالت بیشتری را برای 

بیماران به همراه داشته باشد...صفحه6

تاکید دکتر زهرا عبداللهی 
رئیس دفتر بهبود تغذیه 
وزارت بهداشت به بهانه 

هفته بسیج تغذیه

گرانی مواد غذایی 
سوء تغذیه و چاقی 

را افزایش می دهد! 
با شیوع کرونا در دنیا قیمت مواد غذایی به 
دلیل محدودیت های کرونایی و کم شدن 

تولید افزایش یافت. عالوه بر آن مشکالت 
اقتصادی ناشی از کرونا، میزان درآمد مردم را 

هم دچار نوسان کرد...صفحه8

بخش قابل توجهی از ساختمان جسم رحم را 
بافت عضالنی تشکیل می دهد. شایع ترین تومور 

خوش خیم بافت عضالنی رحم، »فیبروم« یا »میوم« 
نام دارد که توده های عضالنی و کروی است. امکان 

وجود آن از سنین جوانی وجود دارد اما با افزایش 
سن احتمال بروزآن بیشتر می شود...صفحه15

تغییر ناگهانی در اندازه 
و بافت فیبروم مهم ترین 

هشدار بدخیمی است

فیبـروم ها؛ 
از خوش خیمی  

تا  سارکوم 
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مهرباني و مهرورزي بین افراد مي تواند باعث ایجاد حس خوب در 
آنها شود و روابط را زیباتر کند اما اگر این کار به روش درست و به 
میزان الزم ابراز نشود مشکالت زیادي را متوجه افراد و روابط آنها 
خواهد کرد. چگونگي محبت کردن وعشق ورزیدن موضوعي است 
که کودك آن را از والدین خود و اطرافیان یاد مي گیرد...صفحه11

به کودک بیاموزید برای جلب توجه 
دیگران، خودش را نادیده نگیرد

مهر ورزیدن را 
در خانواده تمرین کنید!

افتادگی پوست در پوست صورت و دیگر قسمت های بدن 
اغلب با ازدست دادن چربی مرتبط است. تخلیه یا کاهش 
ذخایر کالژن و االستین نهفته در پوست هم یکی از علت های 
شکل گیری افتادگی پوست به شمار می رود...صفحه13

چه درمان هایی برای رفع 
افتادگی پوست مناسب ترند؟

علل افتادگی پوست؛ 
ازپیـری تا بیماری 

گزارش هفته نامه »سالمت« 
درباره افزایش مشکالت 

اقتصادی در کشور

صعود فقـر؛ 
سقوط سالمت 

یکی از معضالت دهه های اخیر در بسیاری از 
کالنشهرهای جهان، معضلی به نام آلودگی هوا 

بوده است! براساس آمارهای جهانی، ساالنه 
حدود 9 درصد از مردم دنیا به دلیل آلودگی هوا 

جان خود را از دست می دهند و در این میان، 
کودکان، سالمندان و افرادی با نقص سیستم ایمنی، 

بیشتر در معرض خطر قرار دارند...صفحه2

تاکید دکتر مجید حسن قمی متخصص تغذیه 
و نایب رئیس انجمن تغذیه ایران

اگرهوا آلوده بود
غذای خیابانی نخرید!
صفحه9 www.sa lamat . i r

طرح ملی نسخه نویسی الکترونیک و خداحافظی با دفترچه های کاغذی اقدامی است که بر اساس قانون سازمان های بیمه گر 
از ابتدای دی ماه آغاز کردند. اگرچه این طرح را می توان گام موثری در روزهای همه گیری کرونا، کاهش میزان مصرف کاغذ و 
حتی زمان پذیرش بیماران به شمار آورد، اما وجود پاره ای مشکالت در اجرای آن چیزی جز سردرگمی عاید بیمه شدگان نکرد و 

بسیاری از آنها در مراجعه به بیمارستان ها، مطب پزشکان و داروخانه ها یا مجبور به پرداخت آزاد هزینه درمان و دارو شدند  یا دست  
خالی برگشتند. ازاین رو به دلیل وجود پاره ای مشکالت فنی و نیز عدم فراهم شدن کامل زیرساخت های الکترونیک این طرح تا 

اردیبهشت ماه سال 1401 به تعویق افتاد و دولت به وزارت بهداشت و بیمه ها مهلت داد تا ایرادات را اصالح کنند...صفحه2

دردسرهای یک تغییر
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