اعتياد به سمت
زنانه شدن
مي رود

رئيس سازمان بهزيستي کشور با اعالم آمارهايي از وضعيت اعتياد زنان در کشور
گفت :با توجه به اين آمارها ،اولويت ما بر افزايش مراکز نگهداري زنان و کودکان
معتاد قرار گرفته است.انوشيروان محسني بندپي در گفت وگو با فارس گفت :بنا بر
شيوع شناسي اعتياد در سال  94در دامنه سني  15تا  25سال به ازاي هر  6/6مرد،
يک زن و در دامنه سني  25تا  44سال به ازاي هر  16مرد  1زن معتاد وجود دارد.
وي ادامه داد :همچنين در گروه سني  45تا  60سال نيز در برابر هر  17مرد معتاد
 1نفر زن با مشکل اعتياد دست به گريبان است و بر همين اساس در سنين پايين تر
مشکل اعتياد به سمت زنانه شدن سوق پيدا کرده است و با افزايش زنان در معرض
آسيب مواجه هستيم.محسني افزود :با توجه به اين آمار؛ در سال  96اولويت ما بر
افزايش مراکز نگهداري زنان و کودکان معتاد قرار گرفت و با توجه به اينکه بيش از

بانو

 51درصد کودکان معتاد از طريق اعتياد مادر به اين دام گرفتار شده اند؛مي توان به
نقش حساس و کليدي زنان در خانواده پي برد.رئيس سازمان بهزيستي عدم کنترل
رشد آسيب اعتياد در زنان را موجب هم افزايي در ديگر گروه هاي سني و اعضاي
خانواده دانست و گفت :در حال حاضر با افزايش قابل توجه تعداد کودکان کار و
خيابان ،کودکان بدسرپرست و بي سرپرست ،مفاسد اخالقي ،طالق و حاشيه نشيني
و...مواجهيم که همه محصول معضل اعتياد هستند.
وي تصريح کرد :بايد بپذيريم که معضل اعتياد ،به عنوان يک معضل اجتماعي تنها
با رويکردي تحت عنوان گفتمان اجتماعي و اجتماع مدارانه قابل حل خواهد بود
و معضالت اجتماعي با مشارکت اجتماعي مردم در قالب سازمان هاي مردم نهاد
کاهش مي يابد.

خبر »

زنان باالي  ٤٠سال
هر سال ماموگرافي كنند

»
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دكتر ب يبي زينب حسيني در گفتوگو با رسالت:

