
به مناسبت روز جهانی »سالمند« 
بهداشت،  وزیر  بهداشتی  معاون 
مورد  در  قابل توجهی  آمارهای 
وضعیت سالمندان در کشورمان 

ارائه کرد. 
وزارت  بهداشت  معاون  رئیسی،  علیرضا  دکتر 
امید به  ارائه آمارهایی در مورد نرخ  با  بهداشت 
امید  زندگی عنوان کرد: »طی 4-3 دهه گذشته، 
به زندگی ایرانیان از 50 سال، به باالی 70 سال 
رسیده است. به عبارت دیگر، در زمان کنونی درصد 
افراد باالی 50 سال با توجه به افزایش نرخ امید به 
زندگی، باالتر رفته، به گونه ای که امید به زندگی 
در مردان 60 تا 64 سال، 21/4 و در زنان 60 تا 

64 سال، 23/4 سال است.« 
وی با اشاره به بررسی سال 95 در مورد جمعیت 
سالمندی گفت: »در این بررسی 9/28 درصد جمیعت 
کشور، سالمند بوده اند که این میزان در حال حاضر، 
به 10 درصد رسیده است. با این روند، وضعیت در 
کشور ما به گونه ای است که تا 30 سال آینده، شاهد 
افزایش جمعیت سالمند به 30 درصد خواهیم بود؛ 
یعنی در 30 سال آینده، از هر 3 نفر، 1نفر سالمند 
است.« آن طور که دکتر رئیسی بیان کرد، بیشترین 
آمار سالمندان در کشور، مربوط به استان گیالن 
است و کمترین آمار به استان سیستان وبلوچستان 
اختصاص دارد. همچنین استان البرز و مازندران 
رتبه  به سمت سالمندی  در مورد رشد جمعیت 
باالتری دارند؛  یعنی رشد پیر شدن جمعیت شان 

زیاد است و در استان گیالن این رشد به نسبت 
دیگر استان ها باالتر است. 

تعداد زنان سرپرست خانوار سالمند 
افزایش یافته 

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره توزیع سنی 
سالمندی خاطرنشان کرد: »تعداد مردان سالمند، 
نرخ  و  است  کمتر  سالمند  زنان  از  درصد   2/4
مشارکت اقتصادی سالمندان 12/2 درصد است. 
این آمار تعداد سالمندانی که هنوز نان آور خانوار 

هستند را نشان می دهد.« 
وی به وضعیت تاهل سالمندان کشور اشاره کرد: 
»در ایران 89 درصد مردان سالمند و 44/7 درصد 
زنان سالمند دارای همسر هستند. همچنین 26/5 
تنهایی  به  سالمند  خانوارهای  سرپرستان  درصد 
زندگی می کنند. این موضوع از نظر اجتماعی اهمیت 

دارد و باید در مورد آن برنامه ریزی شود.«
به گفته دکتر رئیسی، بیش از نیمی از خانوارهای 
زن سرپرست، زنان سالمند هستند. نکته قابل توجه 
این است که تعداد زنان تنهای سالمند سرپرست 
خانواده، در ایران باالست و سازمان های حمایتی 
باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. وی 
درخصوص وضعیت بیمه سالمندان هم توضیحاتی 
ارائه کرد: »در کشور ما، 94 درصد از سالمندان بیمه 
پایه دارند و 31/34 درصد از آنها تحت پوشش 
بیمه تکمیلی هستند، درصورتی که نیاز سالمندان 

به بستری شدن، 2برابر افراد دیگر است.«

موضوع مهم دیگری که معاون بهداشتی در موردش 
سخن گفت، دالیل عمده مرگ ومیر سالمندان در 
کشور بود. بر اساس بررسی های وزارت بهداشت، 
باالترین میزان مرگ ومیر در سنین 60 تا 69 سال در 
مردان و زنان، به ترتیب، به دلیل بیماری های قلبی- 
عروقی، دیابت، بیماری های کلیوی و سرطان هاست. 
دکتر رئیسی وضعیت شیوع بیماری ها را در سالمندان 
تشریح کرد: »میزان شیوع فشارخون باال در افراد 
باالی 60 سال، 34/6 درصد است و از این تعداد، 
کمتر از 40 درصد، تحت کنترل هستند و داروهای 
مناسب دریافت می کنند. شیوع دیابت در افراد باالی 
از 40  60 سال، حدود 11 درصد است و کمتر 

