
7دیده بان تغذیه شماره هفتصدوبیست وسه   شش مهر نودوهشت

وزارت  در  ما  مختلف  بررسی های 
بهداشت نشان می دهد شاخص های 
سالمت و عوامل خطر بیماری های 
غیرواگیر، در همه جای کشور نسبت 
مناسب  وضعیت  و  دارد  مشابهی 
نیست. به عبارت دیگر، عوامل خطر 
بیماری های غیرواگیر در نقاط مختلف 
کشور وضعیت تقریبا یکسانی دارد 
ولی این نسبت در تهران کمی بدتر 

از میانگین کشوری است.
بیماری های  زمینه  در  مجموع  در 
اینکه  یکی  دارد؛  وجود  اساسی  نکته  چند  غیرواگیر 
تقریبا در همه نقاط کشور شیوع عوامل خطر بیماری ها 
شبیه هم و رو به افزایش است. درحقیقت، این روند از 
سال های پیش شروع شده و ما هم برای کنترل این عوامل 
خطر، مداخالتی داشتیم. عالوه بر آن برای پیشگیری 
و کنترل بیماری ها هم مداخالتی انجام شده ولی نکته 
مهم اینکه روند توسعه خیلی سریع اتفاق افتاده  و به 
تبع آن تغییر رفتار مردم هم خیلی سریع است. افزایش 
این صورت  به  بوده،  تهران چشمگیر  شهر  جمعیت 
که 20 سال پیش نسبت جمعیت شهری و روستایی 
تقریبا برابر بود، در حالی که امروز جمعیت روستایی 
35 تا 36 درصد است و بقیه افراد، شهرنشین هستند. 
بیشتر روستانشینان در سنین باال و سالمند هستند و در 
معرض خطر بیماری های مختلف قرار دارند. آمارهای 
ما نشان می دهد شاخص های سالمت در شهر و روستا 
با هم تفاوت دارد ولی این تفاوت خیلی چشمگیر و 
قابل توجه نیست و تقریبا در همه نقاط وضعیت یکسان 
است. البته در تهران وضع شاخص های سالمت کمی 
بدتر از سایر نقاط کشوراست زیرا در این کالنشهر 
همه مردم درگیر زندگی سریع و بدون تحرک هستند 
موضوع  کمتر  شهری،  مختلف  مشکالت  دلیل  به  و 

سالمت مورد توجه قرار می گیرد. 
نکته دیگر اینکه بیشترین علت بیماری های غیرواگیر، 
به شیوه زندگی مردم مربوط است و علت شیوع زیاد 
آن عوامل رفتاری افراد شناخته شده است. شاید بتوان 
گفت زمینه های ارثی هم در ابتال به بیماری ها تاثیر دارد 
اما کم تحرکی و تغذیه ناسالم علت های رفتاری شیوع 

زیاد بیماری های غیرواگیر هستند. 
باید خاطر نشان کرد وظیفه وزارت بهداشت نیست 
که به تنهایی روند رو به رشد بیماری های غیرواگیر را 
کنترل کند، بلکه همه سازمان ها باید مسوولیت شان را 
در این زمینه قبول کنند. درواقع، وزارت بهداشت نقش 
مدعی دارد و نه مسوول! این رفع تکلیف از وزارت 
بهداشت نیست، بلکه به این معناست که هر سازمان 
و نهادی باید وظایفی را در قبال سالمت شهروندان 
انجام دهد. به طور مثال، در شهرسازی برخی موارد 
باید رعایت کنیم تا برای ورزش و فعالیت بدنی  را 
شهروندان فضای کافی برای مردان و زنان مهیا باشد.
برای تغذیه سالم نیز باید سیاست هایی پیگیری شود. 

گاهی صنعت به راحتی زیر بار سیاست های تغذیه ای 
سخت  مردم  غذایی  الگوهای  اصالح  زیرا  نمی رود 
است و برنامه ریزی می خواهد. همین روند باعث شد 
بیمارهای  از  پیشگیری  سند  بهداشت  وزارت  در  ما 
غیرواگیر را بنویسیم و همه نهادها را برای پیشگیری 