حجاب براي تربيت در محيط امن است

» گفت وگو از ريكا حسامي
اشاره:
امروز روز حجاب و عفاف است .شوراي فرهنگ
عمومي کشور ،اين روز را به عنوان روز عفاف و
حجاب نامگذاري کرده است زيرا در  ۲۱تيرماه
سال  ۱۳۱۴مردم مشهد در اعتراض به اقدام
حکومت رضا خان در مورد ممنوعيت حجاب
در مسجد گوهرشاد تجمع کردند كه با حضور
قواي نظامي ،در اين تحصن بيش از  ۱۶۰۰نفر
کشته و زخمي شدند .پاسداشت اين روز در
نظام جمهوري اسالمي ايران از اهميت بسزايي برخوردار است زيرا بنيان اين
نظام بر پايه محقق كردن دستورات اسالم و ايجاد جامعه اي سالم و خانواده
محور است كه تربيت نسلي متخلق به اخالق ديني و حافظ حرمت ها را مد نظر
دارد .اما وضعيت حجاب و عفاف در كشور ما چگونه است؟ آيا نظام تربيتي و
حوزه هاي فرهنگي توانسته اند در حد قابل قبولي اهداف را محقق سازند و
با نسل جوان تعامل خوبي برقرار كنند؟ حد شرعي حجاب چيست؟ و راهكار
لطفا در ابتدا پيرامون داليل وجوب حجاب اسالمي
توضيح دهيد؟
در آيين اسالم ،احکام شرعي با نص آيات قرآن کريم و
روايات صحيحه و قابل اطمينان از معصومين (ع) و سيره
اهل مسلمانان قابل اثبات است .در اين زمينه(حکم حجاب
بانوان) نيز تمامي داليل اثبت کننده حکم وجود دارد.
آيات مختلفي به صورت صريح بر وجوب حجاب بانوان
اشاره دارد،مانندَ ":و ُق ْل لِلْ ُم ْؤمِناتِ يَغْضُ ضْ َن م ِْن أَبْصا ِره َِّن
دين زي َن َت ُه َّن إِالَّ ما َظ َه َر ِم ْنها
وج ُه َّن َو ال يُ ْب َ
َو يَ ْحف َْظ َن ُف ُر َ
دين زي َن َت ُه َّن إِالَّ
َو ل ْ َيضْ ِرب ْ َن بِخُ ُم ِره َِّن َعل 
ى ُج ُيوب ِ ِه َّن َو ال يُ ْب َ
ل ُِب ُعول َ ِت ِه َّن أَ ْو آبائ ِ ِه َّن (...نور )31:؛ َ إِذا َس َألْت ُُمو ُه َّن َمتاعاً
ن
َف ْس َئ ُلو ُه َّن م ِْن َورا ِء ِحجابٍ ذل ِ ُك ْم أَ ْط َه ُر ل ِ ُق ُلوب ِ ُك ْم َو ُق ُلوب ِ ِه 
(احزاب )53 :؛ يا أَي ُّ َها ال َّنب ُِّي ُق ْل أِلَ ْزوا ِج َ
ك َو بَنات َِك َو ن ِسا ِء
نين َعلَ ْي ِه َّن م ِْن َج َ
الب ِي ِب ِه َّن (احزاب )59:و
ِنين يُ ْد َ
ال ْ ُم ْؤم َ
برخي به صورت غير صريح مانند؛« يا ن ِسا َء ال َّنب ِِّي ل َ ْست َُّن
َك َأ َح ٍد م َِن النِّسا ِء إ ِ ِن اتَّق َْيت َُّن َفال تَخْ ضَ ْع َن ب ِال ْ َق ْو ِل َف َي ْط َم َع
ي َقلْ ِب ِه َم َر ٌ
ض َو ُقلْ َن َق ْوالً َم ْع ُروفا» (احزاب )32:
الَّذي ف 
اصل اين حکم را اثبات مي کند.
در روايات متعددي حدود حجاب به صورت دقيق معين
شده که در برابر نامحرم ،به جز وجه و کفين (با اندکي
اختالف نظر) بقيه بدن بايدپوشيده شود.
در روايات آمده است؛ «راوى به امام گفت :كدام قسمت
از بدن جايز است مرد نامحرم ببيند ؟فرمود«:ال ْ َو ْج ُه َو
ان»(.کافي ،ج ،6ص  )521و سيره مسلمانان
ان َو الْق ََد َم ِ
ال ْ َك َّف ِ
در حجاز ،عراق ،ايران پس از اسالم و ساير بالد اسالمي
نيز پوشاندن همين قسمت ها بوده است .
بنابراين اين حکم به لحاظ شرعي ثابت و از جانب زنان
مسلمانان الزم االتباع است.
چرا حجاب اسالمي نشانه ي عفت و حياست ؟!
ابتدا الزم است ،مفهوم "حجاب "و "عفت" تبيين شود.
"حجاب "در لغت به معناي مانع و "عفت "به معناي
دوري از امور ناپسند و زشت است  .پرسش شما شايد
کامال صحيح نباشد ،چون حجاب همواره نشانه عفت
نيست !گاه مي تواند چنين نباشد ،به اين معنا که يک
فرد محجبه داراي حيا و عفت نباشد و يا فردي بي حجاب
نيز داراي حيا و عفت باشد.
شايد بهتر است پرسيده شود ،چگونه ممکن است ،حجاب
منجر به عفت و حياءگردد؟
و در پاسخ به اين پرسش بايد گفت:همان طور که انسان
موجودي داراي جنبه هاي فردي و اجتماعي است ،پوشش
براي زن مسلمان به عنوان وصف و يا ويژگي ،مي تواند
داراي آثار فردي و اجتماعي باشد.
عفت و حياء هم در امور فردي و هم در امور اجتماعي
قابل مالحظه است .
تقوا و اجتناب از معاصي ،شهوتراني ... ،همه ابعادي از
عفت و حياء است و از ديدگاه اسالم در اين باره داراي
نقش مهمي است.
عفت و پاکدامني از منظر قرآن کريم شرط دريافت
حقايق عالي و علم و معرفت واقعي و نورانيت است و اين
موهبت در نهاد خانواده و جامعه زماني قابل دسترسي
است که که در آن خانواده و جامعه عفت و پاکدامني

