
شماره هفتصدوده بیست ویک اردیبهشت نودوهشت2 سالمت در ایران
خبــر

وزیر آموزش وپرورش گفت: »متاسفانه ریشه گرفتاری 
دانش آموزانی که دچار  هرگونه آسیب  اجتماعی به ویژه 

مواد مخدر می شوند در خانواده است.«
در  بطحایی  سیدمحمد  »سالمت«،  گزارش  به 

گفت وگو با ایلنا درباره میزان مصرف مواد مخدر 
و قرص های روانگردان بین دانش آموزان گفت: 
»خوشبختانه درصد آسیب های اجتماعی ازجمله 
اعتیاد و مصرف مواد مخدر و سیگار در مدارس 
مانند جامعه نیست. اگرچه آسیب های اجتماعی 
در جامعه رو به تزاید است، در مدارس و میان 
دانش آموزان شیب کمتری به نسبت جامعه دارد 

و بسیار کنترل شده است.«
وی درمورد درصد دانش آموزانی که درگیر اعتیاد یا 
هرگونه آسیب های اجتماعی شده اند، تصریح کرد: 
»خوشبختانه از سال ۹۷ بر اساس برنامه ای که در 
حوزه متوسطه اول و دوم به اجرا درآوردیم، به طور 
مداوم نشانه های ابتالی دانش آموزان به آسیب های 
اجتماعی را رصد می کنیم و این رصد هم از طریق 

طرح نماد انجام می گیرد.«
بطحایی اضافه کرد: »برنامه دیگری هم داریم که 
برمبنای آن همه دانش آموزان رصد می شوند. از این 
 رو، قریب به 3میلیون دانش آموز در سال ۹۷ تحت 
پوشش این برنامه قرار گرفتند و به هیچ عنوان جای 

نگرانی از طرف والدین وجود ندارد.«
از  استفاده  درصد  درباره  آموزش وپرورش  وزیر 
مواد مخدر میان دانش آموزان گفت: »درصد استفاده 
از مواد مخدر میان دانش آموزان آنقدر نیست که 
بسیار  درصد  این  است.  رفته  باال  خیلی  بگوییم 
کم است اما من درصد آن را عمدا ذکر نمی کنم 
زیرا به هرحال برخی مسائل تربیتی در راستای این 

موضوع وجود دارد.«
وی با اشاره به ریشه  آسیب های اجتماعی و اعتیاد 

میان دانش آموزان اظهار داشت: »تاکید می کنم که 
مبتال  که  دانش آموزانی  گرفتاری  ریشه  متاسفانه 
مخدر  مواد  به ویژه  اجتماعی  آسیب   هرگونه  به 

می شوند، عموما در خانواده است.«
بطحایی ادامه داد: »نگرانی ما مربوط به دانش آموزانی 
با  که  آنهایی  نه  شده اند،  اعتیاد  درگیر  که  است 
 ۱۴ ما  می برند.  مدرسه  به  مخدر  مواد  خودشان 
میلیون دانش آموز در مدارس داریم و ممکن است 
از این تعداد ۱۰ تا ۲۰ دانش آموز به دالیلی که 
این  درگیر  خانوادگی،  مشکالت  عموما  و  گفتم 
اختالالت شوند اما این وظیفه ماست که وضعیت 
دنبال  را  شده اند  اعتیاد  درگیر  که  دانش آموزانی 
این مورد  در  نیز  با دستگاه های ذی ربط  و  کنیم 

همکاری داشته باشیم.«

گزارش »سالمت« از آغاز بسیج ملی کنترل فشارخون باال در سراسر کشور

شروع پویش ملی مقابله با بیماری خاموش
وزارت  اعالم  اساس  بر 
بهداشت، بسیج ملی کنترل 
فشارخون باال از روز ۲۷ 
و   ۱3۹8 اردیبهشت ماه 
همزمان با روز جهانی کنترل فشارخون در 
سراسر کشور آغاز می شود و تا ۱۵ تیرماه 

