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وجود۱۰ تا ۱۲هزار مبتال به 
اختالل هویت جنسیتی در کشور

معاون پیشــگیری و درمان اعتیاد ســازمان 
بهزیستی کشور با بیان اینکه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار 
فرد ابتال به اختالل هویت جنسیتی در کشور وجود 
دارد، گفت: این افراد عمدتاً دچار مشکل سازگاری 
به محیط زندگی خود به لحاظ اجتماعی هستند و 
شیوع بیماری های عفونی در آنها بیشتر است. منابع 
علمی خارجی معتقدند که شیوع ابتال به ویروس 
HIV در این افراد بیشــتر از افراد عادی اســت و 
این مسئله ممکن است در ایران نیز صدق کند. به 
نقل از ایسنا، فرید براتی سده با بیان اینکه خدمات 
سازمان بهزیستی برای افراد دارای اختالل هویت 
جنسیتی محدود به پرداخت وام نیست، گفت: یکی 
از مشکالت این افراد، مسائل روان شناختی است که 
از طریق هماهنگی های انجام شده با کمیته ایدز و 
دفتر مشاوره سازمان بهزیستی کشور به این افراد 
مشاوره های تخصصی ارائه می شود. معاون توسعه 
پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 
با اشاره به اینکه مجموعه این خدمات موجب ارتباط 
گرفتن، جلب اعتماد و انجام کارهای جدی تر برای 
این افراد در آینده خواهد شــد، تصریح کرد: به این 
ترتیب خدمات سازمان بهزیستی محدود به کمک 
هزینه حدود ۶ میلیون تومانی به این افراد نیست، 
بلکه سازمان بهزیســتی هم قبل و هم بعد از عمل 
جراحی برای ارائه خدمات روان شناختی در کنار 
این افراد است. دو مؤسســه غیر دولتی نیز در این 
زمینه از سوی سازمان بهزیستی فعال شده اند و در 
فضای مجازی نیز کانال آموزشی برای آنها راه اندازی 

شده است.
    

هشدار نسبت به اپیدمی دوباره 
ایدز میان معتادان

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نسبت به اپیدمی 
دوباره ایدز میان معتادان هشدار داد. به گزارش ایلنا، 
مینو محرز در خصوص آمار ابتال به ایدز در کشــور 
گفت: در همه دنیا آمار ابتال به ایدز در مردان و زنان 
مساوی است، در ایران در یک برهه تزریق بیشتر در 
مردان بود و از همین رو اپیدمــی ایدز هم در میان 
مردان وجود داشــت.  محرز بیان کرد: این بیماری 
درمان قاطع ندارد، ولی قابل کنترل است و به زودی 
درمان قاطع این بیماری کشف می شود. طی دو سال 
اخیر اکثریت بیماران از طریق تماس جنسی مبتال 
شده اند که باید در این زمینه آموزش های جنسی 
رفتاری در نظر گرفته شــود. تعداد زیادی از افراد 
که بیماری آنها تخمین زده شده، هنوز شناسایی 
نشــده اند، حدود 4۰ هزار نفر مبتال از سوی وزارت 
بهداشت گزارش شــده، اما تخمین ما ۶۰ هزار نفر 

یا بیشتر است.
    

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد
 برخورد با دور  دور 

خودرو های الکچری 

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از طرح برخورد 
با دور دور خودرو های الکچری در برخی نقاط شهر 
تهران خبر داد. به گزارش میزان، سردار محمدرضا 
مهاندار گفت: بحث دور دور همیشه همراه با آلودگی 
صوتی، ایجاد مزاحمت و ترافیک های مصنوعی در 
سطح شــهر تهران بوده و از آنجا که همیشه مردم 
توقع ایجاد امنیت و آرامش در شهری مثل تهران 
را از نیروی انتظامی دارند طرح برخورد با پدیده دور 
دور را از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز کردیم. رئیس 
پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه طرح برخورد 
با رانندگان متخلف فقــط مخصوص خودرو های 
الکچری نیست اضافه کرد: در موضوع پدیده دور 
دور خودر وهای الکچری بیشتر هستند و از آنجایی 
که اطالعات این خودرو ها توسط همکاران بنده ثبت 
می شود با خودرو های متخلف برخورد می کنیم. او 
گفت: رانندگان این خودر وها احضار و خودرو های 
آن ها توقیف شــده اســت. در این بخش برخی از 
خودروهای الکچری که تکرار تخلفات داشــتند 
به مراجعه قضایی معرفی شدند تا با برخورد با این 
متخلفان مردم احساس امنیت بیشتری در جامعه 

