
زندگی  دوره های  مهم ترین  از  یکی  بارداری 
در  سال   18 حدود  از  می تواند  که  خانم هاست 
سنین  تا  حتی  خانم ها  بعضی  و  گرفته شود  نظر 
حال  این  با  شوند.  باردار  می توانند  نیز  سال   48
تا   20 باید  را  برای خانم ها  باروری  بهترین سن 

25 سال دانست. 
هرچقدر سن باالتر باشد، احتمال بروز مشکالت 
دوران بارداری، همچنین ناباروری بیشتر می شود. 
به طور واضح پس از 35 سالگی تا حدی قدرت 
پایین تر، کاهش می یابد.  باروری نسبت به سنین 

طبیعتا زمانی که سن ازدواج باال رود، زمان باروری 
نیز به تعویق می افتد. از طرفی، امروزه با افرادی 
مواجه هستیم که در سن مناسب ازدواج کرده اند 
اما سال های طوالنی از اقدام به بارداری جلوگیری 
می کنند که ممکن است احتمال بارداری کاهش یابد. 
از نظر پزشکی توصیه می شود پس از ازدواج در 
سنین مناسب، حداکثر 1 تا 2 سال پس از ازدواج 

برای بارداری اقدام شود. 
سن باروری عالوه بر تاثیری که در سالمت مادر 
دارد، جنین را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. اقدام به 
بارداری در سنین باالتر از 35 سال زمینه ساز افزایش 
دیابت،  جنین،  کروموزومی  اختالالت  ناباروری، 
پرفشاری خون، بیماری های کلیوی و قلبی مادر و 
سقط جنین می شود. بارداری در این سنین نیاز به 
مراقبت های بیشتری برای مادر و نوزاد خواهد داشت. 

بارداری و زایمان برای هر خانواده ای یک ضرورت 
با  محسوب می شود و معموالت همه خانواده ها 
توجه به سن، شرایط اجتماعی، اقتصادی و... تمایل 
به داشتن 3-1 فرزند دارند. تک فرزندی به دلیل 
مشکالت خاصی که برای فرزند و والدین دارد، غالبا 
توصیه نمی شود و بهترین تعداد فرزندان خانواده 

بین 2 تا 3 فرزند مطرح می شود. 
با این حال باید توجه داشت هر بارداری خانم 
که  می دهد  قرار  خطرات  برخی  معرض  در  را 
اما  کند  تهدید  نیز  را  وی  حیات  است  ممکن 
بارداری و زایمان های بیشتر و مکرر به خصوص 
جدی تری  عوارض  با  بارداری  پنجمین  از  پس 
همراه است چراکه معموال سن مادر باالتر از 40 
نیز  بیماری های زمینه ای  به  ابتال  سال و احتمال 

است. بیشتر 

سالمت، جمعیت و خانواده

در  اردیبهشت  اول  هفته 
ایران به نام »هفته سالمت« 
و  می شود  نامگذاری 
همراستا با اعالم شعار روز 
جهانی بهداشت، در جهت بهبود سالمت آحاد 
جامعه و توجه به جنبه های کمترشناخته در این 
حوزه، برنامه هایی از سوی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی تبیین می شود. 

دسترسی عادالنه به خدمات سالمت
را  سالمت  خدمات  به  عادالنه  دسترسی 
باید امکان برخورداری همه افراد جامعه از 
در  نیاز  مورد  درمانی  و  پیشگیری  خدمات 
حوزه بهداشت و سالمت دانست. از طرفی، 
این خدمات باید به اندازه کافی موثر و مورد 
انتظار فرد باشد و هزینه های مالی هنگفتی 

