
وزیر بهداشت در ابالغی به معاونین این وزارتخانه و 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بر 
اجرایی شدن بیانیه »گام دوم انقالب« که از سوی مقام 
معظم رهبری به ملت ایران ابالغ شده است تأکید کرد.
به گزارش سپید به نقل از فارس، وزیر بهداشت در 
ابالغی به معاونین این وزارتخانه و رؤسای دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور بر اجرایی شدن بیانیه »گام 
دوم انقالب« که از سوی مقام معظم رهبری به ملت 
وزیر  ابالغ  متن  کرد.  تأکید  است،  ابالغ شده  ایران 

بهداشت به شرح زیر است:
بیانیه »گام دوم انقالب« که توسط رهبر فرزانه انقالب 
به ملت شریف ایران ابالغ شد عالوه بر بالندگی و 
نشاط دوباره درخت تنومند انقالب اسالمی با تاکید 
بر ارکان اصلی آن همچون استقالل، آزادی و دفاع از 
آرمان های نفیس روزهای نخست، نقشه و چراغ راهی 
بی مانند بود برای توسعه افتخار آفرین ایران اسالمی 
که چکیده اندیشه  بزرگ مرد دلسوز و خردمندیست 
که سال های با برکت عمرش را در سنگرهای مختلف 
مصروف خدمتگزاری به مردم ، کشور و دینش کرده 

و اینک حاصل آن همه تجربه ، اخالص ، دلسوزی و 
اعتقاد را در قالب جمالتی سرشار از عشق و معنویت 

نثار مردمان سرزمینش کرده است.
با مداقه در این بیانیه مهم می توان دریافت سهم ما 
در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت ،  وزارت  در 
دیگر  از  فراتر  ارزشمند  توصیه های  این  بکارگیری 

دستگاههاست.
اشاره و توصیه به مواردی همچون رعایت اخالق، 
توسعه عدالت، رعایت اصول اقتصاد مقاومتی، توجه 
ویژه به آموزش و پژوهش مبتنی بر مصالح و مقتضیات 
ملی و دینی و تمرکز بر سبک زندگی درست مردم از 
اهم موضوعاتی است که می تواند سرلوحه فعالیت های 

همکارانمان در سراسر کشور قرار گیرد.
لذا از معاونین محترم و روسای محترم دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی کشور می خواهم تا با تشکیل کارگروه های 
ویژه، برنامه های عملی  جهت اجرای توصیه های معظم 
له را تدوین و حداکثر تا 3 ماه آینده به اینجانب اعالم 
فرمایند. توفیق و عزت همکاران را از خداوند بزرگ 

مسئلت دارم.

کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی:

چشم پوشی از تخلف پزشکان 
توسط دستگاه قضایی تبعیض است

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با یادآوری  اینکه 
تمام افراد در برابر قانون برابر هستند تاکیدکرد: »اگر قضات از 
کنند،  چشم پوشی  بیمار  به  پزشکان  توسط  واردشده  خسارت 

تبعیض قائل شده اند.«

یحیی کمالی پور در واکنش به اظهارنظر رئیس سابق هیات بدوی 
سازمان نظام پزشکی مبنی براینکه توصیه رئیس قوه قضائیه تبدیل 
مجازات زندان پزشکان به احکام دیگر است اما برخی قضات و 
دادستان ها آن را اجرا نمی کنند، گفت: »ممکن است برخی اصناف 
با توجه به نوع کاری که انجام می دهند، درصد خطای باالیی هم 
داشته باشند، کما اینکه برای حوزه پزشکی در قانون هم پیش بینی 
شده است، جایی که اقدامات درمانی پزشکان منتهی به بروز خسارت 
به بیمار شود، اگر این اقدامات در راستای شرح وظایف قانونی آنها 