داشته باشند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

چنــد روزی می شــود کــه بحث 
فشــارخون یکی از موضوعــات داغ 
خبرگزاری های ایران شــده اســت. 
فشارخون یا پرفشاری خون که نوعی 
بیماری قلبی عروقی محسوب می شود، 
زمانی شکل می گیرد که گردش خون 
در سراسر بدن با دشواری انجام می شود. 
این شرایط می تواند به واسطه تنگ شدن 
شریان ها یا نوعی از انسداد به وجود آید. 
اگر به پرفشاری خون رسیدگی نشود، 
قلب باید دو برابر ســخت تر کار کند تا 
وظیفه پمپاژ خون را انجام دهد. قلب، 
خون را در رگ هایی باریک تر به جریان 
درمی آورد که افزایش فشــارخون را به 

همراه دارد.
برخی فشــارخون باال را به عنوان 
»قاتل خاموش« می شناســند. این به 
دلیل آن است که این بیماری در مراحل 
اولیه، هیچ نشانه ای ندارد و بیشتر مردم 
نشــانه های اندک موجود را نیز نادیده 
می گیرند. این مسئله به طورمعمول تا 
زمانی که آن ها از شرایطی وخیم تر رنج 
ببرند، ادامه می یابد. در ابتدا فشارخون 
باال آسیب بزرگی را موجب نمی شود. 
اما باگذشــت زمان، سیستم های بدن 
را تغییر می دهد. فشــارخون باال حتی 
می تواند موجب بیماری هایی شود که 
زندگی فرد را در معــرض تهدید قرار 

می دهند. 
راه اندازی بسیج ملی کنترل 

فشارخون در کشور 
در ایران هم فشارخون بیداد می کند 
تا جایی که وزارت بهداشت برنامه هایی 
در این رابطه ترتیب داده است؛ ازجمله 
پویش ملی کنترل فشــارخون باال، با 
این هــدف که با عملیاتــی کردن این 
برنامه ها، جمعیت بیشتری از مبتالیان 
به این بیماری را هدف قرار داده و مردم 

از خدمات سالمت بهره بیشتری برند.
در سالی که گذشت در ایران 97 هزار 

نفر براثر داشتن فشــارخون باال به کام 
مرگ کشیده شــدند و همین موضوع 
به تنهایی نشــان می دهد تا چه میزان 
الزم اســت در این رابطه اطالع رسانی 
شود، با توجه به اینکه می توان به راحتی 
این بیماری را درمان کرد؛ اما مشــکل 
اینجاست که مراجع بهداشتی می گویند 
بیش از نیمی از افرادی که فشارخون باال 
دارند از بیماری خود بی اطالع هستند و 
همین بی اطالعی می تواند خطرآفرین 

باشد و جان آن ها را تهدید کند. 
با توجه به اهمیت موضوع و براساس 
گفته های محمد اســماعیل اکبری، 
مشاور عالی وزیر بهداشت، بسیج ملی 
کنترل فشــارخون در سراســر کشور 
راه اندازی شــده تا کمکی باشــد برای 
آگاهی بخشی به مردم و از سوی دیگر 
راهی باشــد که با اطالع رسانی بتوان 
آمار مرگ ومیر را کاهــش داد. با توجه 
به آموزش های بســیج ملی، شرط اول 
بــرای کاهش مرگ ومیرهای ناشــی 
از فشارخون باال، این اســت که مردم 
فشــارخون خود را کنترل کرده و افراد 
دارای فشــارخون باال شناسایی شوند. 
کمپین ملــی کنترل فشــارخون نیز 
به منظور آگاهی رسانی به مردم طراحی 

