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عدم آگاهی بیماران مبتال به فشار خون بسیار خطرناک است

کدام بازنشستگان مشمول
«همسانسازی حقوق» میشوند؟

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
جزئیاتی از افزایش حقوق و همسانسازی
بازنشستگان کشوری را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،سید میعاد صالحی در
صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اینکه طی
هفتههای گذشته ،بازنشستگان و همچنین
کانونهای بازنشستگی خواستار اعالم جزئیات
همسانسازی حقوقها شدند ،تاکید کرد:
همانگونه که قبال ًهم گفتم ،مشی ما صداقت
و شفافیت بوده و مطلبی برای پنهان کردن
نداریم .ارقامی که در ادامه ذکر میشود ،بر
اساس اعتبار ابالغی سازمان برنامه و بودجه
است .امیدواریم آنچه مصوب شده ،توسط
سازمان برنامه و بودجه نیز تخصیص یابد.
البته میدانم که خرج و مخارج بازنشستگان
باال است و شرایط اخیر اقتصادی نیز مشکالت
بیشتری برای آنان ایجاد کرده است .ما تمام
سعی خود را انجام داده تا بتوانیم از مشکالت
این افراد بکاهیم .تعداد کل بازنشستگان تا
پایان سال  ۹۷برابر با  ۱میلیون و  ۴۱۶هزار و
 ۷۴۲نفر بوده است .بودجه مصوب سازمان
برنامه برای افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان
در سال  ۹ ،۱۳۹۸هزار میلیارد تومان است.
افزایش سنواتی حقوقها برابر با  ۱۸درصد
میباشد .البته این افزایش به نحوی است که
از  ۴۴۰هزار تومان کمتر نباشد.
بودجه طرح همسانسازی بازنشستگان
کشوری و لشکری ،مجموعا ً مبلغ  ۵هزار
میلیارد تومان است .از این مقدار ۶۵ ،درصد
معادل  ۳۲۵۰میلیارد تومان ،سهم بازنشستگان
کشوری است.
وی همچنین با اشاره به اینکه  ۸۳درصد
بازنشستگان کشوری که برابر با یک میلیون
و  ۱۸۶هزار و  ۵۸۰نفر بوده ،مشمول طرح
همسانسازی هستند گفته است :این افراد
دارای کمترین حقوق دریافتی هستند۱۷ .
درصد باقیمانده بازنشستگان ،فقط از افزایش
 ۱۸درصد سنواتی برخوردار میشوند.
از بابت همسانسازی ،حقوقها حداقل به
میزان  ۳۱هزار تومان (گروه شغلی  )۱و حداکثر
 ۲۴۹هزار تومان (گروه شغلی  )۲۰افزایش
مییابد .حداقل حقوق امسال برای پایینترین
گروههای شغلی با  ۳۰سال خدمت برابر ۲
میلیون و  ۹۸هزار و  ۵۸۸تومان است.
صالحی همچنین نوشته است که حداقل
حقوق امسال برای کمتر از  ۳۰سال خدمت،
برابر با  ۱میلیون و  ۵۷۸هزار  ۵۰۰تومان است
که سال گذشته  ۱میلیون و  ۱۱۳هزار و ۵۰۰
بوده است .در مجموع ،حقوقها حداقل به
میزان  ۴۷۱هزار تومان افزایش یافته است.
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حداقل سن ثبتنام کودکان در پایه
اول دبستان  ۶سال تمام است

