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با  پرترافیک  خیابان های  از  که  زمانی 
چراغ قرمزهای طوالنی و ازدحام اتومبیل هایی 
که پشت چراغ ها انتظار می کشند عبور می کنید 
و کودکان فروشنده ای را می بینید که در اطراف 
اتومبیل ها پرسه می زنند، به این موضوع فکر 
کرده اید چه سرنوشتی در انتظار این کودکان 
است؟ آیا تاکنون از خودتان پرسیده اید این 
کودکان اهل کجا هستند، از کجا می آیند و 

شب ها را چگونه و کجا سپری می کنند؟
به گزارش »سالمت«، با دست هایی کوچک 
و چهره ای خسته به چشمانت نگاه می کنند 
تا شاید دلت به رحم بیاید و کمکی هرچند 
کوچک را از تو دریافت کنند، کودکانی که 
به جای کودکی کردن با سختی های روزگار 
دست وپنجه نرم می کنند تا بتوانند روز خود 

را به شب برسانند.
آنها کودکی خود را در پس ناگواری های تلخ 
گم کرده اند تا درازای آن لقمه نانی با مشقت به 
دست آورند. سایه سنگین مشکالت اقتصادی 
بیشتر از همه کمرشان را خم کرده و آنها را 
به سمت آینده ای نامعلوم و مبهم می کشاند. 
کودک کار دردی کهنه است که اگر مداوا 
نشود و التیام نیابد، جامعه را فلج خواهد 
کرد و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.

۷۵ درصد کودکان کار 
مهاجران بیگانه اند

رفتارشناس  و  آسیب شناس  ابهری،  مجید 
کار  کودکان  چالش  به  اشاره  با  اجتماعی 
در جوامع مختلف، می گوید: »طبق تعریف 
یونیسف افرادی که به سن قانونی نرسیده و 
به کار گمارده می شوند، کودکان کار هستند. 
شاید همه فکر می کنند کودکان سر چهارراه ها 
که مشاغل کاذب دارند کودکان کار هستند، اما 
اغلب کودکان کار دیده نمی شوند چراکه آنها 
در کارگاه های زیرزمینی و قاچاقی مشغول کار 
هستند حمایت از کودکان کار واقعی و حمایت 
از خانواده های آن ها باید در اولویت قرار گیرد.«
کودکان  درصد   ۸۰ تا   ۷۵« می افزاید:  وی 
کار و خیابانی از مهاجران بیگانه ای هستند 
که از پدر و مادرهایشان یا دزدیده شده یا 
درصد   ۲۰ و  شده اند  خریداری  یا  اجاره 
همچنین  دارند.  ایرانی  ملیت  کودکان  این 
غالب چنین کودکان کاری بزهکاران آینده 
را تشکیل می دهند و بزهکاری در جامعه 
افزایش خواهد یافت. ازاین رو باید به صورت 

هدفمند شناسایی و ساماندهی شوند.«
این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به اهمیت 
کودکان  این  بهداشت  و  تحصیل  آموزش، 

می گوید: »با توجه به اینکه غالب کودکان کار 
و خیابانی مهاجران بیگانه هستند، شناسایی 
خانواده های آنها ممکن نیست؛ بنابراین این 
کودکان باید جمع آوری شده و در خصوص 
درمان، بهداشت و آموزش آنان رسیدگی الزم 
انجام شود.« ابهری با بیان اینکه باید کودکان 
کار و خیابانی هر چه زودتر جذب شوند و با 
بازپروری، مشکالت و دردهای وارده به آنها 
درمان شود، می افزاید: »باید به رفع مشکالت 
کودکان کار به طور ریشه ای توجه شود تا در آینده 
شاهد بروز بزهکاری های گسترده از جانب 
آنها در جامعه نباشیم؛ لذا ایجاد مراکز نگهداری 
کودکان کار می تواند اقدامی مؤثر برای احیای 

زندگی مطلوب این کودکان باشد.«
وی با تأکید بر اینکه کودکان کار و خیابانی در 
معرض ابتال به انواع بیماری ها به ویژه کرونا 
ویروس هستند، تصریح می کند: »کودکان کار 
و خیابانی عالوه بر ایجاد ازدحام و ترافیک 
در خیابان، منبع متحرک میکروب و ویروس 
هستند. به ویژه امروز که جامعه با بیماری کرونا 
درگیر است و الزم است که در این زمینه به 
کودکان کار و خیابانی رسیدگی و توجه شود.«
وی حمایت از خانواده کودکان کار را مهم 
دانسته و معتقد است: »این کودکان الگویی 