باشد، مسئولیت کیفری متضمن پزشک نمی شود.«
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی، ادامه 
داد: »اگر پزشکان در حوزه وظایف عملکردی خود دچار تقصیری 
شوند که ناشی از بی مباالتی، بی احتیاطی و نبود رعایت موازین 
قانونی باشد، در آن صورت طبیعی است که در قبال آن مسئولیت 
سایر  همچون  نیز  پزشکان  »بی تردید  کرد:  تصریح  وی  دارند.« 
افرادی که در این کشور فعالیت دارند، وقتی  اقدامات تعمدی انجام 
دهند و در پی نبود رعایت برخی نظامات مرتکب خطا شوند باید 
پاسخگو باشند که برخی از این تقصیرها جنبه مجرمانه پیدا می کند، 
بنابراین در چنین شرایطی آنها همچون سایر افراد در مقابل قانون 
یکسان خواهند بود.« کمالی پور تاکید کرد: »وقتی پزشکی به دلیل 
سهل انگاری باعث فوت بیمار شده است، نمی توان از این جرمی 
که مرتکب شده، چشم پوشی کرده و با وی برخورد نکرد، چرا 
که بر مبنای عدالت همه افراد در برابر اجرای قانون برابر هستند، 
بنابراین اعمال تخفیف برای پزشکان در چنین شرایطی تبعیض 

محسوب می شود.«
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی یادآور شد: »البته در قانون 
حداقل و حداکثرهایی برای صدور حکم توسط قضات وجود دارد و 
تجربه نشان می دهد اغلب قضات اعمال تخفیف را در صدور حکم 
برای پزشکان رعایت می کنند و به ندرت این امکان وجود داشته 

که بر اساس انتظارات مردم برای آنها اشد مجازات تعیین شود.«

امینی فرد، نایب رئیس کمیسیون بهداشت:

افزایش بودجه بیمه سالمت
 نیاز به اقناع نمایندگان دارد

»اگر  گفت:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رییس  نایب 
خواستار تداوم بسته های حمایتی حوزه سالمت هستیم باید همچنان 
صرفه جویی و بهینه سازی منابع را در اولویت قرار دهیم و مهمتر 
از همه اینکه منابع را به درستی تعریف کنیم در غیر این صورت 

شاهد کاهش کیفیت و کمیت خدمات خواهیم شد.«
محمد نعیم  امینی فرد به بودجه 98 حوزه سالمت از جمله بیمه 
سالمت اشاره کرد و افزود: »با وجود افزایش بودجه حوزه سالمت 
به نظر می رسد به دلیل تورم موجود در بخش های مختلف و اینکه 
قسمت اعظمی از افزایش منابع صرف هزینه های پرسنلی خواهد 
شد این میزان بودجه متناسب با نیازهای مختلف نباشد.« وی ادامه 
داد: »در بیمه سالمت علی رغم صرفه جویی هر ساله با زیان انباشته 
مواجه هستیم. باید به این نکته توجه داشت که ما ناگزیر به توسعه 
خدمات هستیم به همین دلیل باید تالش کنیم تا منابع پایدارتری 
برای حوزه سالمت تعریف کنیم و در صحن علنی مجلس از میزان 
بودجه پیشنهاد شده دفاع کنیم چرا که در بسیاری از موارد به این 

میزان بودجه نیز با پیشنهاداتی خدشه وارد می شود.«
نایب رییس کمیسیون بهداشت با بیان اینکه افزایش بودجه بیمه 
سالمت نیاز به کار گسترده و اقناعی نمایندگان دارد، افزود: »اکنون 
زمینه های مساعدی وجود دارد. سال گذشته سازمان بیمه سالمت 
توانست در منابع موفق عمل کنند. با توجه به اینکه نمایندگان 
مشکالت را درک کرده اند این امکان وجود دارد که منابع مناسبی 
برای این بخش تعریف شود.« امینی فرد با تاکید بر اینکه در صورت 
تعریف منابع جدید قسمتی از آن باید در اختیار حوزه سالمت قرار 
گیرد، گفت: »اگر خواستار تداوم بسته های حمایتی هستیم باید 
همچنان صرفه جویی و بهینه سازی منابع از طریق خرید خدمات 
راهبردی، سطح بندی و گسترش پرونده الکترونیک سالمت را 
در اولویت قرار دهیم و مهمتر از همه اینکه منابع آن را به درستی 
تعریف کنیم در غیر این صورت شاهد کاهش کیفیت و کمیت 

