
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
گفت: »زنان در زمینه ارتقای سالمت فرزندان 
و همسرشان، نقش محوری دارند و این زنان 
هستند که می توانند با مدیریت صحیح، سبک 
خانواده  در  را  سالمت  فرهنگ  و  زندگی 

ارتقا بخشند.«
به گزارش سپید، معصومه ابتکار همزمان با 
اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون در سراسر 
کشور، ضمن پیوستن به این پویش ملی در 
گفت و گو با وبدا، درخصوص ضرورت توجه 
به فشار خون به عنوان یک ریسک فاکتور 
بسیار مهم، اظهار کرد: »جای خرسندی است 
که توفیق مشارکت در این پویش ملی که 
اقدامی ارزشمند از سوی وزارت بهداشت 
محسوب می شود، را دارم.« وی افزود: »در 
مقطعی از زمان، توجه به مقوله "درمان" بسیار 
مورد تاکید قرار گرفته بود، اما در حال حاضر، 
از اولویت های اصلی  موضوع "پیشگیری" 
وزارت بهداشت محسوب می شود. لذا  جا 
دارد، از دکتر نمکی، وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی که رویکردی پیشگیرانه داشته و 
نسبت به مقوله "بهداشت"، پیشگیری از بیماری ها و 
سبک زندگی اهتمام ویژه دارند، تشکر کنم. با راه اندازی 
این کمپین، یک گام به سوی پیشگیری پیش رفته و از 
مشارکت های مردمی در این زمینه نیز بهره مند می شویم.«

ابتکار با تاکید بر نقش موثر زنان در ارتقای سالمت 
خانواده، تصریح کرد: »زنان در زمینه ارتقای سالمت 
فرزندان و همسرشان، نقش محوری دارند و این زنان 
هستند که می توانند با مدیریت صحیح، سبک زندگی و 
فرهنگ سالمت را در خانواده ارتقا بخشند.« وی افزود: 
»امروزه، مصرف فست فودها، کنسروها و غذاهای آماده 
رواج زیادی پیدا کرده است، میزان نمک در این نوع 
غذاها بسیار باال بوده و فرد را به سمت افزایش فشار 
خون سوق می دهد. بنابراین، زنان با نقش تاثیرگذاری 
که دارند، می توانند سبک تغذیه خانواده را نیز مدیریت 
کنند.« ابتکار گفت: »بیش از 50 درصد از افرادی که به 
فشار خون مبتال هستند، از این مشکل آگاهی ندارند. 
در این راستا، باز هم می توان به نقش موثر زنان اشاره 
کرد؛ چراکه زنان می توانند در افزایش این آگاهی و 

باالبردن سواد سالمت خانواده پیشگام باشند.«

اجرای طرح گفت و گوی ملی خانواده
ابتکار با بیان اینکه حفظ نشاط، کاهش تنش و افزایش 
شادکامی در خانواده، با برقراری ارتباط موثر اعضای 
خانواده با یکدیگر میسر می شود، بیان کرد: »در حال 
حاضر، طرحی تحت عنوان  طرح گفت و گوی ملی 
خانواده  در حال اجرا است که به مهارت های ارتباطی 
درون خانواده و اصالح سبک زندگی می پردازد، تا 
خانواده،  درون  خود  ارتباطات  تقویت  با  خانواده ها 

تنش ها را کاهش دهند. همچنین، بخشی از گفت و گوهای 
خانوادگی نیز می توان به مباحث سالمت، سبک زندگی 
سالم و برقراری مناسبات سالم درون خانواده و برقراری 
و  تنش ها  کاهش  منظور  به  مثبت  عاطفی  مناسبات 
با  وی  کند.«  پیدا  اختصاص  سالمت  سواد  افزایش 
تاکید بر تاثیر مستقیم کیفیت و سبک زندگی سالم در 
افزایش سالمت اعضای خانواده، بیان کرد: »متاسفانه 
امروزه، با سبک زندگی نشسته و بی تحرک در منزل 
و محل کار مواجه شده ایم و ضرورت دارد که به 
فعالیت بدنی و ورزش، توجه بیشتری کرده و آن را 
جزو ضروریات روزمره تلقی کنیم. باید توجه شود 
که کودکان و فرزندان ما، از رفتار و عادات والدین 
الگوبرداری می کنند، بنابراین، چنانچه رفتارهای مثبتی 
همچون، ورزش، طبیعت گردی و تغذیه مناسب را در 
خانواده الگو قرار دهیم، کودکان نیز آموزش خواهند 
دید. در موضوع کاهش ریسک فاکتورهای بیماری های 
غیرواگیر مانند فشار خون نیز آموزش عادات صحیح 