ادامه خواهد داشت.
دچار  ایرانیان  درصد   3۰ آمار،  اساس  بر 
فشارخون باال هستند و این در حالی است 
که بیش از ۴۵ درصد آنها نمی دانند مبتال به 
این بیماری اند. از این  رو، بسیاری فشارخون 
اهمیتی  و  نمی گیرند  را چندان جدی  باال 
را  باال  فشارخون  امروزه  نمی دهند.  آن  به 
بیماری خاموش می نامند چراکه هیچ عالمت 
و مشخصه خاصی ندارد اما یکی از عوامل 
است،  قلبی  نارسایی های  ایجاد  در  اصلی 
می تواند کلیه ها را از کار بیندازد و موجب 

سکته های مغزی و قلبی شود.
از این  رو، وزارت بهداشت در اقدامی ملی و با 
هدف پیشگیری از بیماری های قلبی- عروقی 
و سکته ها درصدد اجرای بسیج ملی کنترل 
فشارخون باال در ۲۰ میلیون ایرانی باالی 3۰ 
سال است. این طرح از ۲۷ اردیبهشت رسما 
کار خود را آغاز خواهد کرد و زمان بندی 
اجرای آن از ۲۷ اردیبهشت تا ۱۵ تیر ۹8 

خواهد بود.

نامه  به رئیس جمهور و رئیس رسانه 
ملی

فشارخون  کنترل  ملی  بسیج  آغاز  نقطه 
باال نامه  وزیر بهداشت به رئیس جمهور و 
درخواست برای همکاری همه دستگاه ها با 
وزارت بهداشت در اجرای این طرح همگانی 
بود که با پاسخ مثبت رئیس جمهور همراه شد. 
وزیر بهداشت در این نامه از رئیس جمهور 
درخواست کرد دستور پشتیبانی اجرایی و 
همکاری سایر دستگاه ها را که متضمن توفیق 

این حرکت ملی است، صادر کند.
سعید نمکی در این نامه نوشت: »به یاری 
خداوند مقرر شده است بزرگ ترین اقدام ملی 
برای مراقبت و کنترل مهم ترین و اصلی ترین 
عامل مرگ و ناتوانی مردم؛ یعنی بسیج ملی 
کنترل فشارخون باال را در کشور به اجرا 
درآوریم. انتظار مجموعه نظام سالمت کشور 
در  و  انجام گرفته  اقدامات  با  که  است  آن 
دست اجرا بتوانیم در دولت تدبیر و امید 
این بزرگ ترین عامل خطر سالمت مردم را 
در کنترل درآوریم. از این  رو، بسیج ملی 
کنترل فشارخون باال از روز ۲۷ اردیبهشت ماه 
۱3۹8 منطبق با روز جهانی کنترل فشارخون 

در سراسر کشور شروع می شود.«
داد:  ادامه  رئیس جمهور  به  نامه  در  نمکی 
»دعای خیر شما و دستور پشتیبانی اجرایی 
و همکاری سایر دستگاه ها متضمن توفیق 
این حرکت ملی و پشتوانه ای بس محکم در 

اجرای این بسیج مردمی است.«
رئیس جمهور نیز ضمن ارزشمند خواندن 
اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون باال در 
کشور، گفت: »سایر ارگان ها نیز در اجرای این 
برنامه همکاری کنند.« از این  رو، در پی نامه 
درخواست وزیر بهداشت از رئیس جمهور 
مبنی بر دستور پشتیبانی اجرایی و همکاری 
سایر دستگاه ها برای اجرایی شدن این حرکت 
ملی، رئیس جمهور در پی نوشت این نامه 
تاکید کرد: »اقدام ارزشمندی است، با جدیت 
پیگیری و سایر ارگان ها هم همکاری نمایند.«

