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 صفحه 7 

منافع شرکت ها  تا  چه حد 
در  پزشکی  نقش دارد؟

 صفحه 5  

 صفحه  13 

سن واقعی شما 
چـند سـال اسـت؟

روی خط سپید

گفت وگو با سید محمود طباطبایی، چهره   ماندگار پزشکی

از وقتی که به یاد  دارم، عاشق پزشکی بوده ام
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دفاع تمام قد وزیر بهداشت از طرح تحول نظام سالمت

منتقـدان  را 
»دلواپس«   نمی  دانم 

    صفحه  3

دستورالعمل جدید  درمان اولين تشنج بدون عامل مشخص

درمان کنیـم؟ درمان نکنیـم؟
راهنمای جدید زمانی در دسترس قرار گرفته که تعریف کنونی استاندارد اپی لپسی در حال تغییر است و 
تعریف جدیدی ارائه شده  است که افراد با حمله تشنجی بدون عامل مشخص را نیز در برمی گیرد. این 
افراد باید حداقل خطر 60 درصدی عود تشنج را در طول 10 سال بعدی داشته باشند...
    صفحه 12

 یادداشتی از رئيس انجمن علمی داروسازان ایران 
در پاسخ به اظهارات  وزیر بهداشت و رئيس سازمان غذا ودارو

به کاروان دارویی 
نشانی اشتبـاه ندهیم

اگر موانع غیرمنطقی سودآوری مشروع دارو برداشته شود، بخش خصوصی با رغبتی بیشتر در این عرصه 
سرمایه گذاری خواهد نمود. کما اینکه سوابق قبلی نشان می دهد در خصوص واردات دارو این امر تحقق یافته 
است و سهم بخش خصوصی در این عرصه چند ده برابر بخش دولتی گردیده است. نبود جاذبه های اقتصادی 
در حوزه تولید، مانع اصلی سرمایه گذاری بخش خصوصی است وگرنه موانع اداری و سیاست گذاری در تولید دارو، 
مشترکاً دامن گیر بخش خصوصی و غیرخصوصی بوده است و حذف این موانع و وضع مقررات حمایتی از تولید 
دارو، ضرورت اجتناب ناپذیر جهت بین المللی شدن صنعت دارویی کشور و افزایش صادرات این کاالی ارزشمند 

و تحقق منویات مقام معظم رهبری و اصل 44 قانون اساسی در ادامه کارخواهد بود... 
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اولین هفته نامه سالمت روان در ایران

  شنبه ها 
از روزنامه فروشي هاي
معتبر بخواهید

چاپ دومهفته نامه
اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد!

چطور
 با زخم های عشق
 سر کنیم؟

صفحه 13

این یکی را هم تجربه کنید

 آرامش
 با عطر لیموترش

صفحه 5

www.Zendegi mosbat.com

با انرژی مثبت 
 حـال هم را 
بهـتر کنیم

 آزاده نامداری از   امید به زندگی 

و عالقه اش به روانشناسی می گوید:

 سال 12     21 شهریور 1394   شماره 216  16 صفحه  1000 تومان

شنبه ها از 

روزنامه فروشي هاي 

معتبر بخواهید
 هزینه اشتراک هفته نامه سالمت )48 شماره در سال(80,000 تومان است. برای دریافت هفتگی سالمت )بعد از کسر 10 

درصد تخفیف(، مبلغ 72 هزارتومان در وجه نشریه سالمت  به شماره کارت 6274121140075714  بانک اقتصاد نوین 
واریز نمایید.

 شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی به تلفن  9-22887357 اعالم نمایید.

 اصل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.

 اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان شهریور 94 است.

salamat.ir اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.
امور مشترکین:22887357-9

تصویری تکان دهنده از پناهجویان سوری

و قلب هایی که لرزید

دروازه ها  را 
برایشان باز کنید

باالخره انتظارات به پایان رسيد

بدهی بیمه ها 
به مراکز درمانی پرداخت می شود