موثر براي ترويج حجاب و عفاف كدام است ؟اين سواالت را با دكتر بي بي زينب
حسيني دكتراي علوم قران و حديث و پژوهشگر و استاد يار دانشگاه ياسوج
مطرح كرديم  .وي معتقد است كه حجاب مقدمه پاکي و معنويت براي زنان
است ،بنابراين در نماز نيز الزم است که زنان حجاب داشته باشند.به گفته ي
دكتر حسيني ،حجاب در ساختار نظام احکامي که اسالم براي تعالي خانواده و
جامعه در نظر گرفته است نيز داراي اهميت است .وي يادآور شد كه در قران
كريم آيات مختلفي به صورت صريح بر وجوب حجاب بانوان اشاره دارد.استاديار
دانشگاه ياسوج در پاسخ به سوالي در مورد حق آزادي در پوشش و مسئله
حجاب در اسالم اظهار داشت :حق آزادي در پوشش ،انتخاب شريک جنسي،
 ...از حقوق مسلم هر انساني است ولي اگر استيفاي اين حقوق منجر به از بين
رفتن نسل شود ،بايد محدوديت هايي براي آن اعمال شود.محقق علوم قران و
حديث تصريح كرد:رعايت حجاب ،شايد به نظر رسد كه تأثير مهمي در جامعه
نداشته باشد ،ولي حکم شرعي است و بي ترديد  ،موجب زيستن در محيطي
سالم تر و بهتر خواهد بود .وي گفت :برداشت سطحي از موضوع حجاب و عفاف
مي تواند ،سبب بروز مشکل رويگرداني نسل جوان از حجاب شود ولي تأثير هنر
در اين زمينه غير قابل انکار است .اين گفت وگو فرا رويتان قرار دارد.

نهادينه باشد.
حد پوشش زنان در اسالم به طور دقيق
چيست؟
در اين زمينه خوانندگان محترم را توصيه به خواندن
سوره مبارکه نور مي کنم ،سوره مبارکه نور ،در ابتدا با
بيان ،احکام مربوط به حد زن و مرد زنا کار آغاز مي
اجل ُِدوا ُك َّل وا ِح ٍد ِم ْن ُهما مِائ َ َة َجلْ َد ٍة
شود« .الزَّان َِي ُة َو الزَّان 
ي َف ْ
دين هَّ
ون »
َو ال ت َْأخُ ْذ ُك ْم ب ِ ِهما َرأْ َف ٌة ف 
ي ِ
اللِ إ ِ ْن ُك ْنت ُْم تُ ْؤ ِم ُن َ
سپس شرايط رسيدن جامعه به محيط امن و همراه با
عفت را بيان مي کند ،که اجتناب از چشم چراني ،حد
حجاب ... ،است.
وج ُه ْم ذل َِك
ُق ْل لِلْ ُم ْؤم َ
ِنين يَغُضُّ وا م ِْن أَبْصا ِره ِْم َو يَ ْحف َُظوا ُف ُر َ
ى ل َ ُه ْم إ ِ َّن هَّ
بير ب ِما يَ ْص َن ُعو ن َو ُق ْل لِلْ ُم ْؤمِناتِ يَغْضُ ضْ َن
أَ ْزك 
اللَ خَ ٌ
دين زي َن َت ُه َّن إِالَّ ما
وج ُه َّن َو ال يُ ْب َ
م ِْن أَبْصا ِره َِّن َو يَ ْحف َْظ َن ُف ُر َ
دين
َظ َه َر ِم ْنها َو ل ْ َيضْ ِرب ْ َن بِخُ ُم ِره َِّن َعل 
ى ُج ُيوب ِ ِه َّن َو ال يُ ْب َ
زي َن َت ُه َّن إِالَّ ل ُِب ُعول َ ِت ِه َّن أَ ْو آبائ ِ ِه َّن (...نور )31:و چون در اين
باره نقش زنان داراي اهميت بيشتري است ،احکام مربوط
به زنان با تفصيل و يا تقدم بيان مي شود.
در ادامه موضوع نور بودن خداوند و معرفت او را بيان مي
کند ،هَّ ُ
ض َمث َُل ن ُو ِر ِه َكمِشْ كا ٍة فيها
السماواتِ َو أْالَ ْر ِ
ُور َّ
الل ن ُ
جاج ٍة و در ادامه مي گويد :در خانه
باح ف 
ي ُز َ
باح الْم ِْص ُ
م ِْص ٌ
هايي اين معرفت به دست مي آيد که خداوند شبانه روز
ي ب ُ ُيوتٍ أَذ َِن هَّ ُ
الل أَ ْن ت ُْر َف َع َو يُ ْذ َك َر في َها
عبادت شود؛ « ف 
ْاس ُم ُه يُ َس ِّب ُح ل َ ُه فيها ب ِالْغ ُُد ِّو َو آْالصال» .