و اجرا شده است.
بااین حال تنها شناسایی، آگاهی از 
فشارخون و دریافت دارو کافی نیست، 
بلکه درمان و کنترل مستمر فشارخون 
نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت 
وگرنه راه انــدازی این گونه کمپین ها، 
سودی در برنخواهد داشــت؛ چراکه 
بیمار شناسایی و به پزشک ارجاع داده 
می شود و دارو هم دریافت می کند، اما 
فشارخون خود را کنترل نمی کند. این 
حلقه مفقوده، همان خودمراقبتی است 
که در حوزه ســالمت به خوبی تعریف  
نشده اســت و وزارت بهداشت درصدد 

است که این حلقه مفقوده را احیا کند. 
 میزان فشارخون طبیعی 

چقدر است؟
برای اینکه بدانیم ما هم شامل افراد 
فشارخون باال می شویم یا نه باید بدانیم 

میزان فشارخون طبیعی چقدر است. 
فرزانه فربخش، رئیس گروه پیشگیری 
و کنترل بیماری های غیرواگیر دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی می گوید: به 
علت ضربان دار بودن پمپ خون توسط 
قلب، فشارخون بین دو سطح حداقلی و 
حداکثری با عنوان سیستول و دیاستول 
در نوســان است. فشــارخون طبیعی 
باید کمتر از ۱۲۰ و روی ۸۰ میلی متر 
جیوه باشد که این رقم در افراد مبتال به 
بیماری های قلبی، کلیوی، سکته های 
مغزی و دیابت باید کمتر از ۱۳۰ روی ۸۰ 
باقی بماند؛ درحالی کــه در افراد عادی 
فشــارخون باال ۱4۰ روی 9۰ در نظر 

گرفته می شود.
 آمار باالی مرگ ومیر ناشی از 

فشار خون در ایران
فاجعه اما زمانی آغاز می شــود که 
نگاهی به آمــار مرگ ومیر بــر اثر این 
بیماری خاموش بی اندازیم. هرســال 
حــدوداً ۳۳ هزار ایرانی زیر 55 ســال 
به دلیل فشارخون باال فوت می کنند. 
یکی از مشــکالتی که کارشناســان 
بهداشتی با آن مواجه هستند بی توجهی 
پزشکان نســبت به اطالع رسانی این 
بیماری و دیگری نیــز جدی نگرفتن 
فشارخون توســط خود شخص است. 
درصورتی که این موضوع جدی گرفته 
شود و اطالع رسانی ها به درستی انجام 
شود ۲5 درصد سکته های قلبی و مغزی 

قابل پیشگیری است. 
بیماری فشارخون در عرض ۲5 سال 
گذشته ۶۲ درصد افزایش  یافته که دلیل 
اصلی آن نیز تغییر سبک زندگی مردم 
است. از مهم ترین این عوامل می توان 
به باال بودن مصرف نمک، بی تحرکی، 
چربی خون باال، رژیم غذایی نامناسب، 
مصرف الکل و سبک زندگی غلط اشاره 
کرد. در کشور ما نان 5 درصد، روغن ۲۰ 
درصد و قند و شــکر ۳۸ درصد بیش از 
استاندارد مصرف می شود. این در حالی 
اســت که حبوبات، میوه، سبزی ها و 
لبنیات کمتر از استاندارد، مورداستفاده 

ایرانیان قرار می گیرد.

پزشکان می گویند تنها ۱۲ درصد 
ایرانیان نمک مطلوب استفاده می کنند 
و ۸۰ درصد نمک ها غیراستاندارد است 
که اغلب با عنوان نام نمک دریا مصرف 
می شــود. همچنین چیزی حدود ۲9 
میلیون ایرانی یعنی یک ســوم جامعه 
ما اضافه وزن و چاقــی دارند. ۸۰ درصد 
ایرانی ها تحرک بدنی ندارند و نکته دیگر 
اینکه ایرانی ها ساالنه 4۲ لیتر به ازای هر 
نفر نوشابه مصرف می کنند که این امر 
هم به نوبه خود باعث اضافه وزن می شود 
و مطالعات نشــان می دهد 75 درصد 
فشــارخون باال از اضافــه وزن و چاقی 

