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 صفحه 8

درمان های خانگی برای آفتاب سوختگی

ساده ترین راهکارهای 
درمان سوختگی
دشواری های طبابت در افغانستان

کـارسخـت 
روان درمانگـران افغـان

آخرین وضعیت جسمی ابوالفضل مقدر پیشکسوت تعزیه

حال پیر تعزیه خوب نیست 

پاسخ به ضرورت نیاز به یک راهنمای بالینی

راهنمای بالینی برخورد 
با بیمار مبتال به خشونت صدا

روی خط سپید
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 صفحه 2

روایت رئیس سابق نظام پزشکی از تصویب تعرفه ها

مخـالـف بـودیـم

حاج ابوالفضل مقدر یکی از آخرین عاش��قان تعزیه اس��ت. مردی که 
تمام سرمایه اش را پس از پیروزی انقالب اسالمی، تبدیل به همت کرد 

و با این همت، چند دهه برای گروه های تعزیه وسایل اجرا ساخت...

فرخنده شهاب، یکی از 5 روان درمان گر زن ایالت کاپیسا در شمال افغانستان 
است که به درمان آسیب دیدگان خشونت های خانگی می پردازد...

علی رضا زالی: »موضوع تعرفه های پزشکی بر می گردد به اسفند 95 که 
سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از جامعه پزشکی، ویرایش کتاب ارزش گذاری 
خدمات سالمت را موکول به اخذ نظرات انجمن های تخصصی کرده بود و 
از همین رو، ما با تعرفه های مصوب مخالف بودیم...« 

 صفحه 4

سرپرست سازمان اورژانس کشور

بهداشت، اولین اولویت 
کمیته بهداشت و درمان 

اربعیـن اسـت

www.sepidonline.ir

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

 صفحه 2

درخواست فوري جامعه رادیولوژي 
برای توقف اجراي ویرایش سوم کتاب تعرفه ها

مراکز رادیولوژی 
در آستانه ورشکستگي