همچنین وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس 
سازمان صداوسیما همراهی این نهاد ملی را 
در اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون باال در 
کشور خواستار شد. نمکی در این نامه خطاب 
به علی عسگری، رئیس سازمان صداوسیما 
ضمن اعالم آغاز بسیج ملی کنترل فشارخون 
باال در کشور از ۲۷ اردیبهشت، با اشاره به نقش 
تعیین کننده و بی بدیل رسانه ملی در این بسیج 
ملی برای حمایت از سالمت مردم، تصریح 
کرد: »الزم است موضوع کنترل فشارخون باال 
در اولویت کاری سازمان صداوسیما قرار گیرد 
تا با حمایت این سازمان و مشارکت سایر 
ذی نفعان نسبت به طراحی و اجرای مداخالت 

ابتکاری سازمانی و فرابخشی اقدام شود.«
کلی  سیاست های   ۲ بند  به  اشاره  با  وی 
سالمت ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
مبنی بر »تحقق رویکرد سالمت همه جانبه 
و انسان سالم«، بیان کرد: »بر همین اساس، 
اهداف سند برنامه ملی پیشگیری و کنترل 
بیماری های غیر واگیر )۱۴۰۴-۱3۹۴(، در 
عالی سالمت  چهاردهمین جلسه شورای 
به  سال ۱3۹۴  اسفند  در  غذایی  امنیت  و 

تصویب رسیده است.«
وزیر بهداشت در این نامه فشارخون باال را از 
مهم ترین عوامل خطر و تهدیدکننده سالمت 
مردم و مرگ زودرس ناشی از سکته های 
قلبی و مغزی دانست و تصریح کرد: »افزایش 
آگاهی و سواد سالمت جامعه، شناسایی و 
کشف موارد فشارخون باال، کاهش مصرف 
نمک روزانه مردم )به حداقل ۵۰ درصد( با 
اطالع رسانی به جوامع مردمی و کنترل صنایع 
و ساختارهای مرتبط، از اهداف برنامه بسیج 

ملی کنترل فشارخون باالست.«
نمکی در این نامه بر اختصاص بخشی از 

پربیننده شبکه های سراسری و  برنامه های 
به  گزارش های خبری سازمان صداوسیما 
»بسیج ملی کنترل فشارخون باال« و تشریح 
اهداف آن و حضور برخی افراد صاحب نظر 
در برنامه های صداوسیما بر اساس معرفی از 

طرف وزارت بهداشت، تاکید کرده است.

شناسایی 2 میلیون ایرانی دارای 
فشارخون باال

وزیر بهداشت همچنین در جلسه شورای 
هماهنگی بسیج ملی کنترل فشارخون باال 
قلبی-عروقی،  بیماری های  »امروزه  گفت: 
شیوه  تغییر  به سرطان ها،  ابتال  فشارخون، 
زندگی، حوادث ترافیکی، دیابت، چاقی و 
شیوه زندگی غلط، از معضالت نظام سالمت 

محسوب می شوند.«
خاموش  تهدیدکننده های  از  یکی  نمکی 
سالمت را فشارخون خواند و اضافه کرد: 
»۴۵ درصد از جمعیت مبتال به فشارخون، از 
فشارخون باالی خود اطالعی ندارند و زمانی 
متوجه مشکل فشارخون باالی آنها می شویم 
که بیمار را با مشکالت شدیدتر جسمی یا 
بروز حمله قلبی به بیمارستان منتقل کرده و 
در آی سی یو یا سی سی یو بستری می کنند.«
وی توضیح داد: »بیماری های مزمن کلیه که 
یکی از عالئم پیشرفته فشارخون باالست، 
نیاز سیستم درمانی کشور را به دستگاه های 
دیالیز افزایش داده بنابراین نیاز است به مقوله 
فشارخون به عنوان  صرفه جویی اقتصادی 

نیز نگریست.«
نمکی با اشاره به برگزاری بسیج ملی فشارخون 
ملی  بسیج  »در  کرد:  عنوان  در کشور  باال 
ما  هدف  بیشترین  باال،  فشارخون  کنترل 
افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات 