درصد آنها تحت کنترل هستند. شیوع چربی خون 
حدود 33 درصد است که 60 درصد از آنها خدمات 
اینکه  به  اشاره  با  می کنند.« وی  دریافت  درمانی 
و  دارند  وزن  اضافه  کشور  سالمندان  درصد   36
22 درصد چاق و 4 درصد الغر هستند، در مورد 
میزان فعالیت بدنی سالمندان گفت: »56/5 درصد 
سالمندان فعالیت فیزیکی کافی ندارند و 21 درصد 

آنها نیز سابقه مصرف دخانیات دارند.«

60 درصد سالمندان با مشکالت دهان 
و دندان

سقوط، یکی از مباحث مهم حوزه سالمندی است 
چون به شیوع باالی پوکی استخوان مربوط می شود. 
همچنین حدود 60 درصد سالمندان دچار مشکالت 
وزارت  مطالعات  در  و  هستند  دندان  و  دهان 
از شکایات سالمندان، فراموشی  بهداشت، یکی 
است که 36 درصد آنها به همین دلیل، به پزشک 
مراجعه کرده اند. وی در پاسخ به این سوال »سالمت« 
که وضعیت سالمت روان سالمندان چگونه است، 
آوردن وضعیت سالمت  دست  به  »برای  گفت: 
روان شاخص هایی را باید بررسی کنیم که هنوز 
آمار دقیقی  ما  استخراج نشده و  ما  از مطالعات 
در این زمینه نداریم ولی می توان گفت اضطراب 
و افسردگی شایع ترین مشکالت روانی سالمندان 
است. از آنجایی که نیمی از زنان سرپرست خانوار 
تبعات روانی برای  تنها هستند، قطعا  سالمند ما 

این زنان خواهد داشت.«

معاون بهداشتی وزارت بهداشت:

ایران سالمندترین کشور منطقه خواهد بود

اگر رسانه های حرفه ای و مستقل از 
ابتدا به موضوع ورود می کردند، اوال 
از تبدیل یک ماجرای صرفا اجتماعی 

)بهداشتی– درمانی( به بحران 
سیاسی- امنیتی جلوگیری می شد، ثانیا 

فضا برای شفاف سازی و بیان جزییات 
فراهم می شد اما با تبدیل آن به بحران 
سیاسی- امنیتی، شفاف سازی و فضای 

پیگیری این موضوع نیز از بین رفت

 رضا 
غبیشاوی
روزنامهنگار

سالمت در ایران2

انتخاب بیش از 2میلیون سفیر سالمت دانش آموزی
سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت از انتخاب و آموزش بیش از 2 میلیون 

سفیر سالمت دانش آموزی در سال تحصیلی 99 - 98 خبر داد.
به گزارش »سالمت«، شهرام رفیعی فر گفت: »ازجمله اقدامات انجام شده در زمینه حفظ و ارتقای 
سالمت دانش آموزان، خانواده و جامعه راه اندازی تشکل سفیران سالمت دانش آموزی است. وظیفه 
آموزش سفیران سالمت برعهده مراقب سالمت یا مدیر، معاون، معلم و... مدرسه است.« وی  افزود: 
»برنامه تربیت سفیران سالمت دانش آموزی از سال 1394 با همکاری دو وزارت آموزش وپرورش و 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمامی مقاطع تحصیلی، آغاز و هر ساله بر اساس دستورالعمل 
ابالغی از سوی معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش وپرورش اجرا می شود.« سرپرست 
دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت توضیح داد: »در این برنامه عالوه بر تهیه راهنماهای 
خودمراقبتی متناسب با هر مقطع تحصیلی، از هر 10 دانش آموز 1نفر به عنوان سفیر سالمت دانش آموز 

