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پاسخ محمدباقر نوبخت 
در اعتراض به خبر کاهش تعرفه ها

تصمیم درباره تعرفه ها، پس از 
مشورت با سازمان نظام پزشکی
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روی خط سپید
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 ضدونقیض های 
برکناری رئیس دانشگاه آزاد

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  
از نگارش نامه به رئیس قوه قضائیه خبر داد:

وجود دادگاه های موازی پزشکی 
اتالف وقت و منابع است

دالیلی که می تواند به پرخوری مربوط باشد

چرا همیشه گرسنه هستم؟

کاهش خطر سرطان 
پروستات با مصرف قهوه

بدن شما برای انرژی به غذا نیاز دارد، بنابراین اگر برای 
چند س��اعت غذا نخورید به طور طبیعی با احس��اس 
گرس��نگی مواجه می ش��وید. اما اگر معده شما به طور 
مداوم و حتی پس از صرف غ��ذا قاروقور می کند، باید 

گفت که احتماال مشکلی در سالمتی خود دارید...
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آغاز »موج سوم ایدز« در ایران 

هشداردر خصوص ابتالی 
زنان جوان به ایدز
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عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران: »آنچه نگرانی ها 
را در مورد ایدز در کشور ایران افزایش می دهد نسبت به سرعت 
رو به رشد تعداد موارد ابتال از طریق ارتباطات جنسی محافظت 
نشده در مقایس��ه با س��ایر روش های انتقال ویروس است که با 

آغاز »موج سوم ایدز« در ایران شناخته شده است...«

محققان دانش��گاه فلوریدا آمریکا رباتی طراحی کردند که 
قادر به پیش بینی ارتکاب خودکشی افراد و شناسایی علل 

و عوامل تصمیم به چنین عملی است... 
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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

استفاد ه از هوش مصنوعی 
برای جلوگیری از خودکشی

هر ساعت استفاده از 
صفحه نمایش دیجیتال ۱۵ دقیقه 

خواب کودکان را کم می کند

با   دکترسیدمهدی مدرسی زاده پس از 30سال تدریس و طبابت 

تربیت بیش از
 200 چشم پزشک 
و 70 فوق تخصص 

بازیگرانی که در سال 2016 فوت کردند
بیماری های مزمن دلیل 
مرگ ستارگان هالیوودی 
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