فشارخون باالست بنابراین مردم باید در این 
زمینه آگاه شوند و به فشارخون خود به عنوان 
یک عامل تهدیدکننده سالمت توجه ویژه ای 
داشته باشند. این موضوع در مردان ضرورت 
بیشتری پیدا می کند چراکه در کشورهایی 
ایران، مردان به بررسی های دوره ای  مانند 

کمتر از زنان اهمیت می دهند.«
وزیر بهداشت با بیان اینکه برآورد شده در 
این پویش ملی، حدود ۲میلیون نفر دارای 
فشارخون باال شناسایی شوند، خاطرنشان 
کرد: »بعد از شناسایی موارد جدید ابتال به 
فشارخون باال، درمان و کنترل مستمر آنها 

نیز در دستور کار قرار دارد.«

بی اطالعی 45 درصد مبتالیان به 
فشارخون

آن طور که معاون بهداشت وزارت بهداشت 
با  مقابله  همگانی  بسیج  اجرایی  مدیر  و 
 ۴۲ می گوید،  خون  پرفشاری  بیماری 
درصد مرگ ومیرها در کشور به علت ابتال 
به بیماری های قلبی-عروقی است و یکی 
از عوامل خطر ابتال به این بیماری ها ابتال 

به فشارخون باالست.
علیرضا رئیسی می افزاید: »متاسفانه بر اساس 
آمارها، در کشور ما ۴۵ درصد از افرادی که 
فشارخون باال دارند، از این عامل خطر سالمت 
آگاهی ندارند و برای پیشگیری از بیماری و 
درمان آن به موقع اقدام نمی کنند بنابراین بعد 
از مدتی با عوارض ناشی از پرفشاری خون 
مانند سکته های قلبی و مغزی و عارضه های 
قلبی و کلیوی به پزشک مراجعه می کنند.«

مدیر اجرایی بسیج ملی مقابله با فشارخون باال 
تصریح می کند: »متاسفانه ۵۰ درصد افرادی 
که از فشارخون خود مطلع هستند نیز دارو 

مصرف نمی کنند و تحت درمان مناسبی قرار 
ندارند و فشارخون آنها تحت کنترل نیست. 
به همین دلیل یکی از توصیه های سازمان 
بهداشت جهانی در حوزه کنترل بیماری های 
غیرواگیر، کنترل فشارخون است و بر اساس 
آن وزارت بهداشت، در آستانه روز جهانی 
فشارخون، راه اندازی بسیج همگانی کنترل 
فشارخون در کشور را در دستور کار خود 

قرار داده است.«
ملی  پویش  راه اندازی  اینکه  بیان  با  وی 
فشارخون در کشور با هدف شناسایی، کنترل 
پزشک  به  موارد  ارجاع  و  اطالع رسانی  و 
برگزار می شود، توضیح می دهد: »بسیج ملی 
کنترل فشارخون باال یک پویش بزرگ ملی و 
عمومی است و در گروه هدف افراد؛ یعنی 
انجام شده  افراد 3۰ سال به باالی جامعه 
و طبق پیش بینی ها، بیش از ۲۰ میلیون نفر 
تحت آزمایش اندازه گیری فشارخون قرار 
خواهند گرفت. انتظار داریم حدود ۲ میلیون 
نفر از افرادی که از مشکل فشارخون خود 
مطلع نیستند، شناسایی شده و برای دریافت 
خدمات درمانی به سطوح باالتر معرفی  شوند 

تا درمان مناسب دریافت کنند.«
اضافه  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
 ۲۷ روز  اینکه  به  توجه  »با  می کند: 
اردیبهشت ماه، با عنوان روز جهانی فشارخون 
نامگذاری شده، بسیج همگانی فشارخون 
نیز در این تاریخ در سراسر کشور آغاز شده 
و 6 تا 8 هفته تداوم خواهد داشت و تمام 
هموطنان از روستا تا شهر غربالگری خواهند 
این طرح در محل تجمعات  بنابراین  شد 
مردم ازجمله سازمان های دولتی و غیردولتی، 
مساجد، اماکن عمومی، ادارات، کارخانجات 

