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پرداخت معوقات سال 95 سازمان بیمه سالمت 
ظرف 2 یا 3 ماه آینده 

 عدم پذیرش بیمه شدگان 
از سوی مراکز درمانی تخلف است

 

 صفحه 15

روی خط سپید

 صفحه 2

 صفحه 14

 صفحه 3 صفحه 3 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
 بیماران سرطانی و ام.اس از 

لیست بیماران خاص جا مانده اند

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی و رئیس انجمن تغذیه ایران  

نظام پزشکی به جای دفاع از 
حقوق اعضا، نقش مبصر را ایفا کرد

بهنام اوحدی، روانپزشک

 ۷5 درصد  طالق ها 
به دلیل مسائل جنسی است

استفاده خیلی زیاد والدین از صفحات نمایشگر زمینه بروز 
اختالالت رفتاری ک��ودکان را افزایش م��ی  دهد. والدینی 
که مدت زمان طوالنی گوش��ی های هوش��مند، تبلت و... 
می کنند فرصت کمتری ب��رای فرزندان دارن��د و در انجام 

فعالیت های روزمره دچار مشکل می شوند...

مس��ائل جنس��ی در روابط زناش��ویی یک امر دو طرفه 
اس��ت و معموال مش��کالت جنس��ی یک��ی از زوجین 
موجب ب��روز بهانه گیری ها، دلخوری ه��ا، بی میلی ها و 

دوری زوجین از یکدیگر می ش��ود. ..

 صفحه 3

لغو عمل  جراحی هزاران کودک انگلیسی
بحران کمبود امکانات 
بیمارستانی در انگلستان

والدین عزیز؛ 
»موبایل« و » تبلت« را 

کنـار  بگـذارنـد!

 صفحه 5

مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو از اغماض در رعایت استانداردهای تولید دارو در شرکت های دارویی داخلی می گوید  

از 300 خط تولید دارو، فقط 20 خط استاندارد gmp  دارد

کاظمی اولین جراحی قلب را در سال 1337 و درست یک سال 
بعد از برگشتش از آمریکا در بیمارستان شیبانی انجام می دهد، او 
برای تثبیت جایگاه جراحی قلب به عنوان یک تخصص جداگانه 
با مقاومت ها و مخالفت های زیادی  مواجهه می شود اما در نهایت 
با وجود کم بودن امکانات و تجهیزات راه خود را ادامه می دهد...

 صفحه 8

با داوود کاظمی 
اولین جراح قلب در ایران

دستانی که 
60 سال پیش 
جراحی قلب 

کـرد

ید
 سپ

ی/
قد

ام ن
  اله