خدمات خواهیم شد.«

خانه ملت 
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با ابالغ به رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی ،  صورت گرفت

تأکید وزیر بهداشت بر اجرای بیانیه »گام دوم انقالب« مقام معظم رهبری
فرصت 3 ماهه به معاونین جهت ارائه برنامه های اجرایی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت گفت: »طبق بررسی های ما ۴۰ 
درصد مردان ۴5 سال به باال مبتال به 
فشار خون و کلسترول باال هستند که 
یکی از علل مهم آن تغذیه نامناسب 
است. همچنین ۲۲ درصد پسران بین 
هفت تا 18 ساله نیز اضافه وزن  دارند 
و حدود ۲۰ درصدشان نیز دچار چاقی 
شکمی هستند که طبعا مصرف بی  رویه 
فست  فود، مواد قندی و عدم تحرک 

علت این مشکالت است.«
در  عبداللهی  زهرا  سپید،  گزارش  به 
هفته  مناسبت  به  که  خبری  نشست 
سالمت مردان برگزار شد، درخصوص 
نقش تغذیه صحیح در ارتقای سالمت 
مردان جامعه، عنوان کرد: »چنانچه یکی 
از مهمترین علل مرگ و میر در کشور، 
بیماری های غیر واگیر باشد، الگوهای 
ریسک  اصلی ترین  از  یکی  تغذیه ای 
غیر  بیماری های  به  ابتال  فاکتورهای 
واگیر محسوب می شود.« وی افزود: 
»در بحث سالمت مردان نیز یکی از 
اجزای بسیار مهم، بحث تغذیه است. 

در حال حاضر در کشور مهمترین علت مرگ و میر، بیماری  های غیر 
واگیر مانند دیابت، بیماری های قلبی عروقی و سرطان  ها هستند و باید 
بدانیم که یکی از ریسک  فاکتورهای این بیماری  ها تغذیه و الگوی غذایی 
نامناسب است که در کنار فعالیت بدنی کم، دو عامل اصلی محسوب 

می  شوند که باعث شیوع فزاینده بیماری  های غیرواگیر شده  اند.«
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه الگوی 
غذایی مردان مطلوب نیست، گفت: »برای مثال، مردان در روز 1۰ گرم 
نمک مصرف می  کنند، در حالی که طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی، 
این موضوع می  تواند  از 5 گرم در روز نمک مصرف کرد.  باید کمتر 
در مردان منجر به فشار خون و یا بیماری های قلبی و عروقی، پوکی 
استخوان و سرطان معده شود.« وی عنوان کرد: »در حوزه پیشگیری از 
بیماری های غیر واگیر، مصرف 5 واحد میوه و سبزی در روز توصیه شده 
است، اما مطالعات ما نشان می  دهد که در این زمینه هم، الگوی غذایی 
مردان مناسب نیست و 17 درصد مردان 18 سال به باال حداقل دو بار 
در روز میوه و ۴۰ درصد مردان سه واحد در روز سبزی مصرف می  کنند. 
همچنین اطالعات موجود ما نشان می  دهد که 75 درصد مردان 18 سال 
به باال اضافه وزن و چاقی دارند، در این زمینه الگوی غذایی نامناسب 