و سایر محل ها، عملیاتی خواهد شد.«

پاسخ معنادار وزیر آموزش وپرورش به یک سوال:
عمدا آمار مصرف مواد مخدر را بین دانش آموزان اعالم نمی کنم

بسیج ملی کنترل فشارخون باال 
روی 2۰ میلیون ایرانی باالی ۳۰ 
سال اجرا خواهد شد و از 2۷ 
اردیبهشت ماه و به مدت 6 تا 
8 هفته تداوم خواهد داشت و 
تمام هموطنان از روستا تا شهر 
غربالگری خواهند شد

 علی اکبر 
ابراهیمی

در  عضویت  دلیل  به  است  مدتی 
ملی سیالب ها«  گزارش  ویژه  »هیات 
در جلسات مختلف، از جمله جلسات 
بررسی کمک رسانی به سیل زدگان در 
ابعاد اجتماعی، فرهنگی و مشارکت های 
مردمی، شرکت می کنم. نکته ای در همه 
جلسات آزارم می دهد که باالخره مجبور 

شدم لب به اعتراض باز کنم. 
آقایان و خانم ها، مقامات و مسووالن 
مشارکت کننده  مردم نهاد  سازمان های 
مجری  و  خبرنگار  کمک رسانی،  در 
تلویزیون، همگی از عباراتی مانند »اقالم 
نیاز خانم ها« و مشابه  بهداشتی مورد 
آن استفاده می کنند. یکی از انسان های 
با هزار  شریف سازمان های مردم نهاد 
زحمت، عبارت »محصوالت سلولزی 
مورد استفاده خانم ها« را برای اشاره به 

»نوار بهداشتی« استفاده می کرد. 
شهروندان،  آیا  که  است  این  سوالم 
جامعه  این  در  خانم ها،  به خصوص 
باید برای نام بردن، خریدن و استفاده 
کردن از یک محصول ساده برای نیازی 
طبیعی، این گونه تحت فشار، خجالت 
کشیدن و معذب بودن باشند؟ سوالم 
و  خریدن  با  خانم ها  آیا  است؛  ساده 
به کسی  بهداشتی  نوار  استفاده کردن 
آسیبی می زنند یا کار زشتی می کنند؟ 
قصد مقایسه ندارم و رفتار همگان در 
اما  است  محترم  زندگی شخصی شان 
واقعا مردان و زنانی که سیگار می خرند 
و در مکان عمومی از آن استفاده می کنند، 
کار بد و زیان رسان به حال دیگران و 
به کار  اگر  نمی دهند؟  انجام  خودشان 
بردن واژه »نوار بهداشتی« خجالت دارد، 
استفاده از نام مواد مخدر، اسلحه ها و 
ناسزاهایی که عین نقل و نبات بر زبان 

جاری می شوند، زشت تر نیست؟
به  کمک رسانی  تدارکات  مسووالن 
سیل زدگان خجالت می کشند این واژه 
را به زبان بیاورند، درنتیجه نه می توانند 
به صراحت بگویند که چه موقع کمبود 
مثال  برای  نه  و  بهداشتی هست  نوار 
حاال می توانند به صراحت بگویند نیاز 
به این محصول رفع شده و مردم اقالم 

دیگری ارسال کنند. 
»نوار  کاربرد  از  کشیدن  خجالت 
طعنه  و  کردن  مسخره  و  بهداشتی« 
زدن به خانم هایی که این محصول را 
خرید می کنند و ...، بخشی از گفتمان 
ضد زن و زجرآوری است که میلیون ها 
زن جامعه ایران را می آزارد. عاقبت این 
گفتمان ضد زن همان می شود که بر 
اساس یکی از ویدئوهای منتشرشده، 
کمک رسان ها به سیل زدگان، پشت به 
زنان، فقط بسته های نوار بهداشتی را 
برای ایشان پرتاب می کنند. )شاید همه 
جا این رفتار نادرست انجام نشده باشد.( 
اسمش »نوار بهداشتی« است، برای رفع 
انسانی  جمعیت  از  نیمی  طبیعی  نیاز 
روی کره زمین، بسیار هم حساس و 
مهم است. محصولی است که یک زن 
تقریبا در یک چهارم عمر دوران باروری 

