
سال سیزدهم  شماره 604  شنبه  11 دی 1395  32 صفحه  2000 تومان

چگونه عوارض آلودگی را به حداقل برسانیم؟

توصیه های طبی 
در هوای آلوده

چاپ
 دوم

صفحه های 2 و  17

@salamatweekly

@salamatweekly

www.salamat.ir

s a l a m a t

گفت وگو با دکتر رضا ملک زاده
معاون پژوهشی وزیر بهداشت

ساالنه 16هزار نفر 
در جاده های ایران 

می میرند
+
دغدغه ام 
مرگ های 
زودرس است
+
 35درصد 
ایرانیان 
تا قبل از 
55سالگی 

سکته قلبی 
می کنند

صفحه 3

تحلیل یک فیلم تحسین شده

نیمه پنهان 
آلزایمر

من هنوز زنده ام. می دانم که زنده ام. کسانی را دارم که 
دوستم دارند. کارهایی هست که دوست دارم، انجام 
دهم. خودم را به دلیل اینکه نمی توانم چیزهایی را به 
خاطر بیاورم، سرزنش می کنم، اما هنوز در طول روز 

لحظه هایی هست که شادی و لذت ناب به من می دهد. 
لطفا فکر نکنید من در حال رنج کشیدن هستم، من رنج 

نمی کشم؛ دائم در حال تقال کردنم... صفحه 4

مسمومیت تنفسی  در اهواز

ریشه های 
باران اسیدی

یک گونه درخت در این شهرها به وفور کاشته شده به 
نام »کونه کارپوس« یا »مورد آمریکایی« که بسیار سریع 
رشد می کند و انواع و شکل های مختلف دارد. این گیاه 
در اکسیژن رسانی هم موثر است. در بررسی ها متوجه 
شدیم که این درخت در پاییز گردافشانی می کند و در 

اولین بارندگی این گرده ها خیس می شوند و می ترکند و 
به این ترتیب ذرات معلق ایجاد می شود... صفحه 2

تمرین های کششی و تقویتی

فیزیوتراپی 
زانودرد

غضروف، سطح مفصلی استخوان ها ي ران، ساق و 
کشکک را در مفصل زانو پوشانده تا هنگام وارد شدن 

فشار وزن بدن بر این مفاصل و ضربه ها ي ناشي از دویدن 
و پریدن، استخوان ها  در ناحیه زانوها تخریب نشوند. 

در حقیقت، این غضروف ها  مانند یک الیه انعطاف پذیر 
روي سطح استخوان ها ، این ضربه ها  و فشارهاي ناشي از 

فعالیت ها ي روزمره را می گیرند... صفحه 23

ورزش های پس از جراحی 

دیپلماسی 
کمردرد

هفته گذشته، وقتی رسانه ها خبر تعطیلی موقت 
فیلمبرداری سریال »شهرزاد 2« را منتشر می کردند، نام 

کمردرد را نیز تکرار می کردند. ماجرا از این قرار بود که 
حسن فتحی، کارگردان خوشنام و کارکشته سریال به دلیل 
مشکالت دیسکی کمر به ناچار پروژه سریال را برای مدتی 

متوقف کرده بود. پیش تر نیز در گرماگرم مذاکرت تیم 
دیپلماسی ایران با کشورهای پنج به عالوه یک... صفحه 22

واقعا این آمار باعث شرمندگی 
است. ساالنه 16 هزار مورد مرگ 

جاده ای داریم که همراه با آن 200 هزار 
نفر مصدوم می شوند. علت اصلی بروز 

این حوادث خودروها نیستند، بلکه رعایت 
نکردن اصول رانندگی است. باید به منظور 

جلوگیری از صرف هزینه های هنگفت انسانی و 
درمانی، اقدام های پیشگیرانه و موثری در این زمینه 

علت اصلی آن شیوه نادرست زندگی است... صفحه 3در ایران نسبت به کشورهای اروپایی 10 سال پایین تر است که دچار سکته قلبی می شوند و سن ابتال به بیماری های قلبی انجام گیرد. 35درصد افراد زیر 55سال در کشور نیز 

وزیر اسبق بهداشت

در گفت وگو با »سالمت«
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