از آن درگیر کنیم. 
مردم  خود  برشمردیم،  که  مواردي  تمامي  از  مهم تر 
هستند که باید به موضوع سالمت اهمیت بدهند. به بیان 
دیگر، اگر من شهروند سالمت هستم باید سالم زندگي 
کردن برایم مهم باشد و این موضوع را می توانم مطالبه 
کنم و پیگیر آن باشم ولی متاسفانه همین توسعه ای که 
در مورد شهر تهران وجود دارد، اجازه نمی دهد مردم 
به سالمت شان فکر کنند. در کل، به دلیل مشغله های 
مختلف زندگی که در کالنشهرها بیشتر است، سالمت 
اولویت خودش را در زندگی مردم از دست داده است. 
اگر به عقب برگردیم، به سیاست های کلی ای می رسیم، 
مثل اینکه خانم ها نمی توانند در هر فضایی به راحتی 
ورزش کنند. البته بستر شهری باید فراهم باشد تا مردم؛ 
چه مرد و چه زن ورزش کنند و فعالیت فیزیکی به 

صورت روزانه داشته باشند.
نکته بعدی این است که اگر از هر زن و مردی که در 
تهران زندگی می کند، بپرسیم که ورزش کردن خوب 

است یا نه و تغذیه سالم چگونه باید باشد؟ ادعا می کنند 
که ورزش خوب است و همه باید الگوی غذایی سالم 
داشته باشند و اگر از آنها بپرسیم چرا ورزش نمی کنید؟ 
پاسخ این است که نمی توانم. بنابراین آگاهی مردم در 
حال حاضر نسبت به شاخص های سالمت خوب است 
و ما باید نگرش آنها را تغییر دهیم. وقتی نگرش تغییر 

کند بر عملکرد افراد تاثیر می گذارد. 
برگزاری پویش  های مختلف مثل پویش فشارخون که 
به تازگی برگزار شد، یکی از راه هایی است که می تواند 
نگرش مردم را نسبت به شاخص های سالمت تغییر 
دهد. ما در این سال ها، آموزش های مختلفي برای شیوه 
زندگی سالم داشتیم و آموزش هم داریم زیرا آموزش 

تمام شدنی نیست. 
در کل، باید تالش کنیم سواد سالمت مردم را باال ببریم 
و نگرش آنها را تغییر دهیم. زمانی که نگرش تغییر کند، 
انتظارات شان  حفظ شاخص های سالمت مردم جزو 
می شود و دولت و سازمان ها موظف می شوند خواست 
مردم را اجرا کنند. ما سرویس های غربالگری بیماری ها 
و آموزشي را داریم که به طور همزمان برای پیشگیری 
موثرند تا مردم با شیوه زندگی سالم آشنا شوند اما تاثیر 
این آموزش ها زمانی خودش را بیشتر نشان می دهد که از 

کودکی آغاز شود و در آن صورت نهادینه خواهد شد.

اقداماتی که در سطح شهر می توان برای کنترل عوامل خطر 
بیماری های غیرواگیر مثل دیابت، فشارخون و بیماری های 
قلبی- عروقی انجام داد به دو گروه تقسیم می شود. اول اینکه 
شرایط را برای زندگی سالم فراهم کنیم تا گزینه های سالمت 
به صورت عادالنه در اختیار شهروندان قرار بگیرد. منظور 
از گزینه های سالم آن انتخاب هایی است که مردم توانایی 
انتخاب آن را دارند و از پس هزینه های آن برمی آیند. این 
انتخاب ها باید عادالنه، شفاف و آزاد در اختیار مردم قرار 
بگیرد که بتوانند شیوه زندگی سالمی داشته باشند، مثال اینکه 
ما به مردم می گوییم نان سبوس دار مصرف کنید چون نان 
سبوس دار بهتر از نان سفید است و نان کم نمک به جای نان های خوش نمک 
استفاده کنید. با توجه به این اوصاف، نان سنگک از نظر وضعیت سبوس و 
نمک، بهترین نان است اما آیا می تواند در اختیار همه  قرار بگیرد؟ یا افرادی 
که رژیم کم نمک دارند، به نان و پنیر و محصوالت غذایی کم نمک دسترسی 
دارند یا نه؟! مثال دیگر اینکه، معلوالن باید در عبور از خیابان دچار مشکل 
نشوند اما آیا پیاده روهای ما برای سالمندان و معلوالن مناسب و ایمن است؟!
باید یادآور شوم که شهرداری در مورد فعالیت بدنی خیلی خوب عمل کرده؛ 
باشگاه های ورزشی را توسعه داده، در پارک ها وسایل ورزشی نصب کرده 
و مراکزی ایجاد کرده تا مردم ورزش کنند ولی زندگی شهری سالم فقط 
فعالیت بدنی نیست و مجموعه ای از عوامل را شامل می شود که مصرف مواد 
مخدر و الکل، روابط بین فردی، تغذیه، ایمنی در برابر نور و صدا و اشعه 
و حوادث از جمله آنهاست و همگی گزینه های سالمي هستند که شهرداری 
باید برای آنها برنامه داشته باشد تا خانه سالم، محله سالم و شهر سالم برای 