فشار خون باال در تور وزارت بهداشت
مرگ زودرس ناشی از سکتههای قلبی و مغزی
معلول بیماری فشار خون بوده و بالغ بر نیمی از
کل موارد مرگ در کشور مربوط به این بیماری
است.
به گزارش ایرنا ،در سال  1395بهطور متوسط 22
درصد زنان و  21درصد مردان ایرانی مبتال به فشار
خون باال بودهاند .همچنین گروه سنی  55تا 69
سال نیز بیش از  50درصد دچار عارضه فشار خون
باال بودند که بر اساس آمارهای وزارت بهداشت،
حدود  60درصد مبتالیان به فشار خون باال از این
مسئله آگاهی ندارند.
عدم آگاهی مبتالیان به فشار خون از بیماری خود
سعید نمکی ،وزیر بهداشت درباره عدم آگاهی
بیماران مبتال به فشار خون از بیماری خود،
میگوید :عدم آگاهی بیماران مبتال به فشار خون
از این بیماری ،بسیار خطرناک است .زیرا اینافراد
وقتی متوجه بیماری خود میشوند که با سکته
مغزی یا قلبی به بیمارستان میروند یا با نارسایی
کلیه باید دیالیز شوند .سال گذشته  10میلیون نفر
در جهان به علت ابتال به فشار خون و عوارض آن
جان خود را از دست دادند .در کشور مانیز برآورد
میشود حدود  15میلیون بیمار مبتال به فشار خون
داشته باشیم.
فشار خون ،قاتل خاموش
وزیر بهداشت معتقد است که باید بیماری فشار
خون را قاتل خاموش دانست .نمکی میگوید:
فشار خون یکی از اولویتهای مهم نظام سالمت
است و میتوان آن را قاتل خاموش دانست .اولین
گامی که میتوانبرای این موضوع برداشت ،توجه
دادن مردم به کنترل فشار خون است .متاسفانه
در برخی موارد پزشکان اصال از دستگاه فشار
خون استفاده نمیکنند و باید به پزشکان گفت
که بررسی فشار خون بیمار بسیار مهم است .هر
ایرانی در سن باالی  30سال باید فشار خون خود
را کنترل کند .در کنار این موارد باید روشهایی
را توصیه کرد که مردم برای کنترل فشار خون
اقدام کرده و تسهیالت و زیرساختهای الزم نیز
فراهم شود تا مردم بهموقع برای کنترل فشار خون
مراجعه کنند.
بیماری فشار خون باال عوارض زیادی دارد؛
در افرادی که فشار خون باال دارند ،به علت
فشار وارد بر قلب به تدریج عضله قلب ضخیم
میشود و این موضوع میتواند فشار بر قلب را
افزایش دهد و در طوالنیمدت ،عمر فرد را کم
کند .همچنین فشار خون باال باعث میشود تا
چربی در دیواره سرخرگها سریعتر رسوب کند.
رگهای قلب در این افراد زودتر تنگ میشوند
و خون کمتری به عضله قلب وارد میشود .اگر
رگهای قلب بسته شوند و خون اصال به عضله
قلب نرسد ،سکته قلبی رخ میدهد .رسوب
چربی در دیواره سرخرگهای مغزی باعث
کمشدن جریان خون به مغز میشود .اگر تنگی
بسیار شدید شود یا رگهای مغز کامال بسته
شود ،سکته مغزی رخ میدهد.
فشار خون باال میتواند باعث پارگی رگهای
ی مغزی ایجاد کند که ممکن
مغز شود و خونریز 
است باعث مرگ شود یا باعث اختالل در حرکت

رئیس دانشگاه تهران در جلسه نشست پرسش و پاسخ:

مطالعه روند بار بیماریهای کشور در بازه زمانی  1369تا  1394نشان میدهد که فشار خون باال از جمله مهمترین عوامل خطر تهدیدکننده سالمت
مردم و اصلیترین عامل مرگومیر در جهان و ایران است .در همین راستا وزارت بهداشت پویش ملی کنترل فشار خون باال را راهاندازی کرده است.

