
هشدار قائم مقام وزیر بهداشت:

قائم مقام وزیر بهداشت با اعالم اینکه ۶۰ درصد 
دانش آموزان روزانه شیر نمی نوشند، گفت: »11/5 
درصد دانش آموزان هر روز فست فود می خورند، 
3/۶ درصد آنها صبحانه نمی خورند و 21/5 درصد 
دانش آموزان نیز چاق هستند.« ایرج حریرچی در 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیما با اشاره به 
اهمیت توجه پنج ضلع خانواده، جامعه، مدرسه، 
وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش 
به موضوع سالمت دانش آموزان، اظهار داشت: 
»متأسفانه مصرف چربی، نمک و شیرینی باعث 
کل  در  روند  این  که  است  شده  تحرک  عدم 
شدن  غربی  پدیده  با  ما  و  دارد  وجود  جامعه 
روبه رو هستیم.« وی ادامه داد: »حدود 27/5 درصد 
دانش آموزان و نوجوانان غذای غیرمفید می خورند 
نیز هر هفته نوشابه مصرف  آنها  و 25 درصد 
می کنند؛ ضمن اینکه 15/5 درصد دانش آموزان 
هر هفته فست فود خورده و 11/5 درصد آنها 
نیز به صورت روزانه فست فود مصرف می کنند.«

توزیع 400 میلیون شیر در مدارس 
 ۶۰« شد:  یادآور  بهداشت  وزیر  مقام  قائم 
شیر  روزانه  صورت  به  دانش آموزان  درصد 
مصرف نمی کنند؛ ضمن اینکه در سال گذشته 
4۰۰ میلیون پاکت شیر در مدارس توزیع شده 
داده  شیر  دانش آموز  هر  به  عدد   25 که  است 
شده است، اما این در حالی است که ۶۰ درصد 
نکرده و ۶8  روزانه شیر مصرف  دانش آموزان 
درصد آنها نیز به صورت روزانه سبزیجات تازه 

مصرف نمی کنند.«
حریرچی با بیان اینکه 4۰ درصد دانش آموزان 
هر روز میوه مصرف نمی کنند، گفت:  »21 درصد 
یک  دانش آموز،  پنج  هر  از  یعنی  دانش آموزان 
دانش آموز بدون چشیدن غذا، نمک اضافی مصرف 
می کنند و 27/5 درصد دانش اموزان نیز به دلیل 
مصرف چربی، دارای تری گلیسیرد باال هستند؛ 
ضمن اینکه 28 درصد چربی مفید دانش آموزان 
پایین است.« وی با بیان اینکه 8۶ درصد مادران 
دانش آموزان خانه دار هستند، گفت: »21/5درصد 
دانش آموزان اضافه وزن داشته یا چاق هستند که 
این عدد شامل 9/4 درصد اضافه وزن و 11/4 
درصد نیز چاقی است که شیوع این میزان در 
شهرها دو برابر دانش آموزان در روستاهاست.«

21 درصد دانش آموزان چاقی شکمی 
دارند

قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به اینکه 21 
درصد دانش آموزان چاقی شکمی دارند، گفت: » 
37/9 درصد دانش آموزان روغن جامد هیدروژنه 
و 37/4 درصد نیز روغن مایع هیدروژنه مصرف 
می کنند که این آمار بر اساس پرسش های فردی 
از دانش آموزان و با همکاری آموزش و پرورش 
صورت گرفته است.« حریرچی از مصرف نکردن 
تمام  در  صبحانه  از  دانش آموزان  درصد   3/۶
روزهای هفته خبر داد و افزود: »در خصوص 
فضای ورزشی مدارس در طی سه سال گذشته 
آمارها بهبود پیدا کرده است و حرکت رو به جلو 
بوده است.« وی ابراز داشت: »در چهار دوره، 
یعنی در اول ابتدایی، چهارم ابتدایی و پایه اول 

متوسطه اول و دوم دانش آموزان را مورد معاینه 
قرار داده ایم که طی این چهار مرحله، یک میلیون 
و 27۰ هزار دانش آموز پایه اول ابتدایی معاینه 
شده اند و حدود 4/5 میلیون دانش آموز نیز در 