به ویژه چاقی شکمی ناشی می شود.
فشارخون، اصلی ترین عامل 

مرگ ومیر 
مطالعه روند بار بیماری ها در کشور 
در بازه زمانی سال های ۱۳۶9 تا ۱۳94 
نشان می دهد که فشارخون باال ازجمله 
مهم ترین عوامل تهدیدکننده سالمت 

مردم و اصلی ترین عامــل مرگ ومیر 
در جهان و ایران محســوب می شود. 
همچنیــن مــرگ زودرس ناشــی 
از ســکته های قلبی و مغزی، به دلیل 
بیماری پرفشــاری خون بوده و بالغ بر 
نیمی از کل موارد مرگ در کشــور را به 
خود اختصاص داده اســت. فشارخون 
باعث تســریع فرآیند تصلب شرایین 
در عروق می شود. با بروز این عارضه در 
عروق تغذیه کننده قلب، سکته قلبی 
ایجادشــده و در برخــی مواقع حتی 
می تواند باعث پارگی رگ ها، خونریزی 
مغــزی و درنهایت مــرگ ناگهانی یا 

اختالل درحرکت، بینایی و تکلم شود.
درمان فشارخون اما تأثیر مفیدی بر 
بهبود این عوارض دارد، کاهش هر ۱۰ 
میلی متر جیوه فشارخون، تا ۱5 درصد 
مرگ های بیماران دیابتی، ۱۲ درصد 
عوارض دیابت و ۱۱ درصد سکته قلبی 

را کاهش می دهد.
سکته های مغزی می توانند به واسطه 
محدود شــدن جریان خون در یکی از 
رگ های خونی انتقال دهنده خون به 
مغز رخ دهند. فشارخون تأثیر مستقیم 
بر جریان خون به این اندام حیاتی دارد و 
به همین دلیل، افراد مبتالبه فشارخون 
باال احتمال بیشتری دارد که به سکته 

مغزی نیز دچار شوند.
نارســایی قلبی که به نام نارسایی 
احتقانی قلب نیز شــناخته می شود، 
به واسطه استرس بیش ازاندازه در قلب 
شــکل می گیرد. این شرایط زمانی رخ 
می دهد که قلب خون را در شریان های 
سخت و باریک پمپاژ می کند. نارسایی 
قلبی یکی از دالیل اصلی مرگ در میان 
افراد مبتالبه فشــارخون باال محسوب 
می شود زیرا به طور مستقیم بر عضله 
قلب تأثیرگذار است. مشکالت تنفسی، 
التهاب در اندام ها، اتســاع شــکمی، 
مشــکالت خواب، بی اختیاری ادرار و 
خستگی یا احساس ضعف از نشانه های 
نارسایی قلبی است که بهتر است به آن 

توجه شود.
دیابت هــم از عوارض فشــارخون 
باالســت؛ اما با دیگر بیماری هایی که 
درنتیجه فشارخون باال شکل می گیرند، 
متفاوت اســت. این بیماری می تواند 
دلیل یا نتیجه پرفشاری خون کنترل 
نشده باشد. از دست دادن کنترل روی 
قند خــون می تواند بــر جریان خون 
تأثیرگذار باشد. همچنین، این شرایط 
می تواند بر سالمت شریانی تأثیرگذار 
باشد و در جریان خون مناسب به قلب 

اختالل ایجاد کند.
بااین وجــود، فشــارخون باال که 

درنتیجــه عوامل دیگر شــکل گرفته 
است می تواند به روشی مشابه بر خون 
تأثیرگذار باشد. این شرایط توانایی فرد 
را برای استفاده از قند به عنوان یک منبع 