در خانواده، نقش موثری ایفا می کند.«
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار کرد: 
»امروزه با صنعتی شدن جوامع و گسترش شهرنشینی، 
ارتباط مردم با طبیعت دچار اختالل شده است و این 
موضوع بر شاخص های سالمت تاثیر دارد. در بسیاری 
از کشورهای جهان، درمانگران، پیاده روی در طبیعت 
را به عنوان یک رژیم درمانی، توصیه می کنند و تاثیر 
این موضوع را در کاهش تنش و تنظیم فشار خون 
باید  شهری  زندگی  سبک  بنابراین،  اند.  کرده  ثابت 
اصالح شود؛ چراکه روستاییان فعالیت بدنی بهتری 
دلیل  به  اما  دارند،  بهتری  ارتباط  با طبیعت  داشته و 
اینکه 70 درصد جمعیت کشور به سمت شهرها و 

حاشیه شهرها حرکت کرده اند، باید بر سبک زندگی 
سالم با مشارکت فعال زنان و سایر اعضای خانواده 
تاکید بیشتری شود.« وی درخصوص ضرورت افزایش 
تحرک بدنی در زنان، گفت: »زنان باید بر ورزش کردن 
و اصالح سبک زندگی توجه بیشتری کنند. در اصالح 
سبک زندگی، بر تغذیه صحیح، تحرک بدنی و افزایش 
آگاهی و اطالعات دقیق و علمی درخصوص سالمتی 
و عوامل ایجادکننده بیماری ها از جمله فشار خون، 
تاکید می شود؛ چراکه متاسفانه در فضاهای مجازی و 
شبکه های اجتماعی اطالعات مختلفی رد و بدل می شود 
باید اطالعات  بنابراین مردم  ندارد،  مبنای علمی  که 
دقیق را درخصوص مباحث سالمتی، از منابع علمی 

از جمله وزارت بهداشت کسب کنند.« 

بی توجهی به روان، به جسم آسیب می رساند
وی خاطرنشان کرد: »باید توجه شود که ورزش کردن و 
ایجاد نشاط در خانواده یک ضرورت محسوب می شود 
و خانواده ها باید برای خودشکوفایی تالش کنند. انسان 
دو بعد جسمانی و روانی دارد، بی توجهی به روان، به 
جسم آسیب می رساند. بحث بیماری های روان تنی 
در دنیا نیز مطرح است. بنابراین، نوع نگرش انسان 
به آینده و امیدوار بودن، می تواند در کاهش مشکالت 
روان نیز موثر باشد.« ابتکار ادامه داد: »در معاونت زنان 
و خانواده، یکی از رویکردها، توجه به سالمت زنان 
این زمینه، همکاری های بسیار خوبی هم  است. در 
با وزارت بهداشت داریم. همچنین، تفاهم نامه ها و 
طرح های مشترکی را دنبال می کنیم و امیدواریم که در 
زمینه های مختلف همچون اصالح سبک زندگی نیز 
این همکاری ها تداوم پیدا کند.« وی افزود: »یکی از 

موضوعاتی که اهمیت زیادی دارد، ورزش 
بانوان است. ورزش کردن و حفظ سالمتی، 
ارتباط زیادی با یکدیگر دارند. در مقاطعی به 
دلیل کمبود بودجه، درس ورزش در مقطع 
ابتدایی از برنامه های آموزش و پرورش حذف 
شده بود. این موضوع برای دختران، تاثیرات 
نامطلوب تری را درپی داشت؛ چراکه پسران 
به هرحال جنب و جوش و فعالیت بدنی 
دارند. بنابراین، با نشست ها و جلساتی که با 
وزیر آموزش و پرورش وقت برگزار کردیم، 
این موضوع پیگیری شد و دوره های آموزشی 
تربیت بدنی برای معلمان برگزار شد. تابستان 
سال گذشته، 67 هزار معلم این آموزش ها 
را دریافت کردند و ورزش ابتدایی به اکثر 
مدارس ابتدایی در سطح کشور بازگشت. 
زیرا،  دارد،  بسیاری  اهمیت  موضوع  این 
رفتارهای صحیح و بسیاری از پارامترهای 
سالمت در دوران کودکی شکل می گیرد، 
یکی از دالیل چاقی و اضافه وزن در کودکان 
و همچنین بزرگساالن، ناشی از رفتارهای 
دوران کودکی است.« ابتکار بیان کرد: »خوشبختانه، 
بانوان و  به مقوله ورزش  وزارت ورزش و جوانان 
اما  دارد،  زیادی  توجه  دختران  ورزش های همگانی 
با توجه به مباحث شاخص های عدالت جنسیتی که 
موضوع عدالت در دسترسی به خدماتی مانند ورزش 
را شامل می شود، بانوان ایرانی، کماکان در دسترسی به 
سالن های ورزشی مخصوصا در شهرستان ها، کمبودهای 
جدی دارند و دختران محدودیت های بیشتری برای 
این موضوع دارند.« وی ادامه داد: »اقدام دیگری که با 
وزارت ورزش و جوانان آغاز کردیم، بررسی فضاهای 
ورزشی در مدارس دخترانه از لحاظ امکان فعالیت های 
ورزشی و مناسب سازی آنها است؛ چراکه برای دختران 
فعالیت های  به  مقنعه  و  روپوش  با  که  است  دشوار 
ورزشی بپردازند و به دلیل اعتقادات و ضوابطی که 
وجود دارد، رسیدگی به این موضوع اهمیت بسیاری 
دارد. معتقد هستم، برای اینکه جامعه سالمی داشته 