منفی برای سایر کودکان محسوب می شوند؛ 
بنابراین باید از سطح شهر جمع شوند و با 
شناسایی خانواده هایشان در راستای ساماندهی 
آنها اقداماتی بشود و حمایت از خانواده این 

کودکان صحیح ترین راه حمایت است.«

اکثر کودکان کار قبل از ۴۰ سالگی 
فوت می کنند

می کند:  اضافه  اجتماعی  آسیب شناس  این 
»معموالً کودکان کار دوره جوانی خود را 
نمی بینند و از مرحله کودکی به پیری می رسند. 

این کودکان باوجود کار سخت، نصف حقوق 
هیچ  و  می کنند  دریافت  را  بزرگسال  یک 
پوشش بیمه ای یا درمانی ندارند. همچنین 
اغلب مورد آزار جنسی قرار می گیرند؛ عالوه 
بر این ۸۷ درصد کودکان کار دچار بیماری های 
ارتوپدی، ریوی و ناراحتی های پوستی هستند 
و اکثر آنها به دلیل بیماری قبل از سن ۴۰ 

سالگی فوت می کنند.«
وی با اشاره به اینکه از بیشتر کودکان کار و 
خیابانی برای کارهای مجرمانه یا دزدی استفاده 
می شود، می گوید: »متأسفانه ۵۰ تا ۷۵ درصد از 

دزدی های لوازم خودرو، توسط این کودکان 
انجام می شود و جیب بری، دزدی، گدایی، انواع 
شغل های کاذب یا واقعی و سخت را انجام 
می دهند تا بتوانند روزگار خود را بگذرانند.«

ابهری فرهنگ سازی در زمینه کمک صحیح 
و مؤثر به کودکان کار و خیابانی را حائز 
اهمیت می داند و می گوید: »در جامعه باید 
با  خیابانی  و  کار  کودک  اجتماعی  معضل 
راهکارها اساسی و بررسی مسائل زمینه ای 
درباره آنها حل شود تا آینده این کودکان و 

به دنبال آن جامعه به سمت تباهی نرود.«

یافته های میدانی و بررسی های علمی گواه روشنی 
است بر اینکه در سال های اخیر تورم بیش ازحد مواد 
خوراکی به صورت مستقیم بر کمیت و کیفیت اقالم 
مصرفی خانوارهای ایرانی تأثیر گذاشته است. این تأثیر 
غیرقابل انکار در مواردی اتفاق افتاده که رابطه مستقیم با سالمت جامعه 
داشته و نتیجه این کاهش کیفیت تغذیه به زودی در متغیرهای مربوط به 
سالمت خود را نشان خواهد داد به گفته کارشناسان این رخداد در یک 
دوره میان مدت عالوه بر کاهش کیفیت زندگی و ابعاد روانی متعدد، فشار 

سنگینی بر روی بدنه درمان کشور ایجاد خواهد کرد.

کاهش 3۰ درصد دریافت انرژی در خانوارهای ایرانی
به گزارش هفته نامه »سالمت«، تورم به عنوان عاملی که جامعه را به 
سمت وسوی فقر می برد، می تواند بر سرعت سوءتغذیه اثر بگذارد. با 
ایجاد تورم، سطح درآمد متناسب با وضعیت تورم نیست درنتیجه به مرور 
فقر در جامعه گسترش می یابد. توزیع فقر سفره خانوارهای کم درآمد را 
کوچک و کوچک تر می کند تا جایی که سوءتغذیه در جامعه شکل می گیرد.
زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت هم به تازگی 
اعالم کرده که طبق گزارش انستیتو تحقیقات تغذیه 3۰ در صد خانوارهای 