دربرنداشته باشد. 
به  جهان  جمعیت  از  نیمی  هنوز  متاسفانه 
خدمات باکیفیت سالمت دسترسی مطلوبی 
بیماری  فقر،  بروز  زمینه ساز  که  ندارند 
و  خانوادگی  زمینه های  در  آسیب هایی  و 
از  ایران  در حال حاضر  می شود.  اجتماعی 
نظر دسترسی به پوشش خدمات در حوزه 
بهداشت و درمان به ویژه خدمات سطح 1 جزو 
یکی از کشورهای پیشرو در منطقه و دنیاست. 
به رغم  می دهد  نشان  متعدد  شاخص های 
محدودیت در موقعیت جغرافیایی و شرایط 
تالش های  گذشته  دهه های  طی  اقتصادی، 
انجام  درمان  و  بهداشت  بخش  در  بسیاری 
گرفته که پوشش 98 درصدی واکسیناسیون 

نمونه ای از این پیشرفت هاست. 
از طرفی، باید به اقدامات وزارت بهداشت در 
زمینه مراقبت های نوزادان، کودکان، خانم های 
باردار و میانساالن، همچنین اهتمام به مقابله 
و  ایدز  ماالریا،  مانند  واگیر  بیماری های  با 

بیماری های نوپدید اشاره کرد. 
بیماری های  کنترل  اخیر  سال های  البته طی 
غیرواگیر مانند دیابت، چربی خون، پرفشاری 
خون، ناراحتی های قلبی-عروقی، بیماری های 
کلیوی و کبدی به عنوان عوامل خطر سالمت در 
جامعه مورد توجه قرار گرفته چراکه هزینه های 
هنگفت سالمت و تاثیر منفی بر کیفیت زندگی 
افراد را در پی دارد و البته لزوم اهتمام بیشتر 

را می طلبد.
کم برخوردار  مناطق  و  روستاها  در  امروزه 
مراکز  و  بهداشت  خانه های  ساخت  با  نیز 
جامع سالمت امکان دسترسی آحاد جامعه 
به خدمات سالمت اولیه محقق شده است. 
پیشبرد  در  مردمی  مشارکت های  لزوم  البته 

خدمات سالمت احساس می شود. 

آموزش رکن سالمت
توانمندسازی مردم در جهت حفظ سالمت 
جمله  از  ابعاد  تمام  در  خانواده  و  خود 
سالمت روان، خودمراقبتی تعریف می شود 
که زمینه ساز ارتقای سالمت جسمی و روانی 

و نشاط اجتماعی خواهد شد. 
ارائه  نیازمند  جامعه  در  سالمت  ارتقای 
آموزش های اولیه سالمت و امکان دسترسی 
آحاد جامعه به چنین خدماتی است. به عبارتی، 
هرچه افراد جامعه نسبت به سالمت و عوامل 
موثرتر  و  بهتر  باشند،  داشته  آگاهی  خطر 
می توانند در برابر چنین آسیب هایی از خود 

محافظت کنند. 
مجموعه  می توان  را  سالمت  خطر  عوامل 
در  را  فرد  که  دانست  رفتارهایی  و  شرایط 
روانی  و  جسمی  مشکالت  به  ابتال  مورد 
به  نداشتن  دسترسی  می کند.  آسیب پذیر 
مواد  دخانیات،  استعمال  اولیه،  بهداشت 
مخدر و الکل، رفتارهای جنسی نامتعارف، 
دیابت و پرفشاری خون از جمله مهم ترین 

عوامل محسوب می شوند. 
آموزش های  زمانی  داشت  توجه  باید  البته 
ارتقای سالمت می تواند کارایی الزم را داشته 
باشد که افراد در شرایط محیطی سالم زندگی 
کنند و از سیاست های عمومی و حمایتی در 
جهت کاهش زمینه های خطر برخوردار شوند. 
امروزه با پیشرفت تکنولوژی، تغییر شیوه های 
تعامل تنها راه پیشگیری از بروز آسیب های 
اجتماعی و رفتاری مبتنی بر خودمراقبتی و 
عبارتی،  به  می شود.  شناخته  خویشتنداری 
توانمندسازی، اقدامات پیشگیرانه، مداخالت 
زندگی،  مهارت های  آموزش  زودهنگام، 
دسترسی  کنار  خویشتنداری  و  تاب آوری 
به خدمات سالمت مهم ترین اصول تربیتی 
آینده ای  نوجوان است که الزمه  کودکان و 
اجتماعی  روانی،  زمینه ساز سالمت  و  سالم 

و معنوی خواهد بود. 