انرژی کاهش می دهد. 
بیماری های کلیوی هــم از دیگر 
آسیب هایی است که فشــارخون باال 
باعث آن می شــود. کلیه های انسان 
برای پاالیش مواد زائد از خون طراحی 
 شده اند. همچنین، آن ها الکترولیت ها 
را تنظیم و از طریق ادرار مایعات اضافی 
را از بدن خارج می کنند. فشارخون باال 
به صورت مستقیم بر عملکرد کلیه ها 
تأثیرگذار اســت. این بیماری جریان 
خون به کلیه ها را محدود می کند و آن ها 
را وادار می سازد سخت تر کار کنند. با 
گذشت زمان، این شرایط افت شدید 
در عملکــرد کلیه ها را به همــراه دارد 
زیرا جریان اکســیژن و مواد مغذی به 
این اندام ها کاهش می یابد. همچنین، 
شــریان هایی که اطراف کلیه ها قرار 
گرفته اند ممکن است باریک شوند. این 
شرایط توانایی کلیه ها را در حذف مواد 
زائد کاهش می دهد و می تواند موجب 

یک آسیب غیرقابل جبران شود.
 سالمت چشم ها با فشارخون 

به خطر می افتد
بیشتر مردم حتی نمی توانند تصور 
کنند فشارخون باال تا چه اندازه می تواند 
به سالمت چشم های آن ها آسیب وارد 
کند. شاید در ابتدا دو موضوع نامربوط 
به نظر برسند. بااین وجود، جریان خون 
محدود شده به هر بخش از بدن انسان 
می تواند موجب آسیب رگ های خونی 
در شبکیه چشم شــود. بیماران مبتال 
به فشــارخون باال معموالً به آرامی به 
بیماری های چشــم مبتال می شوند. 
این بیماری ها با نشانه هایی شایع آغاز 
می شــوند که از آن جمله می توان به 
التهاب، تاری دید و از دست دادن وضوح 

بینایی اشاره کرد.
مســئله مهم و قابل توجه این است 
که بیمار مبتال به فشــارخون در تمام 
طول عمر نیاز به درمان دارد و باید فرد 
مبتال و خانواده وی در خصوص بیماری، 
عوارض، درمان، نحوه مراقبت و پیگیری 

آموزش ببینند.

فشارخون باال نتیجه تغییر سبک زندگی است

افزایش قربانیان یک قاتل خاموش 

یادداشت

علی گورانی، مدیر برنامه بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت

با آغاز فصــل گرما و تغییــر وضعیت تابش 
خورشید همواره یکی از دغدغه های جدی مردم 
مراقبت از پوست و جلوگیری از آفتاب سوختگی 
در این فصول اســت؛ اما نکتــه قابل توجه این 
است که محافظت از پوســت در برابر پرتوهای 
خورشیدی نباید تنها به این فصل منتهی شود و 
توجه به نوع پوشش و زمان قرارگیری در معرض 

نور خورشید از نکات حائز اهمیت است.
سرطان پوســت از پنج ســرطان شایع در 
دنیاست، علت اصلی ابتال به سرطان پوست، نور 
خورشید به ویژه تشعشعات فرابنفش آن است. 
البته سرطان پوست مرحله  آخر از آسیب هایی 

است که نور خورشید دارد. از آسیب های دیگر 
می توان به پیر پوســتی، آفتاب ســوختگی و... 

اشاره کرد.
راه حل این موضوع ساده است، اما توجه کافی 
به محافظت از پوســت در برابر نور خورشید در 
کشور صورت نمی گیرد. زیبایی یکی از موضوعات 
مهم برای هر فرد است و به همین دلیل برای رفع 
مشــکالت پوســتی و زیبا به نظر آمدن از مواد 
شیمیایی استفاده می کنند که در برخی موارد 
حتی از ضرر آن بی اطالع اند. این اقدام در حالی 
انجام می شود که اگر از نحوه محافظت صحیح 
پوســت خود در برابر نور خورشید مطلع باشند 
دیگر نیازی به مصرف این مواد شیمیایی نیست.