»

تمرکز زنان و انصراف ايشان از جنبه هاي جنسي خودشان
است .
بنابراين رعايت تقريبي همان حدود حجاب در نماز
نيز الزم است.
ولي حجاب در ساختار نظام احکامي که اسالم براي
تعالي خانواده و جامعه در نظر گرفته است نيز داراي
اهميت است .
هرکس به مجموعه دستورات قرآن کريم در موضوعات
مختلف اقتصادي ،سياسي ،اخالقي و  ...مي نگرد ،در
مي يابد كه قرآن کريم داراي يک سيستم است که
احکام مختلف آن در واقع هرکدام بخشي از اين سيستم
هستند و براي رسيدن به اهداف معين و مشخصي
طراحي شده اند.
بنابراين اگر کسي در نظر دارد كه فهم صحيحي از شريعت
اسالم داشته باشد ،الزم است ،مجموعه اين احکام را در
ارتباط با اهداف معين آن در نظر بگيرد.
اين اهداف مهم ،مانند :حفظ جان ،مال و آبروي مسلمانان،
( ...که در فقه اسالمي از آن تعبير به "مصالح مرسله"
مي شود) براي حصول ،نيازمند يک سيستم هستند.
حکم حجاب ،در بعد اجتماعي در واقع براي حفظ و
تربيت نسل سالم در محيطي امن و اخالقي تشريع
شده است و استيفاي حقوق کودکان ،يکي از مهمترين
اهداف اسالم است که ممکن است ،به خاطر آن برخي
از حقوق ديگر مانند :منفعت شخصي زنان و مردان،
آزادي ... ،محدود گردد.

عفت و پاکدامني از منظر قرآن کريم ش�رط دريافت حقايق
عالي و علم و معرفت واقعي و نورانيت است
حجاب در ايران موضوعي تاريخي است
بي ترديد مي بايست وضعيت پوشش در جامعه ارتقاء يابد
تا در شأن زن مسلمان و ايراني باشد.
بهترين راه کار ،براي ارتقاي وضعيت حجاب  ،ارتباط با اقشار
تأثير گذار جامعه است

بنابراين ،موضوع پاکدامني و عفت در اين سوره از ابعاد
مختلفي بررسي مي شود ،مانند :حکم حرمت زنا ،وجوب
حجاب ،لزوم رعايت حدود در روابط خانوادگي ،وجوب
استيذان اطفال و ديگران پيش از ورود به محدوده شخصي
زن و شوهر و .....
از نظر اسالم چنانچه عفت و پاکدامني در اعضاي خانواده
و بويژه زنان وجود داشته باشد ،امکان حصول نور معرفت
و معنويت و نيز ياد خداوند وجود دارد و اين مسئله عمال
در مشاهدات ما نيز قابل لمس است.
آيا حجاب يك مسئله ي فردي و اعتقادي است
يا يك مسئله ي اجتماعي؟
حجاب مقدمه پاکي و معنويت براي زنان است ،بنابراين در
نماز نيز الزم است که زنان حجاب داشته باشند.
در حالي که خداوند جنسيت ندارد ولي حجاب سبب

حق آزادي در پوشش و مسئله حجاب در اسالم
چگونه قابل جمع است؟
حق آزادي در پوشش ،انتخاب شريک جنسي ... ،از
حقوق مسلم هر انساني است ولي اگر استيفاي اين حقوق
منجر به از بين رفتن نسل شود ،بايد محدوديت هايي
براي آن اعمال شود.
"حجاب" از محدوديت هايي است که مردان را از سويي به
سمت تشکيل خانواده سوق مي دهد و از سويي از ويراني
بنيان خانواده جلوگيري ميکند تا کودکان بتوانند تحت
نظارت مستقيم پدر و مادر متولد شوند و در محيطي
سالم ارزش هاي اخالقي و انساني را دريابند.
بنابراين خداوند وجوب حجاب را از زناني که اميد به نکاح
ايشان نيست ،برداشت است اگرچه كه آنها را دعوت به
رعايت عفت کرده است.

