
شماره هفتصدویازده بیست وهشت اردیبهشت نودوهشت2 سالمت در ایران
خبــر

1. آیامیزاننمکنانهاتغییرمیکند؟
متاسفانه ما در زمینه غذا کم کاری کردیم و همچنین در مورد 
نان، آن طور که من اطالع دارم 50 درصد نمک نان ها تا سال 
97 کمتر شده اما به علت کیفیت آرد نانوا نمک بیشتری 
می ریزد و هنوز میزان نمک نان زیاد است. باید بدانیم نان 
قوت غالب مردم است و متاسفانه آرد مناسبی وارد بازار 
نمی شود ولی این موضوع فقط به وزارت بهداشت مربوط 
نیز  بازرگانی  و  به وزارت صنایع  نان  کیفیت  نمی شود و 

مرتبط است.
2. آیاباتوجهبهاینپویشوشناساییبیشتربیماران
فشارخونی،کمبوددارویفشارخوندرکشوروجوددارد؟

ما در کشور کمبود داروی فشارخون نداریم و اگر 10 تا 20 
درصد هم به بیماران اضافه شود در این زمینه سرمایه گذاری 
شده و ما کمبود نداریم، بلکه باید توجه داشته باشیم هر 
یک بیمار فشارخونی که درمان می شود، به اندازه 3 شب 
مهم تر  می شود.  صرفه جویی  آی سی یو  بخش  در  بستری 
آنکه بیش از نیمی از بیمارانی که می دانند فشارخون دارند، 
دارو مصرف نمی کنند بنابراین مشکلمان در این زمینه کمتر 

مصرف کردن داروی بیماران است. 
موادغذاییچگونه تولید برکارخانههای نظارت  .3
چه به وضعیت پالم مورد در بهویژه میگیرد، انجام

صورتاست؟
 آن روز که بحث پالم در بوق و کرنا شد، موضوع یک 
پیام بهداشتی نبود. باید توجه کرد که یک درصد پالم در 
لبنیات هیچ عارضه ای ندارد و اگر هم داشته باشد، عارضه 
آن کمتر از این است که مردم لبنیات مصرف نکنند. طرح 

این چنینی مساله، فقط باعث ضربه به کارخانه های لبنیات 
و وحشت مردم دچار پوکی استخوان از مصرف لبنیات شد 
پالم تحت  بهداشتی مفیدی نداشت. واردات  پیام  و هیچ 
کنترل قانونی بوده و به طور کلی پالم از لبنیات حذف شده 
چون اثبات شده روغن هایی مثل پالم و روغن های اشباع 
در افزایش چربی بد خون نقش دارند اما حد و آستانه ای 
برای آن در نظر گرفته شده. یک درصد کره حیوانی یا پالم 
در لبنیات عامل زیان ده و مخرب نیست، برعکس نخوردن 
یک پیاله ماست به مراتب خطرناک تر است. قطعا مصرف 
باالی روغن پالم یا جامد قطعا زیان آور است اما استرس و 
روان پریشی امروز به مراتب بیشتر از پالم به مملکت آسیب 
می زند. به عنوان مثال متاسفانه غولی از کلسترول ساختیم 
که مردم از مصرف موادی مانند تخم مرغ فرار می کنند و 
مصرف تخم مرغ در ایران یک پنجم آمریکایی هاست، در 
حالی که اگر تحرک مناسب داشته باشیم و استرس مان کم 

شود، روزی یک عدد تخم مرغ مضر نیست.
4. باتوجهبهافزایشقیمتموادغذایی،ایننگرانی
وجودداردکهمردمنتوانندموادغذاییموردنیازشان
راتامینکنند.آیاوزارتبهداشتدراینزمینهوبرای

اقشارکمدرآمدبرنامههایحمایتیدارد؟
افزایش هزینه های موادغذایی موجب باالرفتن هزینه های 
با شکم پرکن ها  مغذی  غذایی  مواد  جایگزینی  و  خانوار 
شده است و نگرانی ایجاد کرده است. در این زمینه من 
این موضوع را به عنوان متولی سالمت در دولت مطرح 
تغذیه ای  سبد  کم درآمد  اقشار  برای  شد  قرار  و  کردم 

حمایتی داده شود.