ایرانی با کمبود دریافت انرژی روزانه مواجه هستند.
او با اشاره به اینکه در شرایط فعلی و با وجود مشکالت اقتصادی، قیمت 
مواد غذایی بیش از همیشه افزایش پیدا کرده است، می گوید: »منابع پروتئینی 
مخصوصاً پروتئین های حیوانی مثل گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات 
افزایش قیمت زیادی داشته است. این باعث می شود دسترسی خانوار به 
این مواد غذایی، رفته رفته تا جایی کم شود که از سفره خانوار نیز حذف 
شود. در حال حاضر، دهک های با درآمد پایین، با مشکل مواجه هستند.«
عبداللهی با بیان اینکه اگر سریعاً به دهک کم درآمد جامعه در تأمین مواد 
غذایی کمک نشود منجر به بروز سوءتغذیه خواهد شد، می گوید: »گروه هایی 
که در برابر سوءتغذیه آسیب پذیر هستند بیشتر کودکان زیر ۵ سال )به 
دلیل حضور در سن رشد(، کودکان در سن بلوغ و مادران باردار )جهت 
رشد جنین( هستند. این گروه ها باید تغذیه مناسب داشته باشند و هرروز 
مقدار استانداردی از ریزمغذی ها به بدنشان برسد. اگر به دلیل گرانی، در 
به دست آوردن این مواد غذایی خللی ایجاد شود سوءتغذیه در جامعه 
ایجاد می شود.« مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت افزوده است: 
»برای پیشگیری از ایجاد سوءتغذیه، دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت 
غذایی در حال بررسی پیشنهاد ارائه کاالبرگ به خانوارهای کم درآمد است 
تا بتوانند از این طریق، اقالم غذایی گران را تهیه کنند. این پیشنهاد پس از 
بررسی های نهایی، به دولت ارائه داده می شود. دولت وظیفه دارد از مردم 

حفاظت کند و امیدواریم با این طرح نیز موافقت شود.«

عبداللهی در خصوص آمار سوءتغذیه در کشور نیز می گوید: »فعاًل آمار 
سوءتغذیه نگران کننده نیست؛ اما اگر این وضع اقتصادی ادامه پیدا کند، 
اوضاع نگران کننده خواهد شد. شیوع سوءتغذیه، در بچه های زیر پنج سال 
زیاد نیست و حدود ۴ الی ۵ درصد است. بااین وجود آمار دو سال گذشته 

نشان می دهد که این اتفاق یک  روند افزایشی داشته است.«
او در تبیین گفته هایش می افزاید: »بیشترین آمار سوءتغذیه در مناطق محروم 
کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان 
جنوبی و... است. طبق گزارشی که انستیتو تحقیقات تغذیه ارائه کرده است، 
3۰ در صد خانوارهای کشور با کمبود دریافت انرژی روزانه مواجه هستند.«
عبداللهی با اشاره به اینکه دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در طرح 
تغذیه رایگان در مناطق محروم با وزارت آموزش وپرورش همکاری دارد، 
می گوید: »این طرح با هدف اینکه از شیوع سوءتغذیه در کودکان در مناطق 
محروم جلوگیری کند اجرا می شود. البته چند سالی می شود که برنامه 
شیر مدرسه به دلیل کمبود اعتبارات اجرا نمی شود درصورتی که بخشی 
از نیازهای تغذیه ای پروتئینی دانش آموزان از این طریق تأمین می شد. 

همچنین پیگیر هستیم که از ابتدای سال تحصیلی در تمام مدارس کشور 
برنامه شیر مدرسه اجرا شود.«

امنیت غذایی از اضالع مهم امنیت ملی است
سیدعلیرضا دماوندی، پژوهشگر و روزنامه نگار اقتصادی نیز با بیان اینکه 
امروز امنیت غذایی بیش از هر فاکتوری نیازمند توجه جدی است، می گوید: 
»پیش از ورود به موضوع امنیت غذایی از زاویه اقتصادی، الزم است به 
تعریفی از موضوع امنیت غذایی برسیم. وجه مشترک همه تعاریف در این 
زمینه دسترسی همیشگی به غذای سالم و کافی در همه ایام سال و برای 
همه رده های سنی است که دولت ها موظف به تأمین امنیت غذایی هستند.«
به گفته دماوندی، نکته مهم در این تعریف سالم بودن غذاست و این ایمنی 
خود موضوع مهمی است که متأسفانه اغلب اوقات توسط متولیان با امنیت 
غذا یکسان فرض می شود. ازآنجاکه بحث امنیت غذا یکی از محوری ترین 
متغیرهای این تعریف از امنیت غذایی است؛ توجه به آن نیازمند بررسی 

تخصصی تر و مبتنی بر داده های آزمایشگاهی است.

