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 »نشست دوستانه« جامعه آزمایشگاهی مقابل وزارت بهداشت

طرح   درخواست  
با    شاخه گل !

 صفحه 5

آخرین اخبار در مورد پرونده پزشک تبریزی 

همه چیز گفتـه نشد، اما...
 دادستان تبریز از صدور نظریه پزشکی 
قانونی در رابطه با فوت دو عضو خانواده 
پزشک تبریزی خبر داد و گفت: »مطابق نظریه 
پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای 
خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین 
)قرص برنج( بوده است.« موسی خلیل الهی 
مسمومیت به دلیل مصرف غذای نذری را 
کامال منتفی دانست و گفت: »اساسا موضوع 
مسمومیت با غذای نذری در این پرونده 
صددرصد منتفی و به هیچ وجه موضوع غذای نذری مطرح نبوده 
است، غذاها از یکی از رستوران های تبریز خریداری شده است و بر اساس تحقیقات پرونده 
و بررسی محتوای دوربین های حاضر در محل، نحوه خرید غذا مشخص گردیده است. خود 

این پزشک نیز تایید کرده که اصال بحث نذری در کار نبوده است...«

دبیر شورای راهبردی گردشگری سالمت اعالم کرد

درآمد ایـران در سـال 94 
از حوزه گردشگـری سـالمت

1/2 میلیـارد دالر
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 گفت وگو با رئیس انجمن کلینیکال آنکولوژی

شیـمی درمـانی حداکثـر 
11درصـد موثـر اسـت

درمان عجیب برای افسردگی

شـایـد آسپـریـن 
درمـان همه مشکالت بـاشـد

شغـل هـایی کـه بـا آنـها  
عمـرتـان کـوتـاه می شـود 

ادعای  تبلیغاتی و نادرست درباره خمیردندان

بدون فلوراید فایده ای ندارد!

روی خط سپید

 صفحه 5

معاون درمان وزارت بهداشت

کمبـود رادیولوژیـست
 ارتوپـد و جـراح داریـم

 صفحه 5

 »سپیــد« 
تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     شصت هزار تومان 

به شماره کارت 6274121140075680 بانک اقتصاد نوین 

در وجه نشریه سپید واریز و شماره فیش واریزی را به همراه 

آدرس به تلفن9 - 22887357     اعالم نمایید. 

این هزینه اشتراک سه ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  شصت هزار تومان 

سه  ماه مشترک 

روزنامه  سپید  

شوید

www.sepidonline.ir@sepidonline @sepidonline

کد پستی بیش از کد ژنتیکی  بر سالمت  تاثیر می گذارد

بـه ریشـه های غیـرپزشکی 
بیمـار ی ها  دقـت کنیـد