باشیم، باید فضاهای ورزشی مناسبی فراهم کنیم.«
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: 
»حمایت از پارک های بانوان یکی از اقداماتی است که 
می تواند در راستای فراهم سازی امکان فعالیت بدنی 
برای بانوان موثر باشد. این پارک ها فضاهای ویژه ای 
دارند که بانوان می توانند با سهولت بیشتری از آفتاب 
و  کلسیم   ،D ویتامین  کمبود  امروزه،  کنند.  استفاده 
از جمله مشکالت جسمی است  مشکالت اسکلتی 
که می تواند سالمتی زنان را تهدید کند. بنابراین، این 
بتوانند  بانوان  تا  می کنند  فراهم  را  فضایی  پارک ها، 
ورزش کنند و از آفتاب استفاده کنند. در بسیاری از 
شهرهای بزرگ این اقدام آغاز شده است، اما ضرورت 

دارد که در شهرهای دیگر نیز گسترش پیدا کند.«

پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

وزارت صمت نباید واردات 
فرآورده های آرایشی را ممنوع می کرد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس، بابیان اینکه وزارت صمت نباید 
بدون پیش بینی و تامین زیرساخت های الزم ممنوعیت واردات 
فرآورده های آرایشی را رقم می زد تاکیدکرد: »این کمیسیون باید 

دالیل صدور این ابالغیه را بررسی کند.«
عباسعلی پوربافرانی در مورد ابالغیه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مبنی بر ممنوعیت ورود فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
محصوالت  نوع  این  قاچاق  افزایش  باعث  معتقدند  برخی  که 
می شود، گفت: »وقتی به یک کاالیی نیاز داشته باشیم نمی توانیم 
بدون پیش بینی و تامین زیرساخت های الزم، ممنوعیت واردات 
را رقم بزنیم، چرا که اگر این اتفاق بیفتد کارها به خوبی پیش 

نخواهد رفت.«

نماینده مردم نایین، خور، بیابانک در مجلس شورای اسالمی، ادامه 
داد: »زمانی که متناسب با نیازی که در کشور وجود دارد، کاال وارد 
نشود، به طور قطع تامین آن از طریق قاچاق افزایش پیدا می کند، به 
ویژه اگر این روند در حوزه سالمت و در رابطه با محصوالت آرایشی 
و بهداشتی شکل بگیرد، نه تنها قاچاق کاال محسوب می شود، بلکه 
این امکان وجود دارد کاالهایی که به این روش وارد کشور شوند 
که آسیب رسان به سالمت هستند.« وی تصریح کرد: »بی تردید این 
امکان وجود دارد کاالهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند 
از استانداردهای الزم برخوردار نبوده و ناسالم هم باشند، بنابراین در 
این رابطه ابتدا باید زیرساخت های الزم را فراهم کنیم.« این نماینده 
مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه متاسفانه ایران یکی از کشورهایی 
است که در زمینه مصرف فرآورده های آرایشی پیشتاز است، تاکید 
کرد: »امیدواریم مسئوالن حوزه سالمت تدابیری اندیشیده شود که 
در گام اول مصرف فرآورده های آرایشی کاهش پیدا کند، سپس در 
حوزه تولید فرآورده های بهداشتی که نیاز مردم بوده، به گونه ای اقدام 
شود که چنانچه مسیر را برای واردات آنها می بندیم، حتما این کاالها 
را متناسب با میزان تقاضا و با برخورداری از استانداردهای الزم در 
داخل کشور تولید کنیم.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی، یادآور شد: »البته کمیسیون بهداشت و درمان نیز 
باید به طور قطع به این موضوع ورود پیدا کرده و ابالغیه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را از این نظر بررسی کند که چه پیش 