فشار خون
باال از جمله
مهمترین
عوامل خطر
تهدیدکننده
سالمت مردم
و اصلیترین
عاملمرگومیر
در جهان و
ایران است
اندامها ،بینایی و قدرت تکلم شود .همچنین فشار
خون باال میتواند باعث نارسایی کلیهها شود .حتی
در فشار خون باال ،ممکن است چشم مشکل پیدا
کند و باعث خونریزی ته چشم ،تاری دید و کوری
شود.
عالمتهای فشار خون باال
بیماری فشار خون باال معموال عالمت ندارد.
البته ممکن است افراد دارای فشار خون باال دچار
سردرد در ناحیه پشت سر ،سرگیجه ،تاری دید،
خستگی زودرس و تپش قلب ،تنگی نفس شبانه
یا هنگام فعالیت و درد در قفسه سینه شوند .تنها
راه تشخیص ،اندازهگیری فشار خون با دستگاه
فشارسنج است .برای مقابله و کنترل فشار خون
باال در جامعه باید فشار خون افراد در معرض
خطر بهویژه افراد  30ساله و باالتر و زنان باردار
اندازهگیری شود تا بتوان آن را به موقع تشخیص
داد و درمان کرد .برای اطالع از وضعیت فشار
خون میتوان به خانههای بهداشت ،پایگاههای
سالمت ،مراکز خدمات جامع سالمت ،مطب
پزشکان ،درمانگاهها و بیمارستانها مراجعه کرد
و از پزشکان ،پرستاران و ماماها خواست تا فشار
خون را اندازه بگیرند.
وزارت بهداشت به دنبال غربالگری فشار خون باال
وزارت بهداشت به علت اهمیت بیماری فشار
خون باال ،پویشی را برای کنترل این بیماری
راهاندازی کرده است .پویشی ملی که قرار است
از فردا ( 27اردیبهشتماه) و همزمان با روز جهانی
فشار خون آغاز شود و تا  15تیرماه ادامه داشته
باشد .همه معاونتهای وزارت بهداشت و تمامی

با اقدامات ضربتی نمیتوان مسائل را حل کرد

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر این مسئله که مدیریت دانشگاه سعی
کرد با کمترین هزینه تجمع اخیر را خاتمه بدهد ،اظهار کرد :با اقدامات
ضربتی نمی توان مسائل را حل کرد ،بررسی اتفاقات روز دوشنبه بدون
بررسی جوانب دیگر امر بررسی ناقصی است .
به گزارش ایرنا ،محمود نیلی احمدآبادی دیروز ،در جمع گروهی از
دانشجویان بسیجی در مسجد دانشگاه تهران گفت :تجمع دو روز پیش
را نمیتوان به صورت مجرد بررسی کرد .مسئوالن این دانشگاه موافق
قرائت بیانیه معترضین در نشست دو روز پیش در محل دانشکده
هنرهای زیبای این دانشگاه نبودند اما در ادامه با گزارشهایی که به
دست آنها رسید با این امر موافقت کردند .البته این به معنای تایید
اقدام معترضین و خواسته آنها نبود.
گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران دو روز پیش با برگزاری تجمعی
نسبت به محدودیتهای ایجاد شده در پوشش اعتراض کردند .
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه نوع و موضوع اعتراض از نظر
مدیریت این دانشگاه قابل قبول نبوده ،گفت :دادن تریبون به معنی
تایید اعتراض و حرف دانشجویان نبود بلکه برای مسئوالن دانشگاه
مدیریت موضوع با حداقل هزینه مسئله و اولویت اول بود.
نیلی افزود :دانشگاه بر اساس برنامههای مصوب و قانون مصوب
هیئت امنا عمل میکند و همه باید این قوانین را رعایت کنند .دانشگاه
محلی برای گفتوگو و طرح مسئلههای مختلف است .از این ظرفیت
دانشگاه باید برای حل مسائل استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه امید مسئوالن در حل مشکالت کشور به دانشگاه

است ،گفت :دانشگاه باید بتواند مسائل داخل خود را با گفتوگو و
تعامل حل کند .با همفکری این مسائل قابل مدیریت است .بررسیها
نشان میدهد که در این زمینهها دچار کم کاری شده ایم.
وی در این بخش از سخنان خود تاکید کرد :با توجه به شرایط ویژه
کشور تاکید همه مسئوالن بر حفظ آرامش در دانشگاهها است تا بتوانند
اهداف اصلی خود که همان علمآموزی ،تحقیق و پژوهش است را جلو
ببرند.
نیلی احمدآبادی با بیان این جمله که نباید به این موضوع کوچک دامن
بزنیم تا دستگاههای تبلیغاتی دشمن از آن بتوانند سوءاستفاده کنند،
افزود :در این شرایط باید طوری رفتار کنیم که یک موضوع کوچک را
بزرگ نکنیم.
مهدی بختیاری مسئول بسیج دانشگاه تهران پیش از سخنان رئیس
دانشگاه تهران با انتقاد از برگزاری این تجمع گفت :درحالی که تجمع
غیرقانونی بود اما اجازه قرائت بیانیه داده شد .
دانشجویان بسیجی در سواالتی نسبت به اجرا نشدن کامل آییننامه
پوشش در دانشگاه ،برخورد نکردن با افرادی که از نظر آنها هتاک به شمار
میآیند ،ساماندهی وضعیت فرهنگی دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی
انتقاداتی را مطرح کردند .وی با بیان اینکه نباید انتظار داشت مشکالتی
که بیرون از دانشگاه و در سطح جامعه هم وجود دارد را دانشگاه حل کند
اظهار کرد :با اقدامات ضربتی نمیتوان مسائل فرهنگی را حل کرد .باید
دانشجویان مسلمان و اساتید و دیگر مجموعهها با هم همفکری کنند تا
راهکار های مناسبی پیدا کنیم.

