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مسئول برنامه بهداشت 
پرتوهای وزارت بهداشت:

حشره کش 
برقی در خانه

ممنوع

كاربرد هاي درماني 
بوتاكس در دندان پزشكی

بوتاکس و 
٩ مشكل 

دندان پزشكي

بررسی 4 روش
زیباسازی چشم

زیباسازی 
چشم؛

به چه قیمت؟

مگس، سوسک و پشه از مزاحم های خانگی اند. 
گاهی حضور این موجودات در خانه اینقدر 

آزاردهنده می شود که برای از بین بردنشان دست 
به هر کاری می زنیم و بدون توجه به خطرهای 

احتمالی از هر محصولی که... صفحه 19

بوتاکس را همه خوب  می شناسید. شکل تغییریافته 
سم نوعي باکتری )کلستریدیوم بوتولینوم( است. 

این باکتری به طور معمول، باعث مسمومیت غذایی 
می شود اما با تغییر ساختمان این سم دارویی به نام 
بوتاکس به دست آمده که فواید درمانی متعدد و 
روزافزونی دارد. این سم به صورت... صفحه 21

افراد به خصوص جوانان برای زیباتر شدن چشم ها 
دست به کارهایی می زنند که اغلب آنها هم مورد 
تایید چشم پزشکان نیستند. در این زمینه 4 روش 
برای زیباسازی چشم بیان می شود که 2 نوع آنها 
غیرجراحی و 2 نوع دیگر جراحی... صفحه 31
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گفت وگو با
دكتر انوشیروان هدایت
خدمت به مردم

را  در پزشكی 
یافتم

چاپ
 دوم

صفحه  16

چاپبیستویکم

بهترین هدیه سال
345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشكی در طول 

تاریخ طب در ایران

تلفن سفارش: 26107٩76 

بهترین هدیه سال
345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشكی در طول 

تاریخ طب در ایران

تلفن سفارش: 26107٩76 

بهترین هدیه سال
345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشكی در طول 

تاریخ طب در ایران

تلفن سفارش: 26107٩76 

 هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48 شماره در سال( 100,000 تومان است. 
5714-4007-1211-6274 بانک اقتصاد نوین واریز نمایید. 90 هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« به شماره کارت برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(، مبلغ

به تلفن 85 14 15 26 اعالم نمایید. اصل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره  شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی 
اشتراک نزد خود نگه دارید.

 اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان فروردین 96 است.
 اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.

امورمشتركین:
26151485

سال سیزدهم  شماره 614  شنبه  26 فروردین 1396  32 صفحه  2500 تومان
صفحه  7

بایدها و نبایدهای خواباندن كودكان

کودک بخواب
ما بیداریم

بهترین روش های
خواباندن کدام اند؟

+
کودکان به چه میزان خواب 

در شبانه روز نیاز دارند؟

شنبـــــه ها از 
روزنامه فروشي هاي معتبر بخواهيد

 هزینه اشتراک هفته نامه سالمت )48 شماره در سال(100,000 تومان است. برای دریافت هفتگی سالمت )بعد از 
كسر 10 درصد تخفیف(، مبلغ 90 هزارتومان در وجه نشریه سالمت  به شماره كارت 6274121140075714  بانک 

اقتصاد نوین واریز نمایید.
 شماره فیش بانکی یا كد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و كدپستی ده رقمی به تلفن

 26151485- 26151499 اعالم نمایید. اصل فیش بانکی یا كد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
 اعتبار قیمت در داخل كشور و فقط تا پایان اسفند 95 است.

 اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.
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امور مشتركین:26151485- 26151499