کل این دوره ها مورد معاینه قرار گرفتند.«

1/5 درصد دانش آموزان قبل از ورود به 
مدرسه دچار اختالل شنوایی هستند

»براساس  گفت:  بهداشت  وزیر  مقام  قائم 
معاینات انجام شده، یک و نیم درصد دانش آموزان 
قبل از ورود به مدارس دچار اختالالت شنوایی 
و 2/5 درصد آنها نیز دچار اختالل بینایی هستند؛ 
ضمن اینکه یک میلیون و 27۰ هزار دانش آموز نیز 
به عنوان سفیر سالمت دانش آموزی با همکاری 
آموزش و پرورش و به مدت 1۶ ساعت برای 
هر دانش آموز، آموزش های مربوط به بهداشت 
را فرا گرفتند.« حریرچی خاطرنشان کرد: »برای 
سالمتی دانش آموزان چهار مرتبه با پوشش 83 
درصدی و 7 میلیون بار در هر دوره،  وارنیش 
میلیون و 8۰۰ هزار  انجام شد و یک  فلوراید 
دانش آموز را فیشرسیلندر کرده ایم.« وی اضافه 
کرد: »از سال 91 تا 95 شاخص دندان پوسیده، 
خراب و کشیده دانش آموزان از 2/9 درصد به 
1/84  درصد کاهش یافته است و دانش آموزان 
به 15 درصد  از 8 درصد  دندان،  فاقد مشکل 

رسیده است. «

90 درصد دانش آموزان روستایی به 
پرونده الکترونیکی متصل هستند

قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به محدودیت 
استخدام نیروهای بهداشت در وزارت بهداشت و 
آموزش و پرورش تصریح کرد: »در حال حاضر 

برای تمام رده های سنی، بسته های متفاوتی را 
طراحی کرده ایم و هر دانش آموز در چهار مقطع 
تحصیلی به پرونده الکترونیکی سالمت متصل 
این موضوع در سطح روستاها  که  است  شده  
بیش از 9۰ درصد پیشرفت داشته است و در 

تهران این پیشرفت کمتر است.«

72میلیون نفر از مردم دارای پرونده 
الکترونیکی سالمت هستند

حریرچی با بیان اینکه در سطح شهرها مراقبین 
سالمت و در روستاها نیروهای بهورز در خصوص 
موضوع بهداشت دانش آموزان فعالیت می کنند، 
بیان داشت: »در حال حاضر 72 میلیون نفر دارای 
پرونده الکترونیکی هستند و 34 میلیون و 5۰۰ 
هزار خدمت را به این افراد ارائه کرده ایم.« وی 
با اشاره به 123 هزار بازدید ناظران بهداشت از 
مدارس کشور در سال گذشته تصریح کرد: »در 
مناطق شهری، سرویس های بهداشتی مورد تأیید 
وزارت بهداشت از 75 درصد به 85 درصد رسیده 
است و در مناطق روستایی نیز این میزان از 55 
درصد به ۶3 درصد در یک سال گذشته رسیده 
است.« قائم مقام وزیر بهداشت از صرف اعتباری 
خصوص  این  در  تومان  میلیارد   5۰۰ با  برابر 
خبر داد و گفت: »1/2 درصد دانش آموزان نیاز 
به درمان حرکتی دارند.« حریرچی با اشاره به 
مشکالت اسکلتی و قامتی دانش آموزان عنوان 
کرد: »براساس تحقیقی که انجام داده ایم، 3 عارضه 
اصلی شامل؛ قوز پشتی، زانوی پرانتزی و زانوی 
در  که  دارد  وجود  دانش آموزان  در  ضربدری 
این سه گروه 1/2 درصد دانش آموزان نیازمند 
حرکات جبرانی و درمان هستند.« وی با اشاره 
به کم خونی دانش آموزان دختر و کمبود ویتامین 