اعتراض خبرنگاران زن حاضر در
جام جهاني ۲۰۱۸به آزارهاي جنسي

پيامدهاي بي حجابي براي يك جامعه
چيست؟
پيامدهاي بي حجابي با اين توضيحات کامال قابل پيش
بيني است .
پيامدهاي بي حجابي در بعد فردي عدم امکان تعالي معنوي
فرد و در بعد اجتماعي خطر نابودي نسل خواهد بود که
تبعات بسيار مهم و غير قابل جبراني به همراه دارد.
ارزيابي شما از وضعيت حجاب در جامعه
چيست؟
ايران کشوري با سابقه تمدني بسيار کهن است و اتفاقا
حجاب در ايران موضوعي تاريخي است ،بنابراين حساسيت
زنان به حجاب در ايران تنها منشأ ديني ندارد.
متاسفانه حکومت هاي استکباري و شيطاني
برنامه هاي گسترده اي براي نابودي نسل بشر و
اضمحالل خانواده در جهان دارند .مانند :ترويج خودکشي،
سياست هاي کنترل جمعيت ،ترويج روابط نامشروع،زنا
و لواط و .
حرکت جهاني به سمت برهنگي و ترويج آن وجود
دارد .ايران نيز از جامعه جهاني جدا نيست ،ولي به
دليل مکانيزم هاي دفاعي ،خيلي کندتر حرکت
مي کند .اما ،باالخره در ايران نيز اين مسئله بروز
کرده است ،که البته شايد بتوان با تحکيم مباني
اعتقادي و اخالقي و قرآني مردم ،آن را تا حدودي
کنترل کرد.
البته ،همواره برخي از عوامل مانند :نياز به جلب توجه،
کمبود عاطفي و  ...نيز در زنان ممکن است منجر به
بروز بدحجابي شود ،ولي اين عوامل به نظر بنده در
مقابل عامل خارجي رسانه اي و سياست هاي جهاني
در اين زمينه بسيار ضعيف تر است.
به نظر من وضعيت حجاب در ايران نسبت به کشورهاي
ديگر بسيار بهتر و مناسب تر است ولي نسبت به سابقه
کهن تمدني اش ،شأن باالتري دارد.
راهكار پيشنهادي شما براي بهبود وضعيت
حجاب چيست ؟
بي ترديد مي بايست وضعيت پوشش ،ارتقاء يابد تا در
شأن زن مسلمان و ايراني باشد.
به نظر مي رسد ،بهترين راه کار ،در اين زمينه ارتباط

با اقشار تأثير گذار جامعه است.
با آگاه كردن مردم از ضرورت حجاب و تبعات جبران
ناپذير بي حجابي بر نهاد خانواده و جامعه در دراز
مدت مي تواند تأثير خوب و چشمگيري در اين
زمينه داشت .
ارتباط بهتر جامعه زنان بازيگر ،ورزشکاران ،نقاشان،
آهنگ سازان ..،و به صورت کلي جامعه هنرمندان،
با اسالم شناسان ،مي تواند در اين زمينه تأثير گذار
باشد.
برداشت سطحي از موضوع حجاب و عفاف مي تواند،
سبب بروز مشکل رويگرداني نسل جوان از حجاب شود
ولي تأثير هنر در اين زمينه غير قابل انکار است.
بهتر است ،آسيب هاي اجتماعي بدحجابي در
محيط هاي دانشگاهي ،ميز گردها ،جلسات پرسش و
پاسخ و همايش هاي مرتبط با جامعه جهاني و مناظره
با انديشمندان مورد بررسي قرار گيرد.
در اين مبحث اگر مطلبي باقي مانده
بفرماييد؟
مطلب خاصي ندارم ،جز اين که به جامعه بانوان ايران
عرض نمايم ،اولين قشري که از بي حجابي آسيب
مي بيند ،خود زنان و فرزندان آنها هستند.
اين مسئله ،مانند آلودگي محيط زيست است  ،زباله
ريختن فردي در خيابان  ،نمي تواند موجب تعميم ان
شود و بقيه هم اين كار را بكنند.ممکن است،
ممكن است برخي براي بدست آوردن فرصتي براي
ازدواج ،چنين کاري بکنند ،ولي اين راه کار مناسبي
نيست!
اين رفتار ،در طول زمان سبب مي شود كه زندگي
براي همه سخت تر شود و زنان در طول زندگي خود
تنهايي بيشتري را متحمل شوند.
چنانچه در غرب ،زنان معموال مجبور هستند كه چند بار
ازدواج کنند  .اين مسئله آثار زيان باري جسمي و روحي
براي زنان به دنبال مي آورد و زنان در کهنسالي مجبور به
استفاده از حمايت هاي اجتماعي از جمله خانه هاي سالمندان
هستند.بنابراين رعايت حجاب ،شايد به نظر رسد كه
تأثير مهمي در جامعه نداشته باشد ،ولي حکم شرعي
است و بي ترديد  ،موجب زيستن در محيطي سالم
تر و بهتر خواهد بود.
متشكرم.