براساس برآوردهای انجام شده، در ایران 97 هزار نفر در سال 139۶ در اثر بیماری های 
مرتبط با فشارخون باال جان خود را از دست داده اند. براساس پیمایش ملی در 
سال 1395، حدود یک سوم جمعیت بزرگساالن ایران از فشارخون باال )فشارخون 
سیستولیک 1۴0 میلی متر جیوه و باالتر با فشارخون دیاستولیک 90 میلی متر جیوه 
و باالتر( رنج می برند. تنها در 20 درصد بیماران مبتال به فشارخون باال در کشور، 
فشارخون تحت کنترل است. در 25 سال گذشته، شیوع پرفشاری خون در ایران، 
حدود 3 برابر شده است. در ایران، تقریبا 1 فرد از هر 5 نفر به فشارخون باال مبتالست.

چرافشارخونباالمیرود؟
فشارخون وقتی باال می رود که یا خون با قدرت بیشتر از قلب پمپ شود یا 
مجرای سرخرگ تنگ شود. مهم ترین عامل در ایجاد تنگی بر سر راه جریان 
خون، رسوب چربی است. با باال رفتن سن به تدریج چربی بیشتری در دیواره 
سرخرگ ها رسوب می کند و فرد بیشتر در معرض فشارخون باال قرار می گیرد. 
عالوه بر افزایش سن، برخی رفتارها مانند فعالیت بدنی کم، تغذیه ناسالم و 

مصرف سیگار یا قلیان هم در ایجاد و تشدید فشارخون تاثیر دارند.
عالئمفشارخونباالکدامند؟

فشارخون باال معموال عالمت ندارد. البته ممکن است افراد دارای فشارخون 
باال  سردرد در ناحیه پشت سر، سرگیجه، تاري دید، خستگي زودرس و تپش 
قلب، تنگي نفس شبانه یا هنگام فعالیت، و درد در قفسه سینه داشته باشند. 
تنها راه تشخیص، اندازه گیری فشارخون با دستگاه فشارسنج است. برای مقابله 
و کنترل فشارخون باال در جامعه باید فشارخون افراد در معرض خطر به ویژه 
افراد 30 ساله و باالتر و خانم های باردار  اندازه گیری شود تا بتوان آن را به 
از وضعیت فشارخون خود  اطالع  برای  داد و درمان کرد.  موقع تشخیص 
می توانیم به خانه های بهداشت، پایگاه های سالمت، مراکز خدمات جامع سالمت، 
مطب پزشکان، درمانگاه ها و بیمارستان ها مراجعه کنیم و از پزشکان، پرستاران 

و ماماها بخواهیم فشارخونمان را اندازه بگیرند.

گزارش »سالمت« از نشست خبری بسیج ملی فشارخون 

آغاز به کار بسیج ملی کنترل فشارخون در کشور

با توجه به آمارهای مرگ ومیر ناشی از این 
بیماری می توانیم آن را قاتل خاموش بخوانیم. 
این جمله وزیر بهداشت در حالی بیان شد که 
وی در مورد ضرورت وجود پویش کنترل 
فشارخون توضیح داد: »در این زمینه اولین 
گامی که باید برداریم این است که به مردم 
هشدار دهیم  فشارخون آنها مهم است. 
در عین حال متاسفانه برخی پزشکان ما از 
دستگاه فشارخون در مطب های خود استفاده 
نمی کنند و باید به طبیبان هم اهمیت کنترل 