D در دانش آموزان پسر و دختر، افزود: »برای 2 
میلیون و 3۰۰ هزار دانش آموز دختر دبیرستانی 
در سال گذشته 1۶ مرتبه مکمل آهن توزیع شده 
است؛ ضمن اینکه برای دختران دانش آموز و نیز 
دانش آموزان پسر از سال 95، 5 میلیون مرتبه و 
هر بار یک بار مکمل 5۰ هزار واحدی ویتامین 
D توزیع شده است.« قائم مقام وزیر بهداشت 
گفت: »سن شروع سیگار کشیدن در کشور در 
سال های گذشته رو به پایین آمدن بوده است، 
اما در چهار سال گذشته شروع مصرف سیگار 
باید اعالم کنم مصرف  اما  یافته است،  کاهش 
قلیان به صورت خانوادگی موضوع مهمی است 

که تبعات خطرناکی دارد.«

در 2/5 درصد مدارس سوسیس، کالباس 
و نوشابه توزیع شده است

از  بازدید  هزار   89 اینکه  بیان  با  حریرچی 
پایگاه های تغذیه دانش آموزان در مدارس صورت 
گرفته است، خاطرنشان کرد: »در 2/5 درصد این 
پایگاه های مدارس سوسیس، کالباس و نوشابه 
توزیع شده است.« وی با اشاره به اینکه تعداد 
موادغذایی استاندارد دانش آموزان در مدارس را 
به عدد 2۰ رسانده ایم، یادآور شد: »توزیع موارد 
شامل؛ چیپس، یخمک، دوغ گازدار، سوسیس، 
کالباس، لواشک، آلو، آلوچه، آب نبات چسبان، 
پیراشکی  گوشتی،  اشترادول  سمبوسه،  فالفل، 
مقام  قائم  و دونات در مدارس ممنوع است.« 
مجاز  غذایی  مواد  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
دانش آموزان متذکر شد: »مصرف غذاهایی مانند 
خشکبار، خرما، انواع مغزها، شیر و فراورده های 
آن، میوه، بیسکوئیت بدون کرم و لقمه سالم در 

مدارس مجاز است.«

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
خبر داد:

آغاز فعالیت دفاتر خدمات سالمت
 در 9 استان کشور

رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت از 
کشور  استان  چند  در  سالمت  خدمات  دفاتر  فعالیت 
خبر داد و چگونگی فعالیت آنها را تشریح کرد.نشست 
قم،  البرز،  استان های  دفاتر خدمات سالمت  مسئوالن 
همدان، کرمانشاه، کردستان، خراسان شمالی، هرمزگان، 
آذربایجان غربی و تهران در مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت برگزار شد. خسرو صادق نیت، رئیس 
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در نشست 
مسئوالن دفاتر خدمات سالمت 9 استان کشور بر اهمیت 
نظارت های بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 
و اماکن عمومی تاکید کرد و گفت: »اقدامات این دفاتر 
از  ارائه دهنده خدمات در بخش خصوصی  به عنوان 
مولفه های مهم در ارتقای وضعیت بهداشتی در مراکز 

تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی است.« 
رئیس مرکز سالمت محیط و کار افزود : »برنامه دفاتر 
خدمات سالمت با راه اندازی 24 دفتر در تهران با هدف 
اجرایی کردن برنامه ممیزی بهداشتی از واحدهای صنفی 
آغاز شد و در فراخوان مرحله دوم، 19 دفتر دیگر در 
این استان راه اندازی شد.« وی گفت: »در مرحله اول 
کشورِی این برنامه، دفاتر خدمات سالمت در 9 استان 
البرز، قم، همدان، کرمانشاه، کردستان، خراسان شمالی، 
هرمزگان، آذربایجان غربی و تهران شروع به کار کردند.«

 صادق نیت خاطر نشان کرد: »اعتماد به بخش خصوصی 
در  موفقیت  می تواند  برنامه ریزی درست  و  نظارت  با 
انتخاب  و  کند  برابر  چندین  را  بهداشتی  نظارت های 
افراد توانمند و با انگیزه مناسب می تواند در جهت نیل 

به اهداف تعیین شده کمک کننده باشد.«

معاون درمان وزارت بهداشت مطرح کرد:

گاهی دیده می شود بیمارستان 
با امکانات مناسب بهره وری ندارد

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »یکی از مهم ترین 
اصل در واگذاری بیمارستان ها توجه به نحوه مدیریت 
است چرا که فرد ناآشنا ممکن است آسیب های دیگری را 
وارد کند.« قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت 
در نهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی اظهار 
داشت: »حوزه بیمارستانی یکی از مهمترین ارکان حوزه 
سالمت کشور بوده و بیمارستان مهمترین بنگاه اقتصادی 