رابطه پوكي استخوان در
زنان و استروژن

متاسفانه هر روز با بيماراني مواجه هستيم که به علت پوکي استخوان ،دچار
عوارض و دردهاي مختلف شدهاند .شيوع اين بيماري با افزايش سن بيشتر
ميشود تا آنجا که تقريبا ميتوان گفت تمام افراد باالي  80سال به اين درد
مبتال هستند .ضمن اينکه بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت ،زنان
پنج برابر مردان به اين بيماري دچار ميشوند.
به گزارش بهداشت نيوز ،متاسفانه هر روز با بيماراني مواجه هستيم که به علت
پوکي استخوان ،دچار عوارض و دردهاي مختلف شدهاند .شيوع اين بيماري با
افزايش سن بيشتر ميشود تا آنجا که تقريبا ميتوان گفت تمام افراد باالي 80
سال به اين درد مبتال هستند .ضمن اينکه بر اساس گزارش سازمان جهاني
بهداشت ،زنان پنج برابر مردان به اين بيماري دچار ميشوند.
به طور کلي استئوپروز شايعترين بيماري متابوليک استخوان است که در
آن بتدريج از تراکم استخوانها کاسته شده و اين مسئله به افزايش بروز
شکستگي استخواني منجر ميشود.

به طور معمول و فيزيولوژيک از حدود  30سالگي ،ساالنه حدود يک درصد از
تراکم استخواني انسان کم ميشود ،اما وقتي سرعت اين کاهش تراکم ،بيش
از معمول باشد يا تراکم استخواني بشدت کاهش يابد ،با يک وضع پاتولوژيک
روبهرو هستيم که استئوپروز ناميده ميشود.
متاسفانه هيچ راهي براي عالج قطعي يا توقف کامل استئوپروز وجود ندارد و
تنها کاري که از دست ما برميآيد ،اين است که از سرعت اين روند بکاهيم.
پوکي استخوان علل بسياري دارد .يکي از عواملي که فرد را مستعد ابتال
به اين بيماري ميکند ،ژنتيک است .کساني که سابقه فاميلي استئوپروز يا
شکستگي پاتولوژيک مربوط به کاهش تراکم استخواني را داشته باشند بيش
از ديگران در معرض پوکي استخوان قرار ميگيرند.
عامل مهم ديگر در بروز استئوپروز ،کمبود ميزان دريافتي کلسيم و ويتامين
 Dاست که البته به احتمال زياد علت درصد باالي پوکي استخوان در کشور
ماست .اين عامل در کنار ژنتيک ميتواند براي ايجاد پوکي استخوان کافي
باشد .نداشتن فعاليت بدني کافي ،به کاهش قدرت عضالني و کاهش تراکم
استخوانها منجر ميشود .از طرف ديگر در بدن خانمهايي که يائسه شدهاند،
به اندازه کافي هورمون استروژن ترشح نميشود .استروژن يک هورمون موثر
در ميزان تراکم استخواني است که کمبود آن ،فرد را مستعد پوکي استخوان
و دردهاي استخواني ميکند .آلودگي هوا نيز ميتواند خطر ابتال به استئوپروز
را تا حد زيادي افزايش دهد .آلودگي هوا از افزايش ذرات غيرمجاز معلق در
هوا ناشي ميشود.
در مطالعاتي که در اين زمينه صورت گرفته ،چنين نتيجهگيري شد که اين
مواد ميتواند از رسيدن نورخورشيد به پوست و متعاقب آن توليد ويتامين
 Dجلوگيري کند بنابراين زندگيهاي آپارتماننشيني به همراه آلودگي هوا،
رسيدن نور خورشيد به بدن را محدود کرده است.