مشارکت اجتماعی و سالمت
با  فعالیت هایی  باید  را  اجتماعی  مشارکت 
و  گروهی  کار  که  دانست  گروهی  ماهیت 
را  شغلی  یا  داوطلبانه  جمعی  فعالیت های 
عضو  تحت  گروه  کیفیت  دربرمی گیرد. 
تاثیرات  فردی  فعالیت های  میزان  همچنین 
گرچه  داشت.  خواهند  سالمت  بر  مثبتی 
مشارکت های اجتماعی در هر سنی مهم و 
موثر است، بیرون آمدن از خانه، دیدن محیط 
اطراف و همکاری با دیگران در زمینه های 
نقش  و...  مذهبی  فرهنگی،  هنری،  مختلف 
و  جسمی  سالمت  حفظ  در  مهمی  بسیار 

روانی، به خصوص در دوران سالمندی دارد. 
فعالیت های  الزاما  اجتماعی  مشارکت های 
حرفه ای و خاص نیست، بلکه حتی جلسات 
دوره ای با دوستان، همکاران و اعضای خانواده 
به منظور گفت وگو و فعالیت های مورد عالقه 
نمونه بسیار عالی از این مصداق خواهد بود. 

و  اجتماعی  انزوای  این،  برخالف 
بسیاری  مشکالت  زمینه ساز  تنهایی 
قلبی-عروقی،  ناراحتی های  مانند 

زودهنگام  مرگ  و  افسردگی 
می شود. تنها بودن یا احساس 
تنهایی همچنین می تواند خطر 

بستری در بیمارستان را 4 تا 5 
برابر بیشتر کند و با افزایش 
احتمال  درصدی   60
اختالالت  و  دمانس 

شناختی همراه باشد. 
به  گرایش  گرچه 
را  افراد  همه  تنهایی 
غالبا  می کند،  تهدید 
با  افراد  سالمندان، 
پایین،  درآمد  سطح 

تازگی  به  که  افرادی 
یکی از نزدیکانشان را از 

دست داده یا جابجایی محل 
زندگی داشته اند و مبتالیان به 

ناراحتی های جسمی و روانی 
مشکلی  چنین  معرض  در  بیشتر 

خواهند بود. 

مراقبت های اولیه بهداشتی و 
سالمت روان

بهداشت روان تنها به مفهوم نداشتن بیماري 
روانی نیست، بلکه حالتي از رفاه است که در 
آن فرد توانایي هایش را مي شناسد، قادر است 
با استرس هاي زندگي مقابله کند، فعالیت هاي 
شغلي، خانوادگي، اجتماعي یا تحصیلي خود 
اجتماعي  روابط  و  دهد  انجام  به خوبي  را 

خوبي با دیگران برقرار کند.
ارتقای بهداشت روان فرایندی است که افراد 
را قادر می کند کنترل بیشتری بر سالمتشان 
داشته باشند و کیفیت زندگی شان را باال ببرند 
و فرصت هایی برای سالم تر زیستن به دست 
بیاورند. عوامل اجتماعي مانند تغذیه مناسب، 
ورزش، مصرف نکردن سیگار و مواد مخدر، 
اجتناب از رفتارهاي جنسي پرخطر، روابط 
اجتماعي کافي و سالم و شغل مناسب مي تواند 
در حفظ بهداشت روان افراد نقش بسزایي 