فشارخون را گوشزد کنیم.«
دکتر نمکی با بیان اینکه سن شروع فشارخون 
باال از 30سالگی است، تاکید کرد: »دومین 
موضوعی که مردم باید از آن آگاه باشند، 
باید  سال   30 باالی  افراد  که  است  این 
فشارخونشان را بررسی کنند و نسبت به 
آن حساس باشند. دومین نکته ای که در این 
پویش دنبال می شود، توسعه درمان سرپایی 
نسبت به درمان بستری است و ارزان ترین 
و دردسترس ترین آن مراجعه برای خدمات 
سطح 1 است. در عین حال مردم باید شیوه 
زندگی مناسبی را هم برای تداوم زندگی 
رعایت کنند که یکی از آنها تغذیه است.«

 الگوی تغذیه ای مردم یکباره تغییر نمی کند 
 وزیر بهداشت در ادامه صحبت هایش با 
اشاره به سرانه باالی مصرف نمک در کشور 
گفت: »یکی از علل فشارخون باال مصرف 
نمک است. متاسفانه مصرف نمک باال در 
کشورمان ریشه در فرهنگ و تاریخ مردم 
ما دارد. ایران سرزمینی پرآفتاب است و در 
حال حاضر تهران 25۴ روز آفتابی دارد 
بنابراین گذشتگان ما که کار و کشاورزی 
می کردند، تعریق زیاد داشتند و سدیم از دست 

می دادند و به همین دلیل مردم برای جبران 
سدیم ازدست رفته، نمک بیشتری مصرف 
می کردند، حال امروز فرزندان در سایه نشین 
با همان الگوی تغذیه زندگی می کنند بنابراین 

باید این الگوی تغذیه ای را تغییر دهیم.«
دکتر نمکی به این نکته هم اشاره کرد که 
به صورت ناگهانی نمی توانیم الگوی تغذیه 
مردم را تغییر دهیم: »اگر بتوانیم 30 درصد 
مصرف نمک در جامعه را کم کنیم، اقدام 
بزرگی انجام داده ایم. در این زمینه باید اول 
سراغ رستوران ها و آشپزخانه ها و مهم تر 
ما  برویم.  خانه  خانم های  سراغ  همه  از 
نمی خواهیم شعار دهیم که نمکدان باید از 

سفره حذف شود اما اگر بتوانیم این حساسیت 
را در مردم ایجاد کنیم که نمک کمتری مصرف 

کنند، کار بزرگی انجام داده ایم.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »اگر بتوانیم در این 
دوره فشارخون 20 میلیون نفر را اندازه گیری 
کرده و 2 میلیون مبتال به فشارخون جدید را 

شناسایی کنیم، بسیار خوب است.«

20 میلیون ایرانی از نظر 
فشارخون بررسی می شوند 

دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشتی و 
نحوه  مورد  در  پویش  این  اجرایی  دبیر 
توضیح  فشارخون  ملی  بسیج  برگزاری 

داد: »برای این پویش ملی، شورای بسیج 
ملی فشارخون با دستور وزیر بهداشت و 
متشکل از 7 کارگروه تشکیل شد. اقدامات 
اصلی این پویش برعهده دانشگاه هاست. 
یکی از ویژگی های این پویش این است 
که همه دستگاه ها و نهادها در این پویش 

مشارکت دارند.«
به گفته دکتر رئیسی این پویش تا ۴5 روز 
ادامه دارد و از 27 اردیبهشت ماه در سراسر 
کشور شروع می شود و تا 15 تیر ادامه 
خواهد داشت و در هفته اول مهر ماه که 
ارائه  نتایج کار  روز جهانی قلب است، 
می شود. قرار است فشارخون 20  میلیون 

ایرانی اندازه گیری شود که این کار از طریق 
خانه های بهداشت، مراکز جامع سالمت، 
پایگاه های سالمت و بیمارستان ها انجام 

خواهد  شد.
به گفته دبیر اجرایی این پویش، در 1002 
سنجش  ایستگاه های  کشور،  بیمارستان 
فشارخون ایجاد می شود و در 12۴1 شهری 
که تقسیم کرده ایم، پایگاه ثابت سالمت 
کل  تعداد  که  کرد  خواهیم  ایجاد  سیار 
پایگاه های برآوردشده در این شهرها به 
حدود 2۶00 پایگاه خواهد رسید. نیروهایی 
که در پایگاه های ثابت و سیار به کار گرفته 
خواهند شد 1۶ هزار و 500 نفر هستند.