او معتقد است: »امنیت غذایی یکی از اضالع مهم امنیت ملی است و تأمین 
امنیت ملی یکی از هدف های اصلی تمام ساختار های سیاسی است. البته 
امنیت غذایی تنها با عرضه کافی مواد غذایی در سطح جامعه تحقق نمی یابد 
بلکه نیازمند توزیع مطلوب، دسترسی مناسب و توانایی اقتصادی خانوارها 
در تأمین کاالهای غذایی نیز است.« دماوندی می گوید: »فارغ از موضوع 
تولید مواد غذایی و توزیع آن آیا شرایط اقتصادی کشور اجازه مصرف 
مواد غذایی به اندازه و کیفیت گذشته را به خانوارهای ایرانی می دهد؟ 
علی رغم اینکه آمار تورم به صورت کلی بین ۴3 تا ۵3 از سوی مرکز آمار 
و بانک مرکزی اعالم می شود، تورم در اقالم خوراکی حدود ۷۰ درصد 
برآورد می شود. عددی که برای موضوع مهمی مانند مواد خوراکی که 
امنیت غذایی کشور را هدف قرار داده تقریباً فاجعه است. رها شدن قیمت 
مواد خوراکی در کشور و رشد این چنینی آن در حالی است که عمده مواد 
خوراکی کشور در داخل تولید شده و وابستگی اندکی به واردات دارد.«

او می گوید: »افزایش قیمت اقالم خوراکی در سال های گذشته بسیار بیش 
از متوسط تورم کل بوده و این یعنی بحران تغذیه در کشور بسیار حادتر و 
فوری تر از بقیه حوزه های اقتصادی کشور است. برای مثال کاهش مصرف 
در قلمی مانند گوشت قرمز در سبد مصرف خانوار ایرانی در حالی اتفاق 
افتاده که استاندارد سرانه مصرف گوشت در سطح کشورهای جهان به 
بیش از ۱۲ کیلوگرم در سال می رسد. به رغم اینکه پیش از افزایش قیمت ها 
هم سرانه مصرف گوشت در ایران به همین میزان و تا حدودی بیشتر بود، 
اخیراً به  دلیل افزایش قیمت، کمبود بودجه و کاهش توان خرید مردم، 
سرانه مصرف گوشت مردم در ایران به 6 کیلوگرم در سال رسیده است.«

دماوندی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص 
عنوان می کند: »این مرکز در گزارش خود از وضعیت معیشت خانوارها 
مدعی شده همه دهک های درآمدی میزان مصرف گوشت قرمز خود 
شامل گوشت گوسفند و گوساله را کاهش داده و برای جبران پروتئین 
ازدست رفته، قارچ، سویا، مرغ و تخم مرغ را جایگزین کرده اند؛ بنابراین در 
خانوار های ایرانی نه تنها کاهش در کالری دریافتی رخ  داده، بلکه کیفیت 
سبد غذایی خانوارها نیز کاهش  یافته و از میزان مصرف کاالهای باکیفیت 

کاسته شده و کاالهای کم کیفیت جایگزین آن شده است.«
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، طی ۱۵ سال گذشته مصرف گوشت در 
کشور به دلیل افزایش قیمت ها کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. 
به طور نمونه در سال ۸۴ هر خانوار ایرانی ساالنه حدود ۵۷ کیلوگرم 
گوشت مصرف می کرد درحالی که امروز این میزان به رقمی حدود ۲۴ 
کیلوگرم در سال )بر اساس بعد ۴ نفر برای هر خانوار( رسیده است. 
به طورکلی بررسی روند مصرف گوشت در ایران نشان می دهد به رغم 
نقش مهم این ماده غذایی در سالمتی شهروندان و خانوارها، نسبت به 

استاندارد های جهانی بسیار کمتر مصرف می شود.

