هشدارمتخصصانحوزهسالمت
درپیافزایشروندچاقیدرجامعه

سال هفدهم شماره  798شنبه  22خرداد  16 1400صفحه  7000تومان

همهگیری چاقی
در راه است!
صفحه8

w w w. s a l a m a t . i r

به بهانه اول ذیالقعده ( 22خرداد)،
والدت حضرت معصومه (س) و روز ملی دختران

دختران ،فرشتگان
کوچک سرنوشتساز

تربيت كودكان هميشه يكي از مهمترين دغدغههاي هر پدر و مادري به شمار ميرود كه اگر بدون آگاهي انجام
شود يا فقط بر اساس رساندن فرزندانمان به آنچه خود نتوانستهايم به آن دست يابيم باشد و بخواهيم آنها زندگي
نزيسته ما را زندگي كنند ،چنين تربيتي قطعا موفقيتآميز نخواهد بود و مشكالت زيادي از جمله نارضايتي
فرزندان را بهدنبال خواهد داشت چون لزوما خواستههاي ما با عاليق فرزندانمان يكسان نيست ...صفحه11

گزارش هفتهنامه «سالمت»
از کمبود دوز دوم واکسن
کرونا در کشور

چهخبرازدوز
دوم واکسن؟!

باوجوداینکهروندواکسیناسیونکرونادرکشور
سرعتگرفته،خبرهاازتوقفتوزیعدوزدوم
واکسنهادرمراکزبهداشتیوسردرگمیمردمبرای
تزریقدوزدومواکسنحکایتدارد...صفحه2

اثرات اینفودمی کووید19-
بر سالمت روانشناختی و
تردید در تاثیر واکسن

اینفودمی چیست؟
باهمهگیریکووید،19-جهانبامشکلیروبرو
شدکهدرمقایسهباسایرمواردبیماریهایهمهگیر
بینظیربود.چنینرویکردیبهدلیلاطالعات
اشتباهیکهدرچندسیستمعاملبرایبیشترمردم
دردسترسبود،بهوجودآمد...صفحه3

بررسی اعتیاد به عشق و
اعتیاد به رابطه جنسی از نگاه
دکتر بهنام اوحدی روانپزشک

آیا اعتیاد به عشق
اختاللروانیاست؟
اعتیادبهعشقازنظرعلمیالگوییاستازشیدایی
شدیدوروابطوسواسگونهبههمراهتمایلیبرای
بیچارگیوناامیدیوناایمنیدررابطه.کسیکه
دچاراختاللاعتیادبهعشقاست،هموارهدرطلب
هجومهیجانیوجنسیازیکرابطهجدیداستاما
نمیتواندایناحساسراپایدارنگهدارد...صفحه4

بهمناسبت  12ژوئن ( 22
خرداد)؛ روز جهانی «کبد چرب»

دردخاموش«کبد»

«کبد چرب» بیماری مزمن و جدی است که در
اثر اختالل متابولیک اتفاق میافتد .این بیماری
که ارتباط مستقیم با مصرف زیاد غذاهای چرب
و شیرین و بیتحرکی دارد ،بهعنوان بیماری
دنیای مدرن شناخته میشود...صفحه6

به بهانه 24تا  31خرداد ،که
هفته جهانی «سالمت مردان»
نامگذاری شده

معضالتآینده ما
جمعیتمردانسالمند
یکیازمعضالتآیندهماجمعیتمردانسالمندی
استکهعالوهبرآشفتگیروانی،مشکالتجسمی
بسیاریهمخواهندداشتونظامهایحمایتی
کشورمانندبیمهبهویژهبیم هتکمیلی،برایدوران
سالمندیبایدبیشترمهیاباشندامامتاسفانههیچگونه
آمادگیدرنظامحمایتیوجودندارد...صفحه10

گزارش «هزینههای
محیطزیستی بیت کوین» از
زبان  3دانشمند ایرانی

باالخره بیتکوین
خوب است یا بد؟

رمزارزها نوآوری هستند که جای خود را به
سرعت در نظام پولی و سیاسی و اجتماعی جهان
باز میکنند .از همه جنبههای آن گذشته ،تاثیر بیت
کوین بر محیطزیست کره زمین امروز به تدریج
مورد توجه قرار میگیرد...صفحه14

راههای حفظ محیطزیست
از خرید تا پختوپز مواد غذایی

درآشپزخانه انرژی
کمتری هدر بدهید!
این روزها مساله حفظ محیطزیست به چالشی بحثبرانگیز
در میان تمامی مردم جهان تبدیل شده است .بسیاری از افراد
گمان میکنند که فقط با مصرف پالستیک کمتر یا کاشت
نهال میتوانند به حفظ محیطزیست کمک کنند...صفحه7

مهمترین نکات در انتخاب
محصوالت ضدآفتاب

چه ضدآفتابی بزنیم؟
فرقی نمیکند که اهل خرید آنالین باشید یا خرید حضوری،
چراکه در هر صورت انتخاب یک محصول ضدآفتاب مناسب
میتواند کار دردسرساز و دشواری باشد .سواالت زیادی
درباره محصوالت ضدآفتاب وجود دارند که اگر با آنها آشنا
باشید ،تازه کار برایتان سختتر هم میشود؛ مثال محصوالت
شیمیایی را انتخاب کنیم یا مینرال؟...صفحه13

واکسنکرونا
وسواالتیکه ذهن
را درگیرمیکنند
دانشمنداندرحالتولیدانواعواکسنبرایکووید19-هستند.هدف
تمامواکسنهاآموزشسیستمایمنیبدنبرایشناساییومسدود
کردنویروسعاملکووید 19-استاماآیادرصورتوجودچنین
واکسنیمردممایلبهدریافتآنخواهندبود؟...صفحه15