به طور داوطلب انتخاب و تربیت می شود.«
رفیعی فر گفت: »این برنامه در همه مقاطع تحصیلی و بر پایه رویکرد آموزش همسانان است و این 
فرصت را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا آگاهی های الزم در موضوعات سالمت و محیط زیست 

را با استفاده از روش های تعاملی و مشارکتی کسب کرده و ضمن مراقبت از سالمت خود، آن را 
به سایر همسانان منتقل کنند.« وی وظایف سفیر سالمت دانش آموز را هم تشریح کرد: »حضور و 
مشارکت فعال در کالس های آموزشی، حضور نمایندگان سفیران سالمت در جلسات شورای 
ارتقای سالمت مدرسه، همکاری با مجری برنامه در برگزاری هرچه با شکوه تر ایام و مناسبت های 
خاص بهداشتی در طول سال، همکاری و همفکری اعضای گروه در انجام فعالیت های بهداشتی، 
همکاری در اجرای برنامه مدارس مروج سالمت )درصورتی که برنامه مدارس مروج سالمت در 

مدرسه اجرا شود( ازجمله وظایف سفیران سالمت دانش آموزی است.«

خبــر

از  یکی  گفت  می شد  تاکنون  اگر 
دستاوردهای بهداشتی در ایران، کاستن 
از موارد زایمان در منزل بوده و تالش 
شده همه زایمان ها در بیمارستان انجام 
شود، با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و 
تغییر ترکیب جنسی جمعیت مهاجر، تعداد 
زایمان در منزل در حال افزایش است و 
بخشی از زنان و نوزادان مهاجر در ایران 
از خدمات بیمارستانی محروم هستند.  
واقعیتی که در برنامه ریزی حوزه سالمت 
در سال های اخیر نادیده گرفته می شود 
در  افغانستانی  مهاجران  که  است  این 
ایران، دیگر صرفا مردان در جستجوی 
نیستند،  موقت  اقامت  قصد  به  و  کار 
بلکه بخش چشمگیری از مهاجران به 
و  می آیند  ایران  به  خانوادگی  صورت 
اقامتشان نیز دائمی است. نادیده گرفته 
شدن چنین واقعیتی موجب شده زنان 
و کودکان مهاجر در برنامه های وزارت 
بهداشت جایی نداشته باشند و پاسخی 

به نیازهای آنها داده نشود.
اجتماع مهاجران افغان در ایران به علت 
فقر، بی سوادی و ویژگی های فرهنگی 
کشور مبدأ که نیازهای متفاوتی نسبت 
صورت  در  و  دارند  میزبان  جامعه  به 
نیازها،  این  به  مناسب  پاسخ  فقدان 
پیامدهای منفی در کوتاه مدت و  بروز 
بود.  خواهد  غیرقابل اجتناب  بلندمدت 
یکی از تفاوت های جمعیت مهاجر با 
جامعه میزبان، نرخ باالی رشد جمعیت 
میان آنهاست که به علت استفاده نکردن از 
وسایل پیشگیری از بارداری رخ می دهد. 
زنان افغانستانی به علت نداشتن دسترسی 
کافی به روش ها و وسایل پیشگیری از 
و  آموزش  نکردن  دریافت  بارداری، 
آن  در  که  فرهنگی  ویژگی های  برخی 
فرزندآوری مکرر عادی است، عموما 
از بارداری پیشگیری نمی کنند یا در این 

زمینه جدیت الزم را ندارند.
موضوع دیگر این است که این جمعیت 
با نرخ باالی رشد جمعیت، بدون هر نوع 
بیمه درمانی هستند و از آنجا که عموما 
فقیرند و درآمد کافی ندارند، توان مالی 
استفاده از امکانات بیمارستانی را ندارند و با 
بدتر شدن وضعیت اقتصادی، این امکانات 
بیشتر از دسترس آنها خارج می شود. این 
گونه است که برای اقدامی کامال ضروری 
و پرخطر مثل زایمان، زنان مهاجر فقیر به 
زایمان در منزل )با همه خطراتی که برای 
مادر و نوزاد به دنبال دارد( مجبور می شوند 
چون یک خانواده کارگری مهاجر توان 
پرداخت حدود 3میلیون تومان پول به 