گزارش هفته نامه »سالمت« از کاهش محسوس دریافت کالری روزانه خانوارها

آیافقرغذاییسالمتایرانیانراتهدیدمیکند؟آیافقرغذاییسالمتایرانیانراتهدیدمیکند؟

ایرانیکیازقویترینکشورهادردانشوتجربیاتاهدایخوناست
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: »تالش های ارزشمند سازمان انتقال خون ایران، 
این کشور را تبدیل به یکی از قوی ترین کشورها در سطح منطقه مدیترانه شرقی در امر دانش 
و تجربیات اهدای خون کرده است.« سیدجعفر حسین روز سه شنبه در آیین گرامیداشت روز 
جهانی اهدای خون)۲۴ خرداد برابر ۱۴ ژوئن (افزود: »هر ساله کشورها در روز ۱۴ ژوئن، روز 
جهانی اهداکننده را جشن می گیرند و تمرکز پویش امسال بر اهمیت همبستگی در اهدای خون 

است، اهدای خونی که هر ساله جان میلیون ها انسان را نجات می دهد.«

طبققانون،عطاریهاحقتجویزدارو،مشاورهدرمانیونسخهپیچیراندارند
 بارها وزارت بهداشت تاکید کرده است که عطاری ها حق تجویز دارو، مشاوره درمانی و 
نسخه پیچی را ندارند و باید صرفا در حوزه فروش گیاهان دارویی فعالیت کنند. اما واقعیت تلخ 
موجود این است که تعداد قابل توجهی از عطاری ها )و نه البته همه آنها( نه دانش و تجربه ای 

در حوزه طب سنتی دارند و نه سر سوزن احساس تعهد و دلسوزی برای مداوای بیماری که به 
آنها مراجعه کرده است. این گروه از افراد سودجو با سوء استفاده از عنوان طب سنتی، داروها و 

درمان هایی را تجویز می کنند که با مفاهیم علمی طب سنتی سازگار نیست. 
 بخصوص در دوران کرونا، بازار اینگونه سوء استفاده ها داغ تر شده است. برخی بیماران از روی 
درماندگی و ناآگاهی، اسیر نسخه های غیرعلمی این گروه از افراد سودجو می شوند که خود را 

حکیم معرفی می کنند؛ در حالی که هیچ دانش آکادمیکی در حوزه طب ایرانی ندارند. 

سرطانمثانه؛بیشترینخطرجانیمیانمردانایرانی
 رئیس جامعه اورولوژی ایران عمده آسیب هایی که متوجه سالمت مردان می شود را برشمرد و با 
تاکید بر اهمیت مراجعه به موقع به پزشک گفت: »مردان در زمان بیماری وقتی به پزشک مراجعه 
می کنند که بیماری در مراحل پیشرفته قرار دارد و این هم وجه تمایزی است که سبب می شود با 
بیماری ها در شرایط پیشرفته مواجه شویم و کمتر بتوان کار درمانی قطعی برای بیماران انجام داد.«

 عباس بصیری  درباره آسیب های عمده ای که به سالمتی مردان در ایران وارد می شود، گفت: »توزیع 
بیماری ها،  عوامل خطر و ریسک بیماری ها در کشورهای مختلف بسته به شرایط زندگی متفاوت 
است. در ایران بیشترین مسئله  آسیب ها به مردان را حوادث کار، حوادث جاده ای و تصادفات 
تشکیل می دهند؛ در حالیکه در کشورهای دیگر مسائلی مانند بیماری های قلبی و عروقی عمده  
آسیب ها به آقایان است. عوامل آسیب پذیری مردان در ایران نسبت به سایر کشورها متفاوت است.«

بررسیاعالموضعیتاضطراریدرجهانباشیوع»آبلهمیمونی«
 سازمان جهانی بهداشت این موضوع را بررسی می کند که آیا بیماری آبله میمونی یک وضعیت 
اضطراری بهداشتی و نگران کننده در سطح بین المللی است یا خیر. »تدروس آدهانوم« دبیر کل 
سازمان جهانی بهداشت روز سه شنبه گفت: »سازمان جهانی بهداشت جلسه کمیته اضطراری را 
برای ارزیابی این موضوع که آیا شیوع آبله میمونی یک وضعیت اضطراری بهداشتی و نگران 

کننده در سطح بین المللی است یا خیر، تشکیل خواهد داد.«

تازهچهخبر؟
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