
يادداشت مهمان

در طول این سال ها بارها در »سالمت« از اهمیت فاش گویی چهره های مشهور و محبوب جامعه درباره بیماری ها و 
مشکالت سالمتشان گفته ایم. کم وبیش در تمام دنیا،  این به عنوان یک ارزش شناخته  می شود که ستاره های مورد 
توجه مردم به راحتی از بیماری های خود حرف بزنند تا به این ترتیب، هم از بیماری های مختلف انگ زدایی 
کنند، هم به افرادی که از بیماری هایی مشابه بیماری آنها رنج می برند، نشان بدهند که با وجود بیماری نیز 
می توان موثر و موفق و محبوب بود. ماجرا از این قرار است که نیما مسیحا، خواننده خوش صدایی که 
از سال 69 فعالیت هنری خود را آغاز کرده و در سال 78 با خواندن تیتراژ فیلم »دست های آلوده« 
به صورت حرفه ای وارد عرصه موسیقی پاپ شده، هفته گذشته در برنامه »دورهمی« پرده از راز 
بیماری مادرزادی اش برداشته است: »اولین بار است که این مطلب را بیان می کنم. دوست 
ندارم مردم به دلیل این موضوع به من ترحم کنند. سال های زیادی است که درگیر یک 
مشکل چشمی هستم. این بیماری باعث کم بینایی من شده است... )صفحه 21(

گفت وگو با دکتر فیروزه رحیمی فوق تخصص قرنیه درباره علل 
مادرزادی اختالل دید؛ به بهانه روایت نیما مسیحا از دلیل
کم بینایی مادرزادی اش؛  فوندوس فالوی ماکوالتوس

کم بینايی مادرزادی؛
چرا و به چه علت؟

آمار چاقی کودکان در 10 سال 
اخیر 2برابر شده است

یکی از مواردی که وزارت بهداشت به دنبال اجرایی 
شدن آن است، کاهش مرگ نابهنگام مردم، کنترل 
بیماری ها و جلوگیری از عوامل خطری است که 
سالمت مردم را تهدید می کند و در نهایت منجر 
به مرگ می شود. این اتفاق تنها با مشارکت مردم 
امکان پذیر است و ما برای آن 3 راهبرد توانمندسازی و 
مشارکت مردم، همکاری های بین بخشی و بازنگری 
نظام سالمت  در  ارائه خدمت  اصالح سیستم  و 
تغذیه  مانند  خطری  عوامل  کرده ایم.  تعریف  را 
ناسالم، کم تحرکی، استعمال دخانیات، مصرف الکل 
و  می کنند  تهدید  را  مردم  سالمت  اضطراب،  و 
بیشترین علت مرگ در کشور نیز ناشی از آنهاست. 
سکته های قلبی و مغزی، دیابت، آسم، بیماری های 
تنفسی و سرطان ها از جمله مواردی هستند که این 
عوامل خطر باعث بروز آنها می شوند. ریشه تغذیه 
ناسالم در استفاده بیش از حد از قند و نمک، روغن 
ناسالم و همچنین مصرف کم  میوه و سبزیجات 
است. در عین حال سموم و مواد شیمیایی، فلزات 
سنگین و... نیز باید در این زمینه کنترل شود. طبق 
تحقیقات به دست آمده، میزان مصرف نمک در افراد 
زیر 50 سال باید حدود 5 گرم و در افراد باالی 50 
سال باید حدود 3 گرم باشد ولی متاسفانه، میزان 
نمک مصرفی کشور حدود 12 گرم است که بیشتر 
نان دریافت می شود. درحقیقت  نیز از طریق  آن 
310 گرم سرانه مصرف نان در کشور ماست که 
به طور روزانه 5تا 6 گرم نمک را وارد بدن می کند.
 مصرف مفرط نمک باعث افزایش فشارخون می شود 
و این بیماری امروزه باعث مرگ 25 میلیون نفر در 
جهان و 83 هزار نفر در کشور می شود و باید توجه 
کرد که 10 میلیون نفر در ایران از ابتال به فشارخون 
رنج می برند. جالب است بدانید که دومین عامل 
ابتال به پوکی استخوان نیز فشارخون است و برخی 

سرطان ها هم با مصرف نمک زیاد مرتبط است.
نان، پنیر، تنقالت، فست فود و آجیل شور نیز میزان 
باالیی نمک دارند که مصرفشان در کشور ما باالست 
و ما متعهد شده ایم تا سال 2030 میالدی، 25 درصد 
از آمار مرگ نابهنگام مردم و همچنین میزان مصرف 

نمک را کاهش دهیم.
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