سرطان پستان شايع ترين سرطان
در زنان است که به ندرت در مردان
هم ديده مي شود و از هر  ۹زن در
دوران زندگي ،يک نفر به اين بيماري
مبتال مي شود.
به گزارش بهداشت نيوز ،راحله
نظري پزشک مرکز بهداشت شهداي
والفجر با بيان اينکه سرطان پستان
بيشتر در سنين باالي  ۴۰سال ،ديده
مي شود ،گفت :سطح اول نظام ارائه خدمت،نخستين نقطه تماس
نظام سالمت با مخاطبان برنامه است؛ عواملي مانند اصالح شيوه
زندگي ،کاهش مصرف کالري ،افزايش فعاليت بدني ،کاهش وزن،
بهبود الگوي تغذيه اي ،کاهش مصرف الکل ،افزايش مصرف ميوه
و سبزي و مکمل هايي نظير ويتامين ها ،مي تواند از بروز سهم
بااليي از سرطان ها پيشگيري کند.وي ،پيشگيري سطح دوم را
در کنترل سرطان پستان بسيار موثر دانست و افزود :در اين سطح
پيشگيري شامل اقدامات کنترلي نظير مراقبت هاي جدي تر،
به ويژه براي افراد در معرض خطر باال ،معاينه و پيگيري هاي
منظم دوره اي براي تشخيص زودرس است؛ در همين سطح
بايستي ارزيابي خطر انجام شده و بانوان در گروه پرخطر شناسايي
شوند.نظري تاکيد کرد :غربالگري سرطان پستان با معاينه باليني
و ماموگرافي ،ضمن تشخيص بيماري در مراحل ابتدايي و کمک
کيفيت زندگي بانوان ،هزينه هاي درماني را کاهش داده و اميد
به زندگي را به ارمغان مي آورد.پزشک مرکز بهداشت شهداي
والفجر با توصيه به انجام ماموگرافي در سنين  ۲۵تا  ۵۰سالگي،
هر دو سال يک بار ،ادامه داد :پس از  ۵۰سالگي نيز الزم است هر
سال يک بار ماموگرافي انجام گيرد و بعد از  ۷۰سالگي در صورتي
که ماموگرافي قبلي طبيعي باشد ،معاينه ساالنه و ماموگرافي هر
سه سال يک بار انجام شود.
نظري افزود :در بانوان  ۲۰تا  ۴۰سال ،الزم است هر دو سال
يک بار و در بانوان باالي  ۴۰سال نيز هر سال ،معاينه پستان از
سوي پزشک انجام شود.

زنان خبرنگار جام جهاني  ۲۰۱۸در
اعتراضبهآزارهايجنسيوتوهينهاي
صورت گرفته به آنها در جريان
برگزاري اين رقابت ها اعتراض کرده
و کمپين تشکيل دادند.
به گزارش ايسنا،با توجه به اين که
پيشازاينزناندرعرصههايمختلف
شروع به اعتراض به آزارهاي جنسي
کرده اند ،زنان خبرنگار ورزشي نيز با
رسانه اي کردن آزار جنسي صورت گرفته در جريان جام جهاني،
به اين مسئله اعتراض کردند.به گزارش  ،APزنان خبرنگار برزيلي
کمپيني براي اين منظور تشکيل داده اند.زنان خبرنگار ورزشي
در جام جهاني اعالم کرده اند که به توهين ها و آزارهاي جنسي
اعتراض دارند .پست هاي مختلف در شبکه هاي اجتماعي با
هشتگ  Lether workدر اين باره منتشر شده است.خبرنگاران
زن حاضر در جام جهاني  ۲۰۱۸اعالم کرده اند ،با توجه به اين
که پليس شاهد توهين هاي جنسي هواداران به آنها بوده ،هيچ
عکس العملي نشان نداده است.پليس بيشتر براي مقابله با حمالت
نژاد پرستانه آمده بوده است .خبرنگار زن  ESPNدر اين باره
مي گويد :درباره تبعيض نژادي پيش از اين زياد صحبت شده
اما درباره زنان و آزار آنها نه.