کل شهروندان امکان پذیر شود. 
مساله دوم در زمینه کنترل عوامل خطر بیماری ها این است که شهروندان باید 
برای مراقبت از سالمت خودشان توانمند شوند. اجرای برنامه خودمراقبتی 
یعنی هر شهروند بتواند در خانه، مراکز آموزشی و محل کار و محله اش 
کافی  سالمت  سواد  و  صالحیت   و  درست  نگرش  و  دانش  آگاهی،  با 
تصمیمات درست بگیرد. اینکه فقط گزینه های سالم در اختیار شهروندان 
باشد )که خیلی از مواقع هم نیست( کفایت نمی کند و باید کنار آن افراد 
بتوانند درست انتخاب کنند که الزمه اش این است که سواد سالمت کافی 
داشته باشند. برای داشتن سواد سالمت باید مردم برای خودمراقبتی توانمند 
برای خودمراقبتی  بهداشت  وزارت  مشابه  اقدامات  البته شهرداری  شوند. 
انجام می دهد که متفاوت با برنامه خودمراقبتی ما در کل کشور است. در 
باید  دانشگاه  و  مدرسه  کار،  محل  خانه،  محله،  در  خودمراقبتی  مجموع 

توسعه پیدا کند که هنوز خیلی جدی گرفته نشده است.

شهروندان تهرانی باید برای سرعت توسعه در شهر تهران بسیار باالست 
خودمراقبتی توانمند شوند

راه حل هاي مسووالن وزارت بهداشت در پی سخنرانی شهردار تهران

آموزش، حرف اول را مي زند!
در حال حاضر، بیماری های غیرواگیر عامل اول مرگ ومیر در کشور هستند. 
به عالوه، با نسل کودکانی مواجه هستیم که چاق هستند و تغذیه سالمی 
ندارند. این موضوع یعنی اگر با این وضعیت پیش برویم، آمار بیماری های 
قلبی- عروقی، دیابت و سرطان در آینده بیشتر می شود. چربی خون، فشارخون 
و قندخون باال در عین حال که بیماری محسوب می شوند، عاملی برای شیوع بیشتر بیماری های 
قلبی- عروقی، دیابت و انواع سرطان ها هستند. در تهران ساالنه ۵٧ هزار نفر فوت می کنند 
و حدود 1هزار و ۵٠٠ مورد مرگ در اثر حادثه و سوانح رخ می دهد. عالوه بر این، 19/3 
درصد مردم تهران چاق هستند که این رقم در بانوان 1/٧ درصد بیشتر است. به همه این 

آمارها این را هم اضافه کنید که نیمی از مردم پایتخت فعالیت بدنی مناسب ندارند. شهردار 
تهران در مراسمی رسمی این آمارها را اعالم کرد، آمارهایی که نشان می دهد شاخص های 

سالمت تهرانی ها وضعیت مناسبی ندارد.
 به گفته شهردار، حدود 9 درصد تهرانی ها دیابت دارند و 3٠ درصد آنها قندخون خود را کنترل 
نمی کنند، ۵٠ درصد شان دارای کلسترول باال و 3٠ درصد دارای تری گلیسرید باال هستند و از 
هر ۵ تهرانی 1نفر فشارخون باال دارد. این در حالی است که حدود 3۶ درصد از مردم تهران 
که فشارخون دارند از بیماری خود مطلع هستند و بقیه از بیماری خود بی اطالع اند. عالوه بر 
همه این شاخص ها، یکی از معضل های اصلی در شهر تهران، آلودگی هواست، به گونه ای 

که در سال 139۶ به علت وجود ذرات معلق در هوا 4 هزار و ۵٨3 نفر جان خود را از دست 
دادند که امروز این آمار به ٧ هزار نفر رسیده است. به گفته شهردار تهران، هرچند از سال 
1394 تاکنون به دلیل اصالح وضعیت سوخت و جدی گرفتن معاینه فنی شرایط ذرات معلق 
بهتر شده، هنوز این آلودگی 3 برابر استانداردهای جهانی است. بیان این همه آمار، ذهنمان را 
به این موضوع سوق می دهد که در کالنشهری مانند تهران چگونه باید شاخص های سالمت 
را بهبود بخشید تا در آینده با موجی از بیماری های غیرواگیر و هزینه های هنگفت درمان آن 
مواجه نباشیم؟ در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته این موضوع را با مسووالن شهرداری و 

وزارت بهداشت مطرح کردیم ولی مسووالن شهرداری در این زمینه پاسخی به ما ندادند.
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