داشته باشد.
فرد،  بر  قابل توجهي  تاثیر  رواني  اختالالت 
خانواده وي و افراد جامعه دارد. اغلب عالوه 
بر رنج و محدودیت هایي که اختالالت رواني 
فعالیت هاي  در  مي کند،  ایجاد  فرد  برای 
اجتماعي و حرفه اي خود نیز به علت انگ 
مي شود.  تبعیض هایي  دچار  رواني  بیماري 
تاثیر اختالالت رواني روي جامعه از لحاظ 
نیاز به مراقبت از بیماران بسیار مهم است و 
سال هاي از دست رفته عمر به علت مرگ 
و ناتواني هاي ناشي از اختالالت رواني رقم 

باالیي را به خود اختصاص مي دهد.
خانواده های افراد مبتال به اختالالت روانی 
از  و  هستند  آنها  مراقبان  اولین  اغلب 
سنگین  هزینه های  تا  فیزیکی  حمایت های 
درمان را برعهده دارند. از طرفی، بیشتر این افراد 
و خانواده های آنها به دلیل ترس از برچسب 
بیمار روانی در جامعه از مراجعه به روان شناس 
و روان پزشک امتناع می کنند که این مساله باعث 

تشدید اختالل و 
عوارض ناشی از آن 

خواهد شد. 
در ایران از سال 1367، بهداشت روان 

در مراقبت های بهداشتی اولیه به عنوان بهترین 
روش دسترسی به خدمات قابل دسترس و 
کم هزینه ادغام شد. به این ترتیب امکان مراجعه 
افراد به مراکز مختلف امکان پذیر است که 
نیاز  و  کرده  تسریع  را  اختالالت  تشخیص 
به مراجعات مکرر به متخصصان را مرتفع 
می کند زیرا ابتدا وضعیت فرد بررسی شده و 
سپس به متخصص مربوط ارجاع داده می شود 
که صرفه جویی زمانی و مالی را در پی دارد. 
همچنین در قالب چنین برنامه هایی مردم بهتر 
با آموزش های مربوط آشنا می شوند و روند 
پیگیری بهبود می یابد. از طرفی، در شرایط 
بحرانی کارکنان این بخش ها اقدامات الزم در 
جهت راهنمایی و درمان را خواهند داشت.  

سالمت در حوادث و بحران ها
شرایط اورژانسی ممکن است در هر کشوری 
و در هر زمانی رخ بدهد. بروز بالیای طبیعی 
و  اجتماعی  اوضاع  به طرز جدی  می تواند 
زندگی عادی مردم را مختل کند و حتی نیاز به 
کمک رسانی از کشورهای دیگر باشد، در حالی 
که پیشرفت های علمی در زمینه های مختلف 
مقابله  شهری  زیرساخت های  تقویت  مانند 
ایجاد  و  پربارش  مناطق  پیش بینی  زلزله،  با 
مسیل های مناسب و... امکان پیشگیری این 
اتفاقات، کاهش پیامدها و همچنین مواجهه 
مردم در این شرایط را فراهم کرده است. 

کشورهایی که به خدمات سالمت مطلوب و 
مجهز دسترسی دارند بهتر می توانند شرایط 
بحرانی ناشی از اتفاقات طبیعی را مدیریت 

کنند. زمانی که چنین آمادگی ای در جامعه 
وجود داشته باشد، زندگی افراد بیشتری 
طی نخستین ساعات بروز فاجعه و پیش 
نجات  سرخ  صلیب  کمک های  رسیدن  از 
امدادی  نیروهای  کرد. حضور  خواهد  پیدا 
هر کشوری در این شرایط بسیار اهمیت دارد 
زیرا به خوبی نیازهای مردم و خطرات پیش 

روی آنها را می شناسند. 
یکی از برنامه های سازمان بهداشت جهانی 
بالیای  از  ناشی  کاهش خطرات  در جهت 
منابع  اتالف  و  افراد  فوت  همچنین  طبیعی 
مالی در آینده، کمک به کشورها در جهت 
تقویت سیستم های سالمت با توسعه مدیریت 
و  اورژانسی  اقدامات  که  است  بحران 
رویکردهای پیشگیری، آماده سازی و بازیابی 
این  از  اقدامات  مهم ترین  دربرمی گیرد.  را 

منظر را می توان چنین برشمرد:
 ایجاد سیاست ها و راهکار های حمایت 
ملی؛ تخصیص منابع برای مدیریت بحران

 بهبود دسترسی به خدمات اولیه با کیفیت 
سالمت پیش از بروز بالیای طبیعی، همچنین 

در زمان وقوع و پس از آن
 ارائه آموزش های الزم در زمینه سالمت 
و مشارکت مردمی در تمامی شرایط بحران
و  آسیب  زمینه های  تشخیص خطرات،   

قابلیت های مواجهه در این شرایط
 ارتقای ناشی از خطرات شرایط بحرانی 
و آموزش های سالمت مانند اقدامات اولیه 

بهداشتی و...
 تعبیه سیستم های هشدار فوری در مراکز 

خدمات سالمت و نهادهای عمومی
 مراقبت از تجهیزات بهداشتی و درمانی 
در برابر خطرات و آمادگی برای پاسخگویی 

نیاز مردم در شرایط بحران

شیوه زندگی سالمت محور
زندگی سالم تنها به تغذیه درست و گنجاندن 
ورزش در برنامه روزانه خالصه نمی شود زیرا 
تمام  در  تعادل  ایجاد  با  سالم  زندگی  شیوه 
جنبه های زندگی شکل می گیرد. به عبارتی، 
شیوه زندگی سالم مجموعه رفتارهایی را شامل 
می شود که وضعیت جسمی و روانی فرد را 
ارتقا بدهد و از طرفی عادات و رفتارهای مضر 

کنار گذاشته شود. 
فست فودها و خوراکی های حاوی مقدار زیاد 
شکر، نمک و چربی در تغذیه افراد دوستدار 
زندگی سالم جایی ندارد و به مصرف میوه ها و 
سبزیجات اهمیت می دهند. همچنین از آنجا که 
بی تحرکی زمینه ساز بسیاری از بیماری هاست، 
فعالیت ورزشی روزانه نیز رکن دیگر زندگی 
سالم محسوب می شود. بهره مندی از خواب 
مطلوب شبانه و دوری از رفتارهای پرخطر مانند 
استعمال دخانیات و الکل نیز دیگر جنبه های 

زندگی سالم و طول عمر است. 
 آنچه کمتر مورد توجه است اینکه رندگی 
سالم در واقع زندگی شاد است زیرا لذت بردن 
از سالمت جسم در شرایط اندوه و نگرانی های 
روانی امکان پذیر نخواهد بود. از همین رو، 
لزوم برقراری ارتباط اجتماعی سازنده با خانواده 
و دوستان، بهره مندی از طبیعت برای کسب 
آرامش دور از هیاهوی زندگی شهری، گنجاندن 
ساعتی از روز به بازی های گروهی و فعالیت های 
مورد عالقه مانند کارهای هنری و درنهایت 
لذت بردن از داشته های زندگی و پرهیز از 
دغدغه های بی دلیل و بیش از حد نسبت به 
تجمالت زندگی دیگر ابعاد سالمت در زندگی 

را دربرمی گیرند.
OMS.fr, santemontreal.qc.ca :منابع

روزشمار »هفته سالمت« ، اول تا هفتم اردیبهشت

سالمت برای همه
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

 دکتر شیرین نیرومنش
متخصص زنان و زایمان، استاد و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

»مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سالمت« شعار 
هفته سالمت در سال جاری است که روزشمار آن به این ترتیب است:

دسترسی عادالنه به خدمات سالمت98/02/01یکشنبه

آموزش رکن سالمت98/02/02دوشنبه

مشارکت اجتماعی و سالمت98/02/03سه شنبه

مراقبت های اولیه بهداشتی و سالمت روان98/02/04چهارشنبه

سالمت در حوادث و بحران ها98/02/05پنجشنبه

شیوه زندگی سالمت محور98/02/06جمعه 

سالمت، جمعیت و خانواده98/02/07شنبه
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