زمینه ای باعث اتخاذ این تصمیم شده است.«

سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس
 در تشریح نشست این فراکسیون با وزیر بهداشت:

بیمارستان های فرسوده 
نوسازی می شوند

سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفت: »وزیر بهداشت در خصوص 
کمبود دارو توضیح داد که کیفیت داروهای تولید داخلی به سطحی 
رسیده است که به وارد کردن داروهای مشابه خارجی نیاز نداریم.«
فاطمه سعیدی در تشریح نشست فراکسیون امید مجلس با نمکی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار داشت: »طبق روال 
عادی فراکسیون امید که اعضای فراکسیون تصمیم به نشست با 
وزرا می گیرند، این هفته نیز با آقای نمکی وزیر بهداشت نشستی 
برگزار شد و آقای نمکی نیز گزارشی را از عملکرد خود ارائه کرد.«
کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون  سخنگوی 
خواسته های  و  نظرات  نیز  امید  فراکسیون  عضو  »نمایندگان 
حوزه انتخابیه خود را مطرح کردند که شامل کمبود تخت های 
بیمارستانی، لزوم تعمیر بیمارستان های فرسوده، کمبود دارو و 
نیروی انسانی و حقوق عقب افتاده کارکنان وزارت بهداشت بود که 
در این زمینه ها پاسخ و قول مساعدت را از وزیر دریافت کردند.«
وی افزود: »یکی از مسائل مطرح شده در جلسه امروز، کمبود 
دارو بود که وزیر بهداشت توضیح داد، کیفیت داروهای تولید 
داخلی به سطحی رسیده است که به وارد کردن داروهای مشابه 
بیمارستان  مورد  »در  داد:  ادامه  سعیدی  نداریم.«  نیاز  خارجی 
پردیس نیز بحث شد و آقای نمکی بیان کرد، چند روز پیش، 
نشستی برگزار شده و مشکالت این بیمارستان حل شده است 
و در ماه های آینده شاهد افتتاح بیمارستان پردیس خواهیم بود. 
در مورد بهسازی بیمارستان های فرسوده نیز قول دادند تا تامین 
بودجه این امر نیز انجام شود.« نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی گفت: »موضوع 
توریسم درمانی نیز مطرح شد تا بیماران کشورهای حوزه خلیج 
فارس و همسایه در ایران امکان ارائه خدمات داشته باشند که 

این امر به ارز آوری نیز کمک می کند.«

خانه ملت 
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معصومه ابتکار ضمن پیوستن به کمپین فشار خون عنوان کرد

راه اندازی کمپین فشار خون، یک گام به سوی پیشگیری

»دالالن  داد:  هشدار  سالمت  گردشگری  انجمن  رئیس 
فاقد  درمانی  مراکز  به  را  بیماران  سالمت،  گردشگری 
به  هم  زیادی  پول  و  می کنند  هدایت  استاندارد  کیفیت 
جیب می زنند؛ به طوری که 30 تا 40 درصد هزینه های 

این بیماران خارجی به جیب دالل ها می رود.«
به گزارش سپید، محمد جهانگیری اظهار داشت: »یکی 
گردشگری  حوزه  در  حاضر  حال  در  که  مشکالتی  از 
پزشکی کشور وجود دارد، حضور افراد غیرکارشناس و 
غیرحرفه ای در زمینه راهنمایی بیماران است. این افراد، 
دالالن و واسطه هایی هستند که با عنوان مترجم، راهنما 
و … در فرودگاه ها یا جاهای دیگر مستقر می شوند. این 
افراد بیماران را به مراکز درمانی هدایت می کنند که از 
نظر ما فاقد کیفیت استاندارد هستند و پول زیادی هم به 
جیب می زنند؛ به طوری که 30 تا 40 درصد هزینه های 

این افراد به جیب این دالل ها می رود.«
رئیس انجمن گردشگری سالمت ادامه داد: »بر این اساس 

