
یکی از باورهای تغذیه ای نادرستی که در میان بسیاری از افراد رایج 
است، این است که مصرف نمک دریا نسبت به مصرف نمک معمولی 
ضرر کمتری دارد. اما حقیقت این است که نمک دریا و نمک صورتی 
دارای مواد معدنی بیشتری نسبت به نمک معمولی هستند اما میزان 
سدیم موجود در آنها با میزان سدیم موجود در نمک معمولی تفاوت 
چندانی ندارد. یکی از دالیل تاکید متخصصان تغذیه بر کاهش مصرف 
نمک در طول روز، این است که میزان دریافت سدیم روزانه را کاهش 
بدهند و با این کار احتمال ابتال به فشار خون باال را کمتر کنند... صفحه7

نگاهی به 9 باور تغذیه ای نادرست 

اصالح درعادت ها 

روان پزشکی برای همه

درمان دارویی 
در روان پزشکی  
روان پزشکان وقتی دارو تجویز می کنند که به 

این نتیجه برسند که در بروز مجموعه عالئم 
روانی، عوامل زیستی یعنی ژن ها، ناقیلین 
عصبی، گیرنده های عصبی و هورمون ها 

تاثیر مهمی دارند. در این موارد، چون دلیل 
بیماری یک دلیل زیستی شیمیایی است، 

طبیعتا برای درمان، ما به یک درمان زیستی- 
شیمیایی فکر می کنیم...صفحه4

اصول مراقبت از بیماران قلبی 
در مداخالت دندانپزشکی

دندانپزشکی 
بیماران قلبی  

به طور کلی زمانی که درد دندان امان ما را میبرد 
خواهان آن هستیم که به سرعت دندانپزشک 
فرآیند درمان را آغاز گرداند و در این موارد 

معموال دندانپزشک طی شرح حالی که از 
مراجعه کننده می گیرد به سابقه بیماری های 

مختلف در فرد می پردازد و چنانچه فرد دچار 
بیماری قلبی باشد باید موارد مختلفی در طی 

فرآیند درمان در نظر گرفته شود...صفحه6

هر کسی از فیلر یا پُرکننده زیر چشم استفاده 
نمی کند، اما واقعیت این است که تزریق فیلر 

زیر چشم یکی از معدود اقدامات زیبایی است 
که می تواند جلوه ظاهری پوست زیر چشم ها 

را تغییر دهد، هرچند که این موضوع تا حدودی 
هم به علت اصلی شکل گیری حلقه های تیره زیر 

چشم بستگی دارد...صفحه13

با گذشت کمتر از 6 هفته از شناسایی اولین مورد 
آبله میمون در جهان، تعداد مبتالیان به 1088 نفر 
در 29 کشور جهان رسید. اولین مورد شناسایی 

بیماری از مسافر انگلیسی بود که از نیجریه به 
انگلستان باز می گشت درحالی که به ضایعات 

پوستی تناسلی آبله میمون مبتال بود...صفحه8

نگاهی به نکات تغذیه ای 
موثر برای بیماران مبتال به 

آبله میمونی

اولویت اول؛ 
تقویت سیستم 
ایمنی با غذا  

همه آنچه باید قبل از تزریق 
فیلر زیر چشم بدانید 

پُر کردن گودی 
زیرچشم با تزریق 

ماده ای به نام فیلر  
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بعضی پدر و مادر ها بین فرزندان خود فرق می گذارند و به گونه ای 
نمی توانند عدالت را بین آنها رعایت کنند. تبعیض قائل شدن بین 
فرزندان باعث کم شدن اعتمادبه نفس، گوشه گیری و خشم و کینه 
بچه ها می شود و در آینده آنها نیز تاثیر گذار خواهد بود... صفحه15

کاهش عزت نفس و اعتمادبه نفس 
کودکان نتیجه تبعیض والدین

عواقب تبعیض قائل 
شدن بین کودکان 

نور خورشید تاثیرات مثبتی بر سالمتی دارد که شاید شناخته شده ترین 
آنها را می توان تامین ویتامینD دانست. اما در کنار آن حتما محافظت 
از پوست نیز باید جدی گرفته  شود زیرا مواجهه مستمر و بدون استفاده 
از پوشش مناسب و ضدآفتاب به پوست آسیب می رساند... صفحه12

میزگرد پوست باحضور 
کارشناسان سالمت 

مراقبت از پوست در برابر 
پرتوهای درخشان خورشید

مهم ترین راه های افزایش 
اعتماد  به  نفس در کودکان

اعتماد به نفس 
در کودکان  

اعتماد به نفس یعنی توانایی بروز افکار، احساسات 
و رفتارها در موقعیت های مختلف. یعنی بتوانیم 

افکار، اعمال و عقاید خودمان و چیزی که کسب 
کرده ایم را در موقعیت مناسب بروز دهیم. مثال یک 
کودک کنار مادرش شعری را راحت می خواند و 
بیان می کند، اما همان شعر را وقتی در جمع قرار 

می گیرد، نمی تواند بیان کند...صفحه3

www.sa lamat . i r

آبله میمونی 
خویشاوند کمتر 
مرگبار آبله انسانی
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آیا فقرغذایی سالمت ایرانیان 
را تهدید می کند؟

گزارش هفته نامه »سالمت« از کاهش محسوس دریافت کالری روزانه خانوارها


