
www.saسال نوزدهم  شماره  878  شنبه  24 دی 1401  16 صفحه   20000 تومان lamat . i r

گزارش هفته نامه »سالمت« 
به مناسبت روز خانواده؛

به صدا درآمدن 
زنگ خطر»تحدید 

خانواده ایرانی«

وقتی والدین، مربیان 
و اطرافیان، خشم خود را 
روی کودک خالی می کنند

عواقب اعمال 
خشونت بر کودکان
خشم یکی از هیجان هایی است که با وجود آنکه 

اعمال آن گاهی الزم و ضروری است؛ وقتی نابجا 
و بی مورد بر دیگران اعمال شود می تواند تاثیرات 

مخربی بر جای بگذارد. در این میان، اعمال 
خشونت بر کودکان ازجمله ناهنجاری هایی 

است که تأثیر مخربی بر رشد و تکامل کودکان 
دارد و معمواًل نیز بسیار زیان بار است...صفحه11

اقدامات الزم برای 
گوشی اندرویدی 

که خریده اید 
یکی از مهمترین ویژگی های سیستم عامل 

اندروید قابلیت شخصی سازی  آن است. اگر 
به تازگی گوشی اندروید خریده اید، می توانید 
جعبه آن را باز کرده و موبایل را برای خودتان 

اختصاصی کنید و نرم افزارهای مورد دلخواهتان 
را نصب کنید. تصور کنید گوشی اندروید جدید 
خود را تازه از جعبه خارج کرده اید، به نظر شما 
اولین کارهایی که باید بعد از روشن کردن آن 

انجام دهید چیست؟...صفحه15

آشنایی با 8 رژیم غذایی 
منسوخ شده برای سال 2023

ازکالری شماری 
تا  سم زدایی

این روزها بسیاری از افرادی که به دنبال کاهش 
وزن و مخصوصا کاهش وزن سریع هستند، 

با رژیم های غذایی بسیار متنوعی مواجه 
می شوند. بعضی از این رژیم های غذایی در 

گروه رژیم های غذایی ُمد روز جای می گیرند و 
پیروی خودسرانه از آنها می تواند سالمت فرد را 

شدیدا به خطر بیندازد...صفحه7

زمانی که یک محصول مراقبت از پوست جدید را می خرید، با فهرست بلندباالیی 
از ترکیبات تشکیل دهنده روی بسته بندی محصول مواجه می شوید....صفحه13

چگونه درستی یا نادرستی تبلیغات محصوالت 
مراقبت از پوست را تشخیص دهیم؟

4 پرسش اساسی 
هنگام بررسی محصوالت 
مراقبت از پوست اگر شما از آن دسته افرادی هستید که دوست دارند 

وقت بیشتری را خارج از منزل بگذرانند، به یاد 
داشته باشید که باید از پوست خود در برابر آفتاب 
محافظت کنید...صفحه6

بررسی شایعه مضر بودن یکی 
از مواد تشکیل دهنده ضد آفتاب

آیا ضدآفتاب ها  
مضرهستند؟ 

رونق شبکه های اجتماعی باعث شده برخی از مردم احساس کنند 
باید لحظه لحظه زندگی شخصی شان را در آن گزارش کنند،  اما این 
کار چه پیامدهای بدی دارد و چرا نباید این کار را انجام داد...صفحه4

درباره زندگی مان آدرس غلط ندهیم 

چرا نباید زندگی 
خصوصی را درشبکه های 
اجتماعی ریخت؟ 

آیا  افرادی که دچار 
پی تی اس دی هستند، بیمار 

روان به حساب می آیند؟ 

اختالل استرس 
پس ازسانحه 

)پی تی اس دی(

در حالی  بالغ بر یک سال از تصویب و ابالغ قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ارائه مشوق  

به خانواده ها برای فرزندآوری می گذرد که متأسفانه 
تعداد والدت های ثبت شده در ۹ ماهه اول امسال 

با کاهش 4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل مواجه است و همین امر زنگ خطر »تحدید 

خانواده« را به صدا درآورده است...صفحه2

اختالل استرس پس از سانحه )پی تی اس دی( 
نوعی مشکل سالمت روان است که پس از تجربه 
رویدادهای خطرآفرین و تهدیدکننده یا مشاهده 
حادثه در فرد آسیب دیده ایجاد می شود...صفحه3

تاکید دکترگلبن سهراب متخصص
 تغذیه در خصوص رژیم های الغری

رژیم کتوژنیک را 
متخصص باید 
تجویزکند!

صفحه8

تغییر رویکرد در سیاست های جمعیتی کشور سبب شده تا توجه بیشتری به چالش های فرزندآوری شود تا موانع پیش روی زوجین 
برای فرزندآوری برطرف گردد. از سوی دیگر روند رو به افزایش جمعیت سالمند و درعین حال کاهش آمار ازدواج و پایین آمدن نرخ 

فرزندآوری در بین خانواده ها باعث شده تا سیاست های جمعیتی کشور دستخوش تغییرات اساسی شود... صفحه2

ناباروری، چالش بزرگ فرزندآوری؛

شانه خالی  کر دن بیمه ها 
از تقبل هزینه های در مان
شانه خالی  کر دن بیمه ها 
از تقبل هزینه های در مان