از  ما ملزم هستیم که در شورای راهبری توریسم سالمت که متشکل 
امور خارجه، سازمان نظام پزشکی، سازمان  وزارت بهداشت،  وزارت 
میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی است، اینگونه موارد را پیگیری کنیم. 
البته کمیته ای هم برای پیگیری امور اینچنینی در این شورا ایجاد شده 
است. در این راستا، بیمارستان های واجد صالحیت در زمینه گردشگری 
سالمت به عضویت این شورا درآمده اند و در این راستا اطالع رسانی 
استاندارد در کشور،  اگر مراکز درمانی  این است که  می کنیم. واقعیت 
بستری برای جذب قانونی گردشگران سالمت فراهم کنند، یا اینکه این 
امر تخصصی را به شرکت های تسهیلگر و قانونی در صنعت گردشگری 
سالمت بسپارند، آنگاه درآمد دالالن غیرقانونی از این صنعت، روز به 

روز کمتر خواهد شد.«
وی به راهکارهای مقابله با فعالیت دالالن غیرقانونی و ضرورت مراجعه 
گردشگران سالمت به مراکز درمانی معتبر، اشاره کرد و افزود: »در حوزه 

ارائه خدمات گردشگری سالمت باید به بیمارستان هایی که دارای مجوز 
ارائه خدمت به بیماران خارجی هستند مراجعه شود. سازمان نظام پزشکی 
زمینه صاحب صالحیت  این  در  که  را  بیمارستان هایی  و  پزشکان  هم 
هستند، معرفی می کند که امیدواریم این اطالع رسانی به خوبی انجام  شود 
تا توریست ها از جای مناسب، خدمات مناسب درمانی را دریافت کنند.«

خالءهای گردشگری سالمت در ایران
به گزارش خبرگزاری گردشگری سالمت ایران، بر اساس آمارهای رسمی، 
در حال حاضر حدود 166 بیمارستان در کشور ما مجوز قانونی در حوزه 
گردشگری سالمت دارند و در سال گذشته نیز ایران از صنعت رو به رشد 

گردشگری سالمت، حدود یک میلیارد دالر درآمد ارزی داشته است.
زینب محمدزاده، کارشناس مدیریت بیمارستانی نیز با اشاره به خالهای 
هزینه  اینکه  به  توجه  »با  گفت:  ایران  در  سالمت  گردشگری  صنعت 

درمان های تخصصی در ایران بسیار پایین تر از کشورهای 
توسعه یافته تمام می شود و کیفیت این درمان ها نیز هم 
سطح با کشورهای پیشرفته است، انتظار می رود که روند 
ورود گردشگران سالمت به ایران افزایش یابد و درآمدهای 
ایران در این صنعت سودآور، چند برابر میزان فعلی شود، 
اما اگر قرار باشد که بخش مهمی از این افزایش درآمدها 
موجب  بلندمدت  در  اتفاق  این  برود،  دالالن  جیب  به 
می شود که زیرساخت های گردشگری سالمت در ایران 
توسعه چندانی پیدا نکند، زیرا در آن شرایط درآمدهای 
گردشگری سالمت به جای توسعه زیرساخت های مورد 

نیاز  این صنعت در مسیر دیگری هزینه خواهد شد.«
گردشگری  در صنعت  بیمارستان ها  »زمانی  افزود:  وی 
سالمت رشد پیدا می کنند که هزینه ارائه خدمت به بیماران 
خارجی در این بیمارستان ها قابل بازگشت باشد و درآمدها 
در این حوزه بیشتر از هزینه ها شود. یعنی بیشتر درآمدهای 
صنعت گردشگری سالمت به این بیمارستان ها برگردد، اما 
اگر بازگشت سرمایه وجود نداشته باشد و سود ارائه خدمات تخصصی 
بیمارستان ها به جیب دالالن برود، ناخودآگاه مراکز درمانی هم دلسرد 
می شوند و روند سرمایه گذاری در گردشگری سالمت نیز کند خواهد شد.«
محمدزاده معتقد است اگر خود مراکز درمانی با دالالن وارد »بده بستان« 
بیمار خارجی نشوند، حضور دالالن کمرنگ خواهد شد. به باور او، در 
این زمینه باید رفتار بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی هم زیر ذره بین 
نظارت ها قرار بگیرد تا مراکز درمانی کشور، پاتوق دالالن گردشگری 

سالمت نشود.
به هر حال اینکه حدود 40 درصد هزینه گردشگران سالمت در جیب 
بیماران  به  هم  باکیفیتی  درمان  هزینه تراشی،  از  جدای  و  باشد  دالالن 
خارجی ارائه نشود، خطر بزرگی برای این صنعت است و این اتفاق، 
بسیاری از تالش ها برای توسعه سالم صنعت گردشگری سالمت ایران 

را با بن بست جدی مواجه خواهد کرد.

داللی، آفت بزرگ گردشگری سالمت
۴۰ درصد هزینه گردشگران سالمت به جیب دالل ها می رود


