
با تغذیه مناسب و ورزش 
مداوم می توان تا حد زیادی از 

پوکی استخوان پیشگیری کرد

پوکی استخوان در 
کمین است، مگر...
استئوپروز یک بیماری متابولیکی بافت استخوان 

است که در آن حجم یا توده استخوان کاهش 
می یابد و ساختمان میکروسکوپی آن دچار تخریب 

شده و  استخوان شکننده می شود... صفحه4

مبتالیان به اختالل وسواس فکری )اودی سی( غالبا از 
عدم اطمینان یا وجود افکار اضطرابی رنج می برند. این 
موضوع ممکن است نیازمند حمایت و اطمینان بخشی 

از جانب همسر یا خانواده فرد مبتال باشد...صفحه15

هر ساله در دنیا یک میلیون مورد جدید ابتال به سرطان معده 
تشخیص داده می شود. از هر 12 مرگ ناشی از سرطان، یک مورد 
به دلیل ابتال به سرطان معده است و این درحالی است که این 
سرطان به شدت به رفتارهای تغذیه ای و شیوه زندگی افراد وابسته 
است.به عبارتی،   به سادگی قابل پیشگیری است... صفحه9

سوزاندن سوخت فسیلی باعث آزاد شدن گاز کربنیک و گازمتان با 
اکسید نیترو که گازهای گلخانه ای نام گرفته اند، می شود. همچنین دی 
اکسید گوگرد و ذرات ریزدر هوای آلوده وجود دارند... صفحه14

حدود 9 ماه از ورود کرونا به کشور گذشت ولی هنوز برنامه ریزی ها و 
مدیریت های شهری نتواسته این موج طغیانگر را سرکوب کند. تقریبا 
بیشتر مشاغل مانند قبل به فعالیت خود ادامه می دهند. هفته گذشته 
سخنگوی وزارت بهداشت با اوج گرفتن دوباره آمار مبتالیان، توصیه 
کرد افرادی که بیماری زمینه ای دارند، به رستوران نروند.... صفحه8

به بهانه 24 آبان روز کتاب 
و کتابخوانی

فرزندان خود را 
باکتـاب آشنا  کنیم

یادگیري و پرورش ذهن کودك موضوع بسیار مهمي 
است که از بدو تولد و برقراري ارتباط او با دنیاي 

بیرون به گونه هاي مختلف انجام مي گیرد... صفحه11

چگونه از پوست در دوران درمان 
سرطان پستان مراقبت کنیم؟ 

مشکالت پوستی؛ 
شایع ترین عوارض 

درمان سرطان پستان 

اختالل وسواس فکری و 
چگونگی تاثیر آن بر جوانب 

مختلف زندگی

با  اختـالل 
وسواس فکری

 بیشتر آشنا شویم

»میزگرد تغذیه« درباره روند درمان 
خانم فرزانه عشوری بعداز جراحی معده 

رژیم درمانی پس از
جراحی درسرطان معده

به گفته کارشناسان، آلودگی هوا به طور 
متوسط 2 سال طول عمر را کاهش می دهد 

آلودگی های هوای 
محیط زیست چه اثری 
روی تندرستی دارند؟

تاکید محسن فرهادی معاون مرکز 
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت

به رستوران هایی که تهویه 
مناسب ندارند، نروید!

تغییرات پوستی مرتبط با بیماری های خاص 
مانند سرطان پستان همیشه می توانند زندگی 

بیماران را؛ چه از نظر جسمانی و چه از نظر 
عاطفی، تحت تاثیر قرار بدهند... صفحه13

دکتر مصطفی قانعی،  رئیس 
کمیته علمی مبارزه با کرونا  در 

گفت وگو با »سالمت« مطرح کرد: 

پاسخ به برخی 
پرسش های 

دارویی کرونا

گزارش » سالمت« درباره 
نقش آلودگی هوا در افزایش 

تلفات کرونا

دمیدن هوای آلوده  
بر آتش کرونا 

استفاده از »کورتیکواستروئیدها« مانند داروی 
»پردنیزولون« یا »دگزامتازون« باعث تسریع بهبود 

در بیماران مبتال به کووید- 19 می شود و ما بر اساس 
مطالعات چندمرکزی که در 10 نقطه از کشور انجام 
داده ایم به اثبات این موضوع رسیده ایم... صفحه3

با شروع فصول سرد سال در نیمکره شمالی و افزایش 
آلودگی هوا در بیشتر نقاط جهان، نگرانی ها درباره 

تأثیر این رویداد بر افزایش میزان مرگ ومیرهای 
ناشی از کرونا بیشتر شده است... صفحه2
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بایدها و نبایدهای تغذیه ای
 به مناسبت هفته ملی 

حمایت از بیماران کلیوی 

رژیم غذایی 
برای کلیه ها

 صفحه7

به مناسبت 14 نوامبر ) 24 آبان(؛ 
روز جهانی »دیابت«

 )IDF(روز جهانی »دیابت« در سال 1991 میالدی به پیشنهاد فدراسیون بین المللی دیابت
و سازمان بهداشت جهانی با هدف ارتقای آگاهی عمومی در مورد افزایش دیابت در دنیا 

به عنوان چالش جدی سالمت مطرح شد. انتخاب 14 نوامبر برای این مناسب به دلیل سالروز 
تولد فردیک بنتینگ، پزشک و زیست شناس کانادایی بود که در سال 1922میالدی   همراه 

چارلز بست، دستیارش برای نخستین بار انسولین را کشف کرد. این روز در سال 2006 
میالدی به عنوان روز رسمی سازمان ملل متحد نیز شناخته شد... صفحه6

نقش پرستاران 
در کنترل »دیابت« 


