
مراقبت از سالمت 
درروزهای قرنطینه

از ترس »واگیردار«
 گرفتار » غیرواگیر« 

نشـویـم
چند ماه است که کروناویروس مهمان ناخوانده 

زندگی بشر شده و به عنوان مهم ترین چالش 
سالمت در دنیا مطرح است... صفحه6

تمام شب به علت سرفه بیدار مانده اید؟ همه ما 
می دانیم که خواب بهترین دارو است، به خصوص 

هنگام بهبود از سرماخوردگی اما اگر سرفه 
آزار دهنده  هنگامی که بیشتر به استراحت نیاز دارید 
خواب شما را قطع کند، ممکن است احساس کنید 

که هرگز بهبود نخواهید یافت... صفحه15

»شیوع ویروس کرونا باعث کاهش اهدای خون شده و اکنون 
شاهد کاهش 10 درصدی اهدای خون هستیم.« این خبر به گفته 
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران در روزهایی که بیماری کرونا  
تنها نگرانی بخش عمده ای از مردم کشورمان است، برای گروهی 
دیگر از افراد، نگرانی های مضاعفی ایجاد کرده.... صفحه2

همه ما دوره های گوناگونی را سپری می کنیم. در دوره ای ضعیف 
و ناتوانیم، پاره ای از زمان را در اوج به سر می بریم و در دوره ای 
دیگر، همچون هواپیمایی روی باند زندگی فرود می آییم. برخی 
از این تغییرات همپای دوره های سنی ماست و امری کامال طبیعی 
است اما تغییراتی هم هستند که برخاسته از شرایط زندگی، 
خانواده ای که در آن رشد کرده ایم، تالش هایی که برای ارتقای 
خود داشته ایم و مسائلی مانند آن است... صفحه10

به گزارش نشریه پزشکی Lancet و به  نقل از BBC، نتیجه یکی 
از تحقیقات جدید درباره اختالف قد بلندقدترین و کوتاه قدترین 
شهروندان کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که تغذیه می تواند 
عامل موثری در کنار ژنتیک برای افزایش قد در سنین کودکی و 
نوجوانی باشد. از این رو، بسیاری از متخصصان بر این باورند که 
شهروندان هلند به دلیل باال بودن سرانه مصرف شیر و لبنیات در 
کشورشان بلندقدترین شهروندان جهان را دارند... صفحه7

مواجهه كودكان در برابر 
سوگ و فقدان عزیزان

به بچه ها در مورد 
مرگ عزیزان شان 

دروغ نگویید!
بعضي موارد در زندگي گریزناپذیر هستند. 

دوري، فقدان و مرگ عزیزان هم یکي از 
سخت ترین موضوعاتي است که به ویژه این 
روزها که شاهد افزایش مرگ ومیر مبتالیان به 

کرونا هستیم بیشتر به چشم مي خورد... صفحه11

از پوشش اسیدی پوست 
چه می دانید؟ 

پوشش اسیدی پوست، 
خط دفاعی بدن 

در برابر عناصرمخرب

چه باید كرد اگر سرفه باعث 
می شود كه شب بیدار بمانید؟

چند راه متفاوت برای 
خالصی از سرفه

گفت وگو با دكتر بشیر حاجی بیگی 
روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران 

با اهدای خون سیستم 
ایمنی به خطر نمی افتد

 دیروز تاریخ است، 
فردا راز است و امروز هدیه

آثار آینـده نگری

بهترین گزینه های تغذیه ای
 برای افزایش قد كودكان و نوجوانان

از شیـرتا سبـزی 

اصطالح »پوشش اسیدی پوست« برای اولین 
بار در حوالی سال 1900 میالدی توسط پزشکان 

آلمانی استفاده شد، اما این اصطالح دوباره به 
یکی از بحث های امروزی و داغ در قلمرو مراقبت 

از پوست تبدیل شده است... صفحه13

گزارش هفته نامه »سالمت« 
از چالش فزاینده كرونا برای 

بیماران دیابتی

کرونا، خطردرکمین 
بیماران دیابتی 

گفت وگو با دكتر بهنام اوحدی 
روان پزشک، درباره آزارها 

درفضای مجازی

کرونا؛  ازفضای 
مجازی گریزی نیست 

با شیوع کووید-19 در جهان، مردم بیش از گذشته 
مجبور شده اند به دامن فضای مجازی پناه ببرند. 
این پناه بردن خواه برای دورکاری باشد یا خرید 

یا دانستن اخبار روز یا دیدار مجازی، امروز اغلب 
ارتباطات اجتماعی ما را شکل می دهد... صفحه4

»متأسفانه در ایران میزان شکست درمان و 
مرگ ومیر ناشی از کرونا در بیماران دیابتی 17/8 

درصد گزارش شده، درحالی که این میزان در 
افراد غیردیابتی 7/8 درصد است... صفحه2
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پرسشی از متخصصان حوزه تغذیه

گرانی گوشت و مرغ 
چه تاثیری برسبد 

خانوار می گذارد؟
 صفحه8

تنهایی و احساس تنهایی در دوران كرونا

همدلی ازهمزبانی 
خوش تراست 

تنهایی واژه ای است که هر فرد نه تنها در طول زندگی بارها آن را تجربه کرده، بلکه تعریف و احساس خاص خود را نیز 
نسبت به آن دارد. در این میان عوامل بسیار زیادی باعث می شوند نوع احساس و شیوه برخورد هر فرد با تنهایی بسیار 
متفاوت باشد. البته خود »تنهایی« با »احساس تنهایی« مقوله های کامال متفاوتی از یکدیگر هستند. این روزها و با توجه به 
شیوع بیماری کرونا با نوع دیگری از تنهایی مواجه هستیم؛ تنهایی ای که اگر بتوانیم از آن به عنوان فرصتی برای نزدیک تر 
شدن به خود و شناخت بیشتر خودمان استفاده کنیم می تواند در طوالنی مدت بسیار کارآمد و موثر واقع شود... صفحه3

همدلی ازهمزبانی 
خوش تراست 
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