 عالوه بر موارد ذکرشده، قرار است برای 
ایستگاه ها فشارسنج دیجیتال در نظر گرفته 
شود تا از این طریق در هر نقطه ای، اطالعات 
را با گوشی های هوشمند در سامانه ثبت کنند.
دکتر رئیسی در ادامه توضیحاتش در مورد 
ارجاع بیماران بیان کرد: »برای افرادی که 
دارای فشارخون هستند، دو شکل ارجاع 
فوری و ارجاع غیرفوری پیش بینی شده و 
اگر فردی فشارخون باال داشت، به صورت 
شکل های  می شود.  داده  ارجاع  فوری 
غیرفوری برای افرادی است که بعدا باید 

به مراکز درمانی مراجعه کنند.«

در ایران از هر 5 نفرپاسخ وزیر بهداشت به 4 سوال مهم
 1نفر فشار خون باال دارد

وزیر بهداشت: اگر بتوانیم 
در این دوره فشارخون 2۰ 

میلیون نفر را اندازه گیری کرده 
و 2 میلیون مبتال به فشارخون 

جدید را شناسایی کنیم، بسیار 
خوب است

به تازگی بازنشر خبری به ظاهر جعلی در 
حساب یکی از ستاره های سینما و همزمانی 
آن با قتل یک روحانی در شهر همدان برای 
مهناز افشار دردسر ساز شده است. بین آن دو 
هیچ رابطه علت و معلولی وجود ندارد ولی 
بازنشر همان پست فیک تبعات جدی داشته 
و فارغ از بحث قانون، از منظر اخالقی ایراد 
جدی به این بازیگر وارد است. »فیک نیوز« به 
اخبار و مطالبی گفته می شود که غیرواقعی، دروغ و جعلی هستند 
و با اهداف مختلفی مانند سرگرمی، شایعه یا آسیب رساندن به 
دیگری منتشر می شوند. برای اینکه موضوع روشن تر شود، چند 