و محل درآمد دانشگاه و وزارت بهداشت است.« 
وی افزود: »طرح تحول سالمت توانست سبب آشتی 
میان بیمارستان ها و مردم با تزریق منابع اصالح هتلینگ، 
بهبود ارزش نسبی و حذف دریافت وجوه غیرمتعارف 
شود. مهم ترین بحث مدیریت بیمارستان ها، آگاهی از 
فرایندها و کشف حلقه های مفقود شده در بهبود و ارتقا 

شاخص های خدمات بیمارستانی است.« 
جان بابایی تصریح کرد: »در این زمینه آموزش, مدیریت 
بیمارستان و ارتقا مدیریت مهمترین اصل است که از 
نظر حاکمیتی نیز باید به آن توجه کرد و اگر آموزش 

کافی نباشد ممکن است چالش ایجاد شود.« 
درآمد،  بیمه گری،  ترخیص،  »واحدهای  گفت:  وی 
مددکاری، مدارک پزشکی و حتی داروخانه ها که یک 
چهارم منابع بیمارستان ها به آنها اختصاص می یابد به 
عنوان پازل های مدیریتی هستند که عدم توجه به آنها 
می تواند محل چالش باشد. گاهی دیده می شود بیمارستانی 

با امکانات مناسب بهره وری مناسب ندارد.«
اداره  »برای  افزود:  بهداشت  درمان وزارت  معاون   
درست بیمارستان باید در درازمدت رویکرد مدیریتی را 
تصویر کنیم.« وی گفت: »اداره شدن مناسب بیمارستان ها 
نیازمند هیأت امنایی شدن است چرا که متولیان می توانند 
دهند.  ارائه  در حوزه تخصصی خود  متفاوتی  نظرات 
یکی از مهمترین اصل در واگذاری بیمارستان ها توجه 
به نحوه مدیریت است چرا که فرد ناآشنا ممکن است 
آسیب های دیگری را وارد کند.« جان بابایی ادامه داد: 
بیمارستانی،  مدیران  توانمندسازی  و  »سیاست گذاری 
مناطق آسیب پذیر در حوزه سالمت را شناسایی و تا 
حدی اصالح کرده است. آموزش امری مهم  در راستای 

مدیریت نوین بیمارستانی است. 
برگزاری همایش ها و پانل های جانبی در زمینه ارتقا 
بیمارستان ها می تواند بسیار کمک کننده باشد.« وی گفت: 
»افراد شاغل در صف، مجریان و مسئولین در انتقال تجربه 
و اصالح ساختار مدیریتی اثرگذار هستند و تجمیع نقطه 
نظرات آنها می تواند خروجی خوبی برای وزارت بهداشت 

در راستای اداره بیمارستان داشته باشد.« 
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »امیدوارم بتوانیم 
در فرصت پیش آمده به عنوان مدیران حوزه سالمت 
پذیر  آسیب  مناطق  پژوهش،  و  آموزش  ارتقا  کنار  در 
را شناسایی و اصالح کنیم و بیمارستان ها را با شرایط 

بهتر اداره کنیم.« 

اخبار

خانه ملت: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری وجود 7 
میلیون نیروی بیکار در کشور، گفت: »تمامی خانواده های این افراد درگیر 
مشکالت ناشی از بیکاری هستند و این موضوع استرس و برخی بیماری های 
روانی را به دنبال دارد.« حسن علیجانی زمانی با بیان اینکه آمارهای مختلفی 
در مورد تعداد بیماران روانی و تخت های روانپزشکی اعالم می شود، گفت: 
»حتی از سوی وزارت بهداشت که تولیت سالمت را بر عهده دارد نیز آمارهای 
متفاوتی ارائه می شود؛ درحالیکه انتظار می رود آمارهای دقیق اعالم شود تا 
بتوان برنامه ریزی مناسبی برای رفع کمبود تخت روانپزشکی و حمایت از 
بیماران روانی داشت؛ البته بهتر است وزارت بهداشت به گونه ای گام بردارد 
که به حوزه پیشگیری توجه بیشتری شود تا با کاهش بیماری ها و همچنین 
صرفه جویی در منابع حوزه سالمت در کشور مواجه شویم.« نماینده مردم 
تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس، با بیان اینکه وزارت 
به سالمت روان  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سال های اخیر 
توجه بیشتری داشته است، تصریح کرد: »بیماران روانی نیازمند توجه و 
حمایت بیشتری هستند زیرا اغلب آنها از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و حتی 
اختالالت شغلی با مشکالتی مواجه هستند و نیاز است وزارت بهداشت در 
سرانه سالمت به رفع مشکالت این بیماران بیشتر توجه کند و با برنامه ریزی 