بیمارستان های دولتی را ندارد.
به نظر می رسد از آنجا که وزارت بهداشت، 
چند سالی است از سیاست جمعیتی جدید 
مبنی بر افزایش جمعیت تبعیت می کند، 
جمعیت های آسیب پذیر مثل مهاجران 
را هم بدون توجه به آسیب های چنین 
سیاستی ذیل این برنامه قرار داده و از 
مناسب  خانواده،  تنظیم  برنامه  تدوین 
می کند.  اجتناب  مهاجران  شرایط  با 
با فقدان حمایت بیمه ای از  از طرفی، 
مادران و کودکان مهاجر عمال آنها را از 
خدمات سالمت محروم و به حال خود 

رها کرده است.
شاید وزارت بهداشت با برخی محاسبات 
قانونی و مالی، مصلحت و منفعت را در 
نادیده انگاری جمعیت مهاجر ببیند اما 
نمی تواند این واقعیت را انکار کند که 
وضعیتی که در آن بخشی از جمعیت، 
از خدمات سالمت محروم شده، عالوه 
بر غیرانسانی بودن اش و به خطر انداختن 
مهاجر،  کودکان  و  مادران  سالمت 
پیامدهای اجتماعی مانند بازتولید فقر و 
آسیب های مرتبط با آن را به دنبال خواهد 
داشت و بخش بزرگی از مسوولیت آن 

متوجه همین وزارتخانه است.

زنان مهاجری که در 
منزل زایمان می کنند

روز 10 مهر 98، شماری 
از اهالی روستای »چنار 
حضور  با  محمودی« 
فرمانداری  مقابل 
)استان  لردگان  شهر 
بختیاری(  و  چهارمحال  
دست به تجمع اعتراضی 
کردند  اعالم  آنها  زدند. 
آزمایش »اچ آی وی« شمار زیادی از اهالی 
روستا مثبت شده است. این افراد خواستار 
روشن شدن دلیل ابتالی این افراد و مجازات 
عامالن بودند. بخش مهمی از این افراد، 
مدعی بودند استفاده از سرنگ آلوده توسط 
اما  بوده  بیماری  انتقال  بهیار، عامل  یک 
نادرست  را  ادعا  این  بهداشت  وزارت 
دانست و با استناد به دالیل مختلف، آن 

را غیرواقعی اعالم کرد.

تجمع 10 مهر، برای نخستین بار این ماجرا 
را رسانه ای کرد و رسانه های مختلف یکباره 
در این باره به انتشار خبر، گزارش، تحلیل، 
یادداشت و... پرداختند. این درحالی است 
برخی  و  استان  رسانه های  همه  تقریبا  که 
رسانه ها در تهران، قبل از تجمع اعتراضی، 
از بروز این پدیده مطلع شده بودند اما به 
دالیل مختلف از انتشار خبر آن خودداری 
کردند. سیر روند این اتفاق تند و تندتر شد، 
به حدی که در روزهای بعد اعتراضات در 
شبکه  ساختمان  به  حمله  با  لردگان،  شهر 
امام  دفتر  و  فرمانداری  درمان،  و  بهداشت 
به  آنها  آسیب  و  تخریب  و  لردگان  جمعه 
خشونت کشیده شد. مجموعه این اتفاقات 
بحرانی  به  اجتماعی  اتفاق  یک  شد  باعث 

سیاسی- امنیتی تبدیل شود.
دو نکته درباره این ماجرا قابل بیان است:

اول( اطالع رسانی
اگر رسانه های حرفه ای و مستقل از ابتدا به 
موضوع ورود می کردند، اوال از تبدیل یک 
ماجرای صرفا اجتماعی )بهداشتی– درمانی( به 
بحران سیاسی- امنیتی جلوگیری می شد، ثانیا 
فضا برای شفاف سازی و بیان جزییات فراهم 
می شد اما با تبدیل آن به بحران سیاسی- امنیتی، 
شفاف سازی و فضای پیگیری این موضوع 

نیز از بین رفت. دلیل اعتراضات اهالی روستا 
مقابل فرمانداری و ساختمان شبکه بهداشت 
لردگان این بود که احساس می کردند صدای 
اعتراض آنها شنیده نشده یا نخواهد شد و 
ممکن است این اعتراض به جایی نرسد. اهالی 

روستا به همین دلیل تصمیم گرفتند به شهر 
لردگان بروند و اعتراض علنی داشته باشند 
تا بتوانند صدای خود را به گوش مقامات 
برسانند. از سوی دیگر، به نظر می رسد طرف 
مقابل، تالش می کرد بدون اطالع رسانی علنی، 
این روند را دنبال کند که گذشت زمان نشان 
داد سیاست درستی نبوده است. اگر مقامات 
وزارت بهداشت قبل از تجمع 10 مهر 98  
خبر را علنی اعالم می کردند و شخص وزیر 
با تشکیل فوری هیات حقیقت یاب، شخصا 
در  و  می رفت  حادثه  محل  به  معاونش  یا 
باالترین سطح ماجرا را پیگیری می کرد، شاید 
اتفاقات ناخوشایند بعدی رخ نمی داد. در نتیجه 
می توان گفت اگر رسانه ها این موضوع را از 
ابتدا پیگیری می کردند، زمینه برای پیگیری 
نقش آفرینی  با  روند  این  اجتماعی  صرفا 
بهداشت  وزارت  به ویژه  دولتی  مقامات 

فراهم می شد.از دیگر پیامدهای تبدیل یک 
امنیتی،  به بحران سیاسی-  مساله اجتماعی 
اعمال محدودیت خودکار برای رسانه ها و 
خبرنگاران در اطالع رسانی این ماجرای صرفا 
اجتماعی است. در این فضا، با عقب نشینی 
این  حرفه ای،  رسانه های  و  خبرنگاران 
رسانه های غیرحرفه ای، شهروند خبرنگاران، 
شبکه های اجتماعی و... خواهند بود که به 
رفع نیازهای اطالع رسانی اقدام می کنند. در 
این وضعیت، عالوه بر گسترش و تقویت 
شایعه، شاهد انتشار گسترده خبرهای جعلی 
و اطالع رسانی غیرمسووالنه و غیرحرفه ای 
به سرمایه  موارد  این  بود که همه  خواهیم 
اجتماعی دولتمردان و بخش های مختلف آن 
به ویژه وزارت بهداشت ضربه می زند و روند 
اقناع اهالی روستا و مخاطبان و طرف های 

درگیر در ماجرا را آسیب پذیر می کند.

دوم( نقش رسانه های مستقل
جای رسانه های مستقل و معتبر و سازمان های 
مشکل  این  حل  به  کمک  برای  غیردولتی 
خالی است. خبرنگاران رسانه های مستقل و 
ماجرا  این  درباره  می توانستند  معتبر 
این اطالع رسانی بخش  کنند.  اطالع رسانی 
مهمی از دغدغه افراد را درباره دیده شدن، 
رفع  اطالع رسانی  و  پیگیری  شدن،  شنیده 
می کرد. چنین ماموریتی را رسانه ای می تواند 
انجام دهد که دغدغه فعالیت حرفه ای، دقیق، 
باشد.ثانیا: در  بی طرفانه و مسووالنه داشته 
این ماجرا، یک طرف اهالی روستا هستند 
که اتهاماتی را مطرح می کنند. از سوی دیگر، 
اتهامات را بی اساس  این  وزارت بهداشت 
و  مطلع  مستقل،  رسانه های  اما  می داند 
تخصصی می توانند جایگاه ویژه و خاصی 

در اقناع افکار عمومی داشته باشند.
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