شدت اثر پرتوهای خورشــیدی در فصول 

مختلف متفاوت است. در حال حاضر با نزدیکی 
به تابســتان نوع پرتوگیری و میــزان تابش نور 
خورشــید متفاوت می شــود که نیاز به توجه 
ویژه تری دارد. میزان آســیب های پوستی در 
ســنین مختلف و بنا به نوع و رنگ پوست افراد 
متفاوت اســت؛ به طورمثال کسانی که پوست 
روشــن تری دارند و کــودکان و افــرادی که 
کک ومک پوستی دارند برای ابتال به بیماری های 

پوستی مستعدترند.
عدم حضور در فضاهای بیرونی در ساعات 
۱۰ تا چهار بعدازظهــر توصیه جهانی جدی 
اســت و مردم باید اصول محافظت از پوست 
خود در برابر پرتوهای فرابنفش را یاد بگیرند. 
این پرتو عالوه بر تأثیراتی که بر پوســت افراد 

دارد، می تواند به چشــم ها نیز آسیب رســان 
باشــد؛ چراکه ایران به دلیل همین تابش ها 
در مدار فرضی »کاتاراکت« قرارگرفته است. 
متأسفانه درزمینه آموزش حفاظت از پرتوها 
بجز موارد بیمارستانی، اقدامات کمی صورت 
گرفته و نیاز است که آگاهی مردم افزایش یابد. 
به طور مثال نباید این باور غلط وجود داشــته 
باشــد که هنگام قرارگیری در ســایه به طور 
کامل از برخورد پرتوها جلوگیری می شــود؛ 
قرار گرفتن در ســایه تنها 5۰ درصد از تابش 
اشــعه به افراد جلوگیری می کند. همچنین 
یکی از موارد پرخطر مواجهه با پرتو فرابنفش 
در زمستان ها هنگام بارش برف است که تا ۸۰ 
درصد امواج از برف منعکس شده و باعث التهاب 
پوست می شوند. استفاده از وسایل حفاظتی 
مناسب در برابر نور خورشید مانند کاله، عینک 
آفتابی، کرم ضد آفتاب و لباس مناسب بسیار 
مهم اســت. البته بهتر است به نوع عینکی که 

فرد استفاده می کند، دقت کافی شود؛ چراکه 
اگر عینک فاکتور حفاظتی مناسب از پرتوها را 
نداشته باشد نه تنها مؤثر عمل نمی کند، بلکه 
آسیب های زیادی به چشم وارد خواهد کرد. 
همچنین اســتفاده از کاله تنها جنبه زینتی 
نداشته و اســتفاده از کاله با لبه حداقل هفت 
سانتی متری که بتواند از پوست گردن و صورت 

حفاظت کند، بسیار مؤثر است.
این تصور که در هــوای ابری پرتو فرابنفش 
از ابر عبــور نمی کند تصوری غلط اســت. این 
پرتو قابلیت عبور از ابر را داراست. یکی از نکات 
قابل توجه این اســت که میزان اثربخشی پرتو 
فرابنفش در شــرایط مختلف، متفاوت است. 
به طورمثال در کنار دریا 4۰ درصد پرتوگیری 
افزایش می یابــد. همچنین پرتــو فرابنفش 
می تواند تــا عمق 4۰ ســانتی متری آب نفوذ 
کند. به همین دلیل است که افراد کنار ساحل و 

هنگام شنا آفتاب سوخته می شوند.

پرتوهای خورشید را در تابستان جدی بگیریم

یکی از مشکالتی که 
کارشناسان بهداشتی 

با آن مواجه هستند 
بی توجهی پزشکان نسبت 
به اطالع رسانی این بیماری 
و دیگری نیز جدی نگرفتن 

فشارخون توسط خود 
شخص است. درصورتی که 

این موضوع جدی گرفته 
شود و اطالع رسانی ها 

به درستی انجام شود 25 
درصد سکته های قلبی و 

مغزی قابل پیشگیری است

بیماری فشارخون در 
عرض 25 سال گذشته ۶2 

درصد افزایش یافته که 
دلیل اصلی آن نیز تغییر 

سبک زندگی مردم است. 
از مهم ترین این عوامل 

می توان به باال بودن مصرف 
نمک، بی تحرکی، چربی 

خون باال، رژیم غذایی 
نامناسب، مصرف الکل و 
سبک زندگی غلط اشاره 

کرد
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