دانشگاههای علومپزشکی کشور درگیر این پویش
ملی هستند و قرار است فشار خون افراد  30ساله
به باال و زنان باردار ایرانی اندازهگیری و ثبت شود.
علیرضا رئیسی ،معاون بهداشت وزارت
بهداشت درباره این پویش ملی میگوید :هدف
کلی این پویش ملی ،افزایش نسبت شناسایی و
شروع مراقبت و درمان و افزایش آگاهی جامعه
درباره بیماری فشار خون باال است .جایگاه اصلی
اجرای این پویش ملی در نظام شبکه است .یکی
از اهداف ما این است که فشار خون حداقل 20
میلیون نفر در این طرح اندازهگیری شود و برآورد
میکنیم حداقل 2میلیون نفر بیمار مبتال به فشار
خون شناسایی کنیم که یک میلیون نفر وارد برنامه
مراقبت و کنترل خواهند شد.
شیوه اجرای پویش ملی کنترل فشار خون باال
رئیسی درباره شیوه اجرای این پویش میگوید:
نزدیک به  26هزار مرکز بهداشت و پایگاه
جامع سالمت داریم و هزار و  2بیمارستان
خصوصی و دولتی داریم که این بیمارستانها
هم ایستگاههای سنجش فشار خون را ایجاد
میکنند .همچنین در هزار و  201شهر که
بر اساس جمعیت تقسیمبندی شدند نیز
پایگاههای ثابت و سیار ایجاد میکنیم .تعداد
پایگاههای برآوردشده نزدیک به  2هزار و 600
مورد خواهد بود .نیروهای بهکارگیریشده هم
نزدیک به  16هزار و  500نفر خواهند بود که
در قالب پرسشگران آموزش دیده هستند .همه
این افراد از حوزه بهداشت و درمان خواهند
بود و  2ساعت آموزش میبینند تا با تکنیک

یکسانی فشار خون را مورد سنجش قرار دهند .
عمده فشارسنجهایی که در ایستگاهها استفاده
میشود از نوع دیجیتال خواهد بود تا با سرعت
باال این کار را انجام دهند  .برای این پویش حتی
خوداظهاری هم پیشبینی شده تا اگر افراد در
منزل فشار خون را اندازهگیری کردند ،بتوانند
از طریق سامانهای ،فشار خون خود را ثبت
کنند .هدف ما فقط برگزاری کمپین و اندازهگیری
فشار خون نیست ،بلکه بهدنبال حساسسازی
جهت توجه به سالمت افراد هستیم .یعنی حتی
افرادی که فشار خون مناسب دارند هم پیامهایی
دریافت میکنند تافشار خون خود را به صورت
طبیعی حفظ کنند .در مرحله دوم کار ،اطالعات
همه افرادی که فشار خون آنها ثبت شده در
پرونده الکترونیک ثبت میشود و توسطبهورزان
و مراقبان سالمت تحت پوشش قرار میگیرند .
فرصتی مناسب برای ایجاد پرونده الکترونیک
سالمت
به هر حال اجرای پویش ملی کنترل فشار خون
باال میتواند عالوه بر غربالگری سطح وسیعی از
افراد جامعه و شناسایی مبتالیان به فشار خون
در کشور ،فرصتی مناسب برای ایجاد پرونده
الکترونیک سالمت برای افرادی باشد که تاکنون به
هیچ مرکز بهداشتی و درمانی برای دریافت خدمات
مراجعه نکردند و پرونده الکترونیک سالمت
ندارند .این فرصت قطعا از طرف وزارت بهداشت
و در مسیر