مشخص تجهیز بیمارستان های روانی و رفع کمبود تخت روانپزشکی را 
در دستور کار قرار دهد زیرا اگر بیماران روانی درمان نشوند به طور قطع 
اختالالت ناشی از بیماری گریبانگیر خانواده هم می شود.« وی با بیان اینکه 
وزارت بهداشت امکان حمایت از بیماران روانی در طرح تحول سالمت را 
دارد ، گفت: »اگر طرح تحول سالمت طبق برنامه های پنجم و ششم اجرا 
شود صرفه جویی در هزینه ها را به همراه خواهد داشت که می توان بخشی 
از آنها را در جهت انجام کارهای اساسی و زیربنایی مانند حمایت از بیماران 

روانی و رفع کمبود تخت روانپزشکی هزینه کرد.« 
این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه علل مختلفی در بروز 
بیماری های روانی نقش دارد، گفت: »عوامل اجتماعی، اقتصادی، ژنتیکی در 
بروز بیماری های روحی و روانی مؤثر بوده که به عنوان مثال فشارهای کاری، 
بیکاری، تأخیر در ازدواج و حتی نظام های بروکراتیک فشارهای اجتماعی 
را به دنبال دارد و بالطبع این فشارها به بیماری های روانی و اضطرابی و 
افسردگی ختم می شود.« نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه برای 
کنترل عوامل مؤثر در بروز بیماری های روانی باید برنامه ریزی مناسبی انجام 
شود، تصریح کرد: »رفع مشکالت اقتصادی مانند معضل بیکاری می تواند 
کاهش بیماری های فوق را به دنبال داشته باشد.« علیجانی با یادآوری وجود 

7 میلیون نیروی بیکار در کشور، گفت: »تمامی خانواده های این 7 میلیون 
نفر درگیر مشکالت ناشی از بیکاری هستند و این موضوع استرس ها را به 
همراه دارد؛ البته تأخیر در ازدواج و فراهم نبودن زمینه های آن نیز فشارهای 
روحی و روانی را برای جوانان ایجاد می کند.« نماینده مردم تهران، ری، 
اینکه وضعیت  بیان  با  در مجلس دهم،  پردیس  و  اسالمشهر  شمیرانات، 
مدیریت شهری به مسائل و مشکالت حوزه اختالالت روان تنی دامن می 
زند، افزود: »ترافیک و هوای آلوده نیز استرس ها را به دنبال دارد و اگر 
دولت الیحه مدیریت خدمات شهری را ارائه کند شهرداری می تواند تصدی 
گری 23 دستگاه اجرایی را انجام دهد بنابراین اغلب دستگاه ها امور مربوط 
به شهروندان را به صورت الکترونیک انجام داده و بهبود حوزه مدیریت 
شهری به تأمین سالمت روان مردم کمک می کند.« عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی، گفت: »سالمت روانی ریشه های ژنتیک، 
جسمی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دارد و باید تالش کرد که وضعیت 
اشتغال بهبود و مشکالت سد راه ازدواج جوانان و همچنین نابرابری های 
اقتصادی رفع شود ؛ برای مقابله با نابرابری های اجتماعی از رانت خواری 
باید جلوگیری تا عدالت اجتماعی تحقق و مشکالت فکری جوانان کاهش 

و سالمت روان آن ها تأمین شود.«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد

سایه شوم بیماری های روانی بر سر 7 میلیون بیکار و خانواده هایشان
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