یک عامل بسیار مهم محسوب می شود.«
عبداللهی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد مردان تحرک بدنی کافی دارند، 
تصریح کرد: »طبق بررسی های ما ۴۰ درصد مردان ۴5 سال به باال مبتال به 
فشار خون و کلسترول باال هستند که یکی از علل مهم آن تغذیه نامناسب 
است. همچنین ۲۲ درصد پسران بین هفت تا 18 ساله نیز اضافه وزن  دارند 
و حدود ۲۰ درصدشان نیز دچار چاقی شکمی هستند که طبعا مصرف 
بی  رویه فست  فود، مواد قندی و عدم تحرک علت این مشکالت است.«
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با بیان اینکه حدود 59 درصد 
مردان ۴5 تا ۶۰ ساله دچار کمبود ویتامین D هستند، خاطرنشان کرد: 
»58 درصد مردان 1۴ تا ۲۰ ساله با کمبود ویتامین D مواجه هستند. باید 
توجه کرد که کمبود ویتامین D خطر پوکی استخوان را افزایش داده و 
عدم کمبود آن نقش مهمی در پیشگیری از بیماری های غیر واگیر دارد.« 
وی تاکید کرد: »یکی از اقدامات  وزارت بهداشت بحث مکمل یاری با 
ویتامین D است که در حال حاضر در تمام دبیرستان های پسرانه انجام 

می  شود که براساس آن، ماهانه یک مکمل ویتامین D 5۰ هزار واحدی 
به پسران دبیرستانی ارائه می  شود.«

90 درصد حوادث شغلی و 85 درصد ایدز در مردان است
رئیس اداره میانساالن وزارت بهداشت هم در این نشست خبری ضمن 
اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده برای سالمت مردان، گفت: »9۰ 
درصد حوادث شغلی برای مردان اتفاق می افتد و 85 درصد موارد ایدز 

نیز در مردان دیده می شود.«
به گزارش ایسنا، ربابه عالمه با بیان اینکه عالوه بر آموزش های ارتقای 
سالمت برای مردان، یک سری بسته خدمت نیز برایشان تدوین کرده ایم، 
گفت: »بسته خدمتی مردان دارای سه جز کنترل عوامل خطر و اصالح 
سبک زندگی، اصالح الگوی تغذیه و اصالح الگوی مصرف دخانیات 
نیز در  این خدمات، خدمات تن سنجی  کنار  است. در عین حال در 
مراکز بهداشت انجام می شود و وضعیت فعالیت جسمانی افراد نیز مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. در این حوزه ها مشاوره ها به صورت کاماًل علمی 

تبیین و ارائه می شود.«
وی با بیان اینکه شیوع مصرف دخانیات در مردان بیش از زنان است، 
گفت: »بر همین اساس مراقبین سالمت به طور فعال در مراکز سالمت 
خدمات مشاوره ای را برای ترک دخانیات ارائه می دهند. در عین حال 
باید توجه کرد که یکی از علل مهم ناتوانی در مردان اختالالت سالمت 
روان است که در این زمینه ما خدمات الزم را در مراکز سالمت ارائه 
می دهیم. خوشبختانه در حال حاضر در سیستم شبکه بهداشت روانشناس 

هم فعال است و ارایه خدمت دارد.«
عالمه ادامه داد: »موضوع دیگر در حوزه سالمت مردان، سالمت باروری 
است که ابعادی مانند عفونت های آمیزشی دارد. باید بدانیم که عفونت های 
آمیزشی در مردان بسیار بی سر و صدا ایجاد می شود. پرداختن به این 
مسائل در سیستم بهداشتی و درمانی باعث می شود که موانع فرهنگی برای 
رفع آنها حل شود و ما به طور فعال بتوانیم در این حوزه ها اقدام کنیم.«

یک برنامه استراتژیک برای سالمت مردان
در نشست خبری هفته سالمت مردان، مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، 
خانواده و مدارس وزارت بهداشت هم با بیان اینکه زنان سبک زندگی 

سالم تری نسبت به مردان دارند، گفت: 
»در حال تدوین برنامه استراتژیکی برای 
انجام  آینده  سال  در  که  هستیم  مردان 
می شود و در این برنامه نگاه ویژه ای به 

