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قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 26151499 – 26151485            تلگرام

www.sepidonline.ir
 سال 12  شماره 994  پنجشنبه 5 اسفند 1395  16صفحه  1000 تومان

در جلسه مشترک دولت و مجلس درباره بحران اخیر

وزیر نیرو  برای حل مشکل خوزستان 
یک میلیارد دالر بودجه خواست
   صفحه 2

 

 صفحه 15

 صفحه 14

روی خط سپید

عشق با بدن شما 
چه می کند؟

چرا آنفلوآنزا در افراد 
مسن  خطرناکتر است؟

 صفحه 4

 صفحه 7

کاستن از   هزینه های مهاجرت 

پسا برجام و   بازگشت 
مغـزهای فـراری

 والدین بسیاری از 
دانش آموزان معتاد، اعتیاد دارند

مثلث ترسناک 
رأس آسیب های اجتماعی

 صفحه 5

هفدهمین دستور عمل اجرایي برنامه 
پزشك خانواده با 11 ماه تاخیر ابالغ شد

نامه اعتراض 
پیام آوران بهداشت

فرودمان باید بهتر از اوج مان باشد

وزیر بهداشت: کاهش سطح پوشش داروها  
توسط شرکت های بیمه تخلف است

 صفحه 3
 صفحه 3

    عوام زدگی و مسائل خرافی آفت حوزه سالمت

معین: گاهی در صدا وسیما 
خر افه به جای علم مطرح می شود

»... 

 صفحه 3

ذات الریه پنوموکوکی 
ساالنه بیش از

 ۱۸۰۰۰
فرد مسن را در 
آمریکا می کشد

خطر حمله قلبی 
در دو هفته نخست 

ابتال به بیماری 

۳ تا ۵ 
برابر افزایش می یابد

خطر سکته مغزی 
در دو هفته نخست 

ابتال به بیماری

۲ تا۳ 
برابر افزایش می یابد

نرخ باالی مرگ و میر 
مرتبط و بستری 
در بیمارستان در 
بزرگساالن باالی 
۶۵ سال

۷۸درصد 
از تمام بستری های مرتبط با 
آنفلوآنزا در بیمارستان 
)بیش از ۷۵۰۰۰۰ نفر 
در آمریکا تنها در فصل 
آنفلوآنزای ۲۰۱۴-۲۰۱۵(

۶ برابر 
مرگ و میر بیشتر ناشی 
از آنفلوآنزا و عوارض 
مرتبط با آن 
در مقایسه با مجموع تمام 
گروه های سنی دیگر

واکسیناسیون سالیانه بهترین راه برای محافظت از خودتان 
در برابر آنفلوآنزا است