مورد از فیک نیوز و تبعات آن را مرور می کنیم. 
مدتی قبل یکی از بستگان به دلیل مسمومیت شدید راهی بیمارستان 
شد. او از یکی از دوستانش پیغامی را در تلگرام گرفته بود درباره 
خواص ترکیبی چند گیاه برای درمان دیابت. ایشان هم دارو را 
می سازد و مصرف می کند. به جای پایین آمدن دیابت، ایشان دچار 
مسمومیت یا حساسیت شدید می شود. بعد که کمی پرس وجو 
می کند، متوجه می شود کل آن فرمول ساختگی است. به عبارتی، 
کسی نشسته و برای سرگرمی متنی را نوشته و عده ای نیز آن را 
باور کرده و برای دیگران ارسال کرده اند و درنهایت به دست ایشان 
رسیده است. این فرد نه تنها بازنشر داده بود که خود نیز مصرف کرده 
بود، کاری که می توانست به مرگش منجر شود. حدود 1سال قبل، 
خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در یکی از بازارچه های شهر اهواز 
مواد غذایی غیربهداشتی و سمی توزیع می شود. آن خبر به سرعت 
پیچید. چند هفته بعد مشخص شد خبر دروغ محض بود که فردی 
از بازارچه ای رقیب که چند محله آن سوتر قرار داشت، ساخته و 
منتشر کرده بود. علی الظاهر آن فرد نیز بازداشت شد اما همان خبر 
کوتاه کافی بود تا نان عده ای انسان فقیر را برای مدتی ببرد. شما 
هم حتما با موارد مشابه برخورد کرده اید. مطالبی که به ظاهر درست 
می نمایند اما هدف آنها چیز دیگری است. بخش قابل توجهی از 
نوشته های اینترنتی درباره ماسک صورت، وسیله آرایشی،  داروی 
تقویت جنسی و هزار مورد مشابه در خوشبینانه ترین حالت توسط 
افراد غیرمتخصص نوشته می شوند و همه این امور می توانند تبعات 
جانی، مالی و اجتماعی جدی داشته باشند. همچنین بخش فراوانی 
از توئیت، ویدئو و عکس و خبر درباره دیگران نیز همین ویژگی 
فیک را دارد و به احتمال زیاد جعلی و فیک باشند. این موضوع 
زمانی مهم تر می شود که قضاوت پیشین ما از »دیگری« باعث 
 A شود سریع خبر را باور و منتشر کنیم. برای مثال شما به پزشک
مراجعه می کنید و به هر دلیلی از برخورد پزشک خوشتان نمی آید. 
یک روز بعد به تصادف فیلمی به دست شما می رسد که در آن 
نشان می دهد در بیمارستانی که به آن پزشک متعلق است خر ذبح 
شده و به بیمار داده شده است. در اینجا آن قضاوت اولیه منطق 
شما را کور می کند و شما نیز آن فیلم را بدون جستجو برای 100 
نفر دیگر می فرستید. کنش شما عالوه بر همه تبعات آن برای آن 
بیمارستان و پزشک، در فرایند درمان تعداد زیادی از افراد اخالل 

جدی ایجاد می کند و تبعات جبران ناپذیری دارد.
 

چه کنیم تا قربانی فیک نیوز نشویم؟
اولین و مهم ترین کار این است که هر آنچه به دست ما می رسد،  
به ویژه اگر می خواهیم بازنشر دهیم، باید فرض را بر عدم صحتش 
بگذاریم. اینترنت رسانه ای کامال غیرمعتبر و اطالعات آن به شدت 
آلوده است. اینترنت فضای شایعات است که هر کس می تواند هر 
آنچه بخواهد بنویسد و در آن منتشر کند. بخش زیادی از اخبار، 
تحلیل، عکس و ویدئوهای موجود در اینترنت غیردقیق، خالف 
واقع و کذب هستند. بدانیم که به راحتی یک توئیت فتوشاپ می شود. 
کسی می تواند راحت یک حساب اینترنتی به نام یک هنرمند، 
نویسنده، و... درست کند و مطلب خالف واقعی را به او نسبت 
دهد! بنابراین هر آنچه در فضای مجازی به دست ما می رسد به ویژه 
اگر بخواهیم بازنشر کنیم باید فرض را بر عدم صحتش بگذاریم. 
دوم اینکه در فضای غیرمعتبر اینترنت وب سایتی هست به نام 
»گوگل«. آدرس آن GOOGLE.COM است. کار این گوگل جستجو 
است. قبل از اینکه مطلبی را برای دیگران بفرستید یا روی حساب 
مجازی خود منتشر کنید، همان مطلب را جستجو کنید. همین یک 
مرحله باالی 50 درصد اخبار فیک را برای شما مشخص می کند. 
با این حال اگر نتوانستید در این موتور جستجو آن خبر را در منبع 
و رسانه معتبری پیدا کنید، قید بازنشر آن را بزنید تا اطالعات دقیق تری 
به دستتان برسد. سوم اینکه بی اعتمادی به رسانه های رسمی به معنای 
باور به خزعبالت دیگر نیست. اینکه تلویزیون یا روزنامه دروغ 
می گوید، دلیل نمی شود که »رفیق ما« راست بگوید. راه حل مقابله 
با سلطه رسانه ای دولتی باور کردن مزخرفات اینترنتی نیست، بلکه 
یافتن رسانه ای درست است. چهارم اینکه اگر رسانه موثقی هم پیدا 
کردیم باز باید به خود یادآوری کنیم که همین رسانه معتبر نیز اخبار 
را بنا به سیاست های رسانه ای خود منعکس می کند پس همان اخبار 
را هم با دید انتقادی بخوانیم. درنهایت اینکه همیشه به خود یادآوری 
کنیم بازنشر یک خبر از نظر اخالقی تبعات و مسوولیت زیادی برای 
ما دارد. همان یک خبر، یک ویدئو یا یک عکس می تواند به دیگران 
و خود ما آسیب جانی، روانی، مالی و اجتماعی جدی برساند. اگر 
از اینترنت و فضای مجازی بهره می گیریم، آفت های آن را نیز 

بشناسیم و جدی از آنها بپرهیزیم.

خبر جعلی و تبعات آن
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هزینه 15 میلیون دالری برای واردات کاغذ سیگار
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ضمن ابراز نگرانی از روند افزایشی راه اندازی کارخانجات دخانی در کشور، درعین حال از آنچه »صرف 

هزینه 15 میلیون دالری برای خرید و واردات کاغذ سیگار« خواند، انتقاد کرد.
به گزارش »سالمت«، محمدرضا مسجدی در گفت وگو با ایسنا، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود در حوزه استفاده از مواد دخانی اظهار 
داشت: »تامین مصرف مواد دخانی باید تابع عوامل قانونی باشد، نه سوداگری های بازاری. درحالی که نشریات مکتوب کشور به دلیل باال رفتن 

قیمت کاغذ رو به تعطیلی هستند، هزینه شدن 15 میلیون دالر برای خرید و واردات کاغذ سیگار به کشور اشتباه است.«
مسجدی با اشاره به هزینه 30 هزار میلیارد تومانی درمان بیماری های ناشی از استعمال دخانیات، افزود: »در زمانی که کشور با تحریم انواع 
اقالم پزشکی و دارویی مواجه است، تخصیص این میزان ارز برای رشد و توسعه صنعت دخانیات جای تاسف دارد. در همه کشورهای 

دنیا، سیگار را گران می کنند تا مصرف آن کاهش یابد اما در کشور ما 10 هزار میلیارد تومان در سال صرف خرید سیگار می شود.«
وی ادامه داد: »متاسفانه درحالی که برخی صنایع کشور در حال  ضعیف شدن هستند یا حتی با حدود یک سوم از قدرت تولیدی در حال کار 
هستند، ما شاهد رشد کارخانه های تولید دخانیات از 8 کارخانه به 15 کارخانه بوده ایم. باید جلوی این روند افزایشی با قانون گذاری های 
درست گرفته شود.« دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با بیان اینکه حدود 12 تا 1۴ درصد مردان و 1 تا 3 درصد زنان سیگار مصرف 
می کنند، تصریح کرد: »این آمار در مصرف قلیان بسیار مأیوس کننده تر است تا جایی که حدود ۴5 درصد مردان و 35 درصد زنان از قلیان 

استفاده می کنند. این ارقام از آنجایی نگران کننده تر می شود که سن مصرف و دسترسی به مواد دخانی در حال کاهش است.«
مسجدی در ادامه وجود اتاق هایی مخصوص استعمال دخانیات را در مکان های عمومی بی فایده دانست و تاکید کرد: »استقبال چندانی از 
این طرح حتی در کشورهای خارجی نشده است.« مسجدی در پایان درمورد استفاده از سیگارهای الکترونیک نیز گفت: »این سیگارها اگر 

بیشتر از سیگار معمولی عوارض نداشته باشند، کمتر از آنها نیز عوارض نخواهند داشت.«

آخرینمطالعهباربیماریهادرکشورنشانمیدهد
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