سالمت مردان خواهیم داشت.«
امسال  اینکه  بیان  با  برکاتی  حامد 
سیزدهمین سالی است که هفته سالمت 
مردان را برگزار می کنیم، گفت: »اولین بار 
این هفته در ۲3 خرداد ماه 1385 مطرح شد 
و با سه استراتژی اصالح سبک زندگی، 
حوادث ترافیکی و فعالیت فیزیکی در 
مردان اقدامات مان را اغاز کردیم. باید 
توجه کرد که طبق بررسی های وزارت 
بهداشت، سالمت در جنس مذکر در همه 
گروه های سنی نسبت به جنس مونث 
بیشتر در معرض خطر بوده است.« وی با 
بیان اینکه زنان سبک زندگی سالم تری را 
نسبت به مردان دارند، افزود: »پیامدهای 
نامطلوب سالمت هم در بین پسران و 
مردان بیش از زنان و دختران بوده است. 
باید توجه کرد که مردان بیشتر با نابرابری 
بخشی  که  مواجهند  در حوزه سالمت 
از آن ناشی از رفتار مردان است که به 
دلیل احساس رویین تنی و عدم نیاز به مراقبت، تصوراتی اشتباه دارند.«
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان 
اینکه بحث سالمت مردان در دنیا جدید است، گفت: »امروزه کشورهای 
زیادی به این اولویت به عنوان بدنه موتور محرکه اقتصادی کشور توجه 
دارند. هفته ملی سالمت مردان با شعار »مردان سالم تر و فعال تر« در حال 
برگزاری است. باید توجه کرد که عمده درگیری های سالمتی در مردان 
ناشی از بیماری های قلبی و عروقی است که شاخص آن 177 مرگ در 
هر 1۰۰ هزار نفر در مردان است. دیابت، سرطان و حوادث ترافیکی نیز 
در این حوزه قرار دارند. البته حوادث ترافیکی که در گذشته بین ۲۴ 
تا ۲5 هزار مرگ را به خود اختصاص می داد، در سال های اخیر کاهش 
داشته و به حدود 1۶ هزار مرگ رسیده است. » وی با بیان اینکه حوادث 
ترافیکی و خشونت بار در مردان بیشتر است، گفت: »بیماری های روانی 
که منجر به مرگ می شود نیز در مردان بیش از چهار برابر زنان است؛  
به طوریکه در مردان 7.1 درصد و در زنان 1.7 درصد در هر 1۰۰ هزار 
از زنان  برابر بیش  نفر است. همچنین حوادث ترافیکی در مردان سه 

منجر به فوت می شود.«
مرگ  چهار  از خشونت،  ناشی  مرگ  پنج  هر  از  اینکه  بیان  با  برکاتی 
مربوط به مردان و یک مرگ مربوط به زنان است، گفت: »در مرگ ناشی 
از جنگ ها نیز از هر 1۰ مورد 9 مرگ مربوط به مردان است که این 
موضوع نشان می دهد مردان بیش از زنان آسیب پذیرند و در عین حال 
مراقبت کمتری از خود دارند و سواد سالمت شان نیز کمتر است.« وی 
افزود: »بیماری های قلبی عروقی، حوادث و سرطان ها مواردی هستند 
مردان  مردان می شوند. همچنین 11 علت مرگ  به مرگ در  منجر  که 
3۰ تا 7۰ ساله در کشور، بیماری های قلبی عروقی، حوادث ترافیکی، 
سکته ها، دیابت، سرطان دستگاه گوارش، خشونت، سرطان ریه، فشار 
خون، خودکشی و بیماری های تنفسی است. همچنین مواردی که منجر 
به بیماری در مردان 3۰ تا 7۰ ساله می شود عبارتند از اختالالت روانی، 
اختالالت اسکلتی، اختالالت باروری و جنسی که در ۲5 درصد موارد 
برای مردان مشکل آفرین است. همچنین باید توجه کرد که 57 درصد 
مردانی که از بیماری های عفونی جنسی رنج می برند، دیر برای مداخله 

مراجعه می کنند.«

در نشست خبری هفته سالمت مردان مطرح شد

زنان سبک زندگی سالم تری نسبت به مردان دارند
90 درصد حوادث شغلی و 85 درصد ایدز، مربوط به مردان است


