
بسته اطالعاتی مولفه های 
توانمندسازی افراد برای 

خودمراقبتی

یک عمرسالمت
با خودمراقبتی

خانه را از رد درختان پاک کن! منظور رد درختان مرده 
است. درختانی که قطع شده اند تا تکه تکه وجودشان 
اطراف تو باشد. طبیعتا اول باید سراغ تیروتخته توی خانه 
بروی و جایگزین بهتر پیدا کنی، مثال انواع مبلمان خانگی 
که برچسب واقعی سبز دارند و با چوب طبیعی درست 
نشده اند. به همین شکل می شود برای دروپنجره هم 
جایگزین محیط زیستی پیدا کرد... صفحه14

نگاهی به سیر تحول محصوالت زیبایی در سال های اخیر نشان 
می دهد محصوالت زیبایی پودری روزبه روز بیشتر تولید شده و 
بیشتر هم خریداری شده اند اما محصوالت زیبایی پودری دقیقا 
چه هستند؟ وقتی H2O از محصوالت زیبایی حذف می شود، ماده 
خشکی باقی می ماند که به آن پودر می گویند... صفحه13

بچه ها از همان سنین کودکی این قابلیت و توانایی را دارند که 
کارهای ساده ای را در منزل انجام دهند. هم اکنون که در چند 
قدمی سال جدید قرارگرفته ایم، برای سهیم کردن کودکان در 
خانه تکانی، فقط کافی است آنها را تشویق کرده و کارهایی را به 
ایشان محول کنید که توان انجام آن  را داشته باشند... صفحه11

اگر روش زندگی را تغییر ندهیم
اثری از طبیعت باقی نخواهد ماند 

چند روش زندگی سبز 

چرا محصوالت بهداشتی و زیبایی پودری 
برای پوست و محیط زیست بهتر هستند؟ 

پودرهای آرایشی؛ 
محصوالت زیبایی بدون آب 

راهنمای مشارکت کودکان 
در انجام کارهای منزل

همراهي كودكان 
در خانه تكاني ! 

شبکه های اجتماعی آنقدر به سرعت در حال 
گسترش هستند که دیگر نمی توان بدون آنها حتی 
زندگی روزمره را تصور کرد. موجی از اطالعات 

در این شبکه ها به سمتمان هجوم می آورد که 
می تواند مثل شمشیر دولبه باشد؛ یعنی هم می تواند 
از ما افرادی آگاه و مسوول بسازد و هم آدم هایی که 

اسیر شایعات و حواشی اند... صفحه8

»رفتار خودمراقبتي« بر دو محور »تقاضاي 
خودمراقبتي« و »عاملیت خودمراقبتي« استوار 

است. »عاملیت« به معنای وجود توانمندي 
براي اتخاذ یك رفتار است که خود 3 بعد فردي، 

اجتماعي و رفتاري دارد... صفحه10

 عوامل گوناگون سستی 
ارتباط همسران

رضایتمندی جنسی 
ضامن بقای 

آرامش زندگی
خانواده کوچك ترین و مهم ترین نهاد جامعه بشری 
است که زیربنایی ترین و اولین نهاد هر اجتماعی را 
تشکیل می دهد. از آنجا که افراد جامعه در خانواده 

پرورش می یابند، خانواده بیشترین تاثیر را در 
جامعه دارد بنابراین جامعه ای سالم است که از 

خانواده های سالم برخوردار باشد. خانواده دارای 
جایگاه مهمی در جامعه است... صفحه15

آنچه درباره بیماری سلیاک 
باید بدانیم 

بیماری سلیاک؛ 
از نشانه ها وعوارض 

تا نكات تغذیه ای 
و درمان

به مناسبت 27 فوریه مصادف با 
9  اسفند؛ روز جهانی »نابویایی«

»نابویایی«؛ 
اختالل شایع در 
دوران همه گیری 

كروناویروس

تاکید دکتر سیدرضا حجازیان 
یکی از بنیانگذاران پویش 
مردمی کیفیت مواد غذایی

مصرف كننده آگاه 
به كیفیت صنایع غذایی 

كمک می كند! 

»نابویایی« یا »آنوسمی« به اختالل از دست دادن 
حس بویایی گفته می شود. این مشکل عموما در هر 

دو طرف بینی وجود دارد اما ممکن است فقط در یك 
سمت اتفاق بیفتد. نابویایی با  »هیپوسمی« که کاهش 

نسبی حس بویایی است، تفاوت دارد... صفحه6

بیماری سلیاک یك بیماری خودایمنی مزمن یا 
اختالل هاضمه است و حساسیت یا عدم تحمل 

مواد غذایی نیست. به آن اسپرو یا سولیاک نیز گفته 
می شود. اغلب از 6 ماهگی با شروع غذای کمکی و 
تا 2 سالگی آغاز می شود، با این حال ممکن است در 

هر سنی حتی در میانسالی ایجاد شود... صفحه3
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مصاحبه با دکتر بهنام اوحدی، روان پزشک 
درباره آزارها در فضای مجازی 

كرونـا؛  
ازفضای مجازی 
گریزی نیست 

صفحه4

سایه سنگین  كرونا 
برقدرت شنوایی بیماران

روز جهانی شنوایی همه ساله در سومین روز از سومین ماه میالدی )سیزدهم 
اسفند( گرامی داشته می شود. تاریخچه این نامگذاری نیز به سال 2007 
میالدی برمی گردد که برای اولین بار روز سوم مارس از سوی سازمان 

جهانی بهداشت به نام روز جهانی »مراقبت از گوش« نامگذاری شد ولی 
این عنوان از سال 2016 به  روز جهانی »شنوایی« تغییر نام داد... صفحه2

گزارش هفته نامه»سالمت« به مناسبت روز جهانی شنوایی )13 اسفندماه(

صفحه 7

7  توصیه تغذیه  ای به مناسبت روز جهانی سالمت شنوایی

صفحه 7

7  توصیه تغذیه  ای به مناسبت روز جهانی سالمت شنوایی

رژیم درمانی و حس شنواییرژیم درمانی و حس شنوایی