سقط جنين در  ٢٠درصد بارداري ها
اتفاق مي افتد
علت بروز سقط جنين هميشه مشخص
نيست ولي در ماه هاي اول حاملگي
تقريبا” در همه موارد مرگ جنين ،قبل
از سقط جنين صورت مي گيرد .عوامل
ايجاد کننده سقط جنين در زنان به
دو دسته عمده عوامل جنيني و عوامل
مربوط به مادر تقسيم مي شوند .بروز
سقط جنين در زنان اکثرا” به صورت
خود به خودي اتفاق مي افتد.
به گزارش بانو نيوز ،حاملگي موفق به بارداري اطالق مي شود که طي
آن جنين رشد و تکامل خود را پيدا کرده و ضمن حفظ سالم مادر
منجر به تولد نوزادي سالم شود .در خالل حاملگي ،سه ماهه اول ،دوم
و سوم هر کدام خصوصيات مهم و خاص خود را دارا هستند .هر مرحله
داراي عوامل خاص براي مادر و جنين است که مي تواند تهديد کننده
سالمت آنها باشد.سقط جنين شايع ترين عارضه حاملگي در سه ماهه اول
حاملگي مي باشد که موجب استرس روحي شديد در زوج هاي مشتاق
فرزند مي شود0-80 .درصد حاملگي ها به مرحله حيات نمي رسد و
براورد مي شود 50درصد بارداري ها قبل از تاخير در اولين قاعدگي دفع
مي شوند .حدود 20-15درصد بارداري هاي شناخته شده به سقط جنين
منتهي مي شوند .سق جنين يعني به مقصد نرسيدن حاملگي و در واقع
يکي از فوريتهاي زنان و مامايي مي باشد.
عوارض جدي سقط جنين شامل
خونريزي ،عفونت ،شوک باکتريال (شوکي که در اثر عفونت ايجاد
مي شود) از عوارض سقط جنين مي باشند.

بيمه زنان سرپرست خانوار در اولويت

زنان زياد کار کنند ،ديابت ميگيرند

زناني که در هفته بيش از  45ساعت کار مي کنند ،در معرض ابتال به ديابت قرار
مي گيرند .چنين فرضي در مورد مردان مطرح نبوده و برعکس است.
به گزارش خبرآنالين :تاکنون تحقيقات زيادي درباره اينکه آيا کار زياد براي مردان منجر
به ديابت مي شود يا خير انجام شده و اين امر مسلم شده است که کار زياد رابطه اي با
ديابت در مردان نداشته و برعکس ،اگر مردي بيشتر کار کند ،کمتر در معرض ابتال به
ديابت قرار مي گيرد(.منهاي کارهاي استرس زا)
تحقيق جديد از روي آناليز ديتاي  2003کانادايي هاي  35تا  74ساله انجام و در مجله
" BMJ Open Diabetes Reaserch and Careمنتشرشده {لينک} که نشان
مي دهد  63درصد از زناني که بين  35تا  40ساعت در هفته کار مي کردند ،در معرض
ابتال به ديابت قرار گرفتند.

عضو هيئت رئيسه فراکسيون زنان مجلس ،با يادآوري اينکه جمعيت
زنان سرپرست خانوار به دليل حوادث مختلف ساالنه ۱۵درصد افزايش
مي يابد از تدوين طرحي جامع در مجلس براي ايجاد متولي واحد
درجهت حمايت از اين قشر خبر داد.به گزارش تندرست نيوز،سيده
فاطمه ذوالقدر در واکنش به انتشار خبري از سوي معاون امور زنان و
خانواده رياست جمهوري مبني بر اينکه بيش از سه ميليون زن سرپرست
خانوار در کشور وجود دارد گفت :ما در برنامه ششم توسعه دولت را
موظف کرده بوديم که در جهت ساماندهي زنان سرپرست خانوار اقدام
کند ،ضمن اينکه آمار اين زنان بيشتر از اين ميزان بوده و با افرادي
که تحت سرپرستي آنها قرار مي گيرند قطعا جمعيت بزرگتري را
تشکيل مي دهند که بايد ساماندهي شوند.نماينده مردم تهران ،ري،
شميرانات ،اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي اسالمي ،ادامه داد:
البته زنان بدسرپرست که داراي همسر معتاد هستند و همسرانشان
به جاي درآمدزايي براي آنها هزينه به همراه دارند نيز در زمره افرادي
قرار مي گيرند که نياز به حمايت دولت دارند.وي يادآورشد :دولت در
برنامه ششم توسعه مکلف شده است که به مدت  ۵سالي که اين برنامه
اجرا مي شود زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست را تحت پوشش خود
درآورد ،کما اينکه براي بيمه اين زنان مبلغ  ۲۳۰ميليارد تومان در نظر
گرفته شده است تا در اختيار کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان
بهزيستي قرار بگيرد ،ضمن اينکه الزم است بر روند تخصيص آن هم
نظارت شود.ذوالقدر تصريح کرد :بي ترديد بيمه زنان سرپرست خانوار
در اولويت قرار دارد ،چرا که آنها با معضالت اجتماعي متعددي مواجه
مي شوند ،بنابراين بايد ساماندهي آنها با توجه به مشکالتي که دارند
در اولويت قرار بگيرد.