خود به آن نیاز دارد. 
از به کار بردن نامش خجالت نکشیم، 
هیچ زنی را برای آن مسخره نکنیم، در 
ادبیات کمک رسانی آزادانه و درست 
از آن استفاده کنیم. جامعه ای که زنان 
و مردانش از کاربرد نام چنین محصول 
در  باشند،  داشته  هراس  ضروری ای 
معرض آسیب های جنسی و جنسیتی 
و  جنسی(  خرد  )فقدان  بزرگ تر 

بدکارکردی های بیشتری است.

»نوار بهداشتی«
خجالت ندارد
 محمد فاضلی

عضو هیات علمی دانشگاه 
شهید بهشتی

ساالنه ۷ هزار نفر به تعداد بیماران دیالیزی اضافه می شود
رئیس اداره پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت گفت: »هرساله به صورت ناخالص ۷ هزار نفر به بیماران دیالیزی اضافه می شوند و باید دنبال 
راه های جایگزین مانند دیالیز صفاقی و پیوند بود.« مهدی شادنوش افزود: »شاخص اهدای عضو در ۷ ماهه آخر سال گذشته، ۱۱/۲6 درصد بود که 
تقریبا میزان قابل قبولی است.« وی با بیان اینکه دانشگاه های یزد، کهگیلویه وبویراحمد، شهید بهشتی، چهارمحال وبختیاری و سمنان ۵ دانشگاه برتر در 
حوزه شناسایی و فراهم آوری اعضای پیوندی هستند، ادامه داد: »میانگین نسبت بیمار دیالیز به تخت دیالیز در کل کشور ۴/6 درصد است و بیمارستان های 
اسدآباد، سمنان و خمین بهترین نسبت را در این شاخص دارند اما شاخص هدف برای سال جاری ۴/۴ بیمار به ازای هر تخت دیالیز است که برای 
رسیدن به شاخص مذکور، نیاز به ایجاد 6۴6 تخت جدید است.« شادنوش تاکید کرد: »عملکرد دستگاه های توزیع شده تولید داخل در حد مطلوب 

بوده و قرار بر ساخت ۲۰۰ دستگاه در ماه است. با ساخت این تعداد دستگاه، بسیاری از مشکالت درمان بیماران دیالیزی حل خواهد شد.«

تعیین مجازات حبس برای والدین در صورت فوت یا جراحت کودک به دلیل سهل انگاری
نمایندگان مجلس برای والدینی که به دلیل سهل انگاری منجر به فوت یا جراحات فرزندانشان شوند مجازات حبس تعیین کردند. نمایندگان مجلس در 
جلسه علنی یکشنبه )۱۵ اردیبهشت( و در جریان بررسی جزییات الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان، تبصره ماده ۹ این الیحه را برای تامین نظر شورای 
نگهبان به این شرح اصالح کردند: »هرگاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده )فوت طفل یا نوجوان، فقدان یکی از حواس 
یا منافع، قتل، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العالج یا دائمی جسمی یا روانی یا ایجاد جراحت از نوع جائفه یا باالتر، 
نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا یا بروز بیماری روانی، آزار جنسی یا عاطفی( شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل 
مندرج در بندهای فوق، )حبس درجه ۵: حبس بیش از ۲ تا ۵ سال، حبس درجه 6: حبس بیش از 6 ماه تا ۲ سال، حبس درجه ۷:حبس از ۹۱ روز تا 

6 ماه، حبس درجه 8: حبس تا 3 ماه( محکوم می شوند، به استثنای بند ت )جراحت سروصورت یا گردن( که در این مورد دیه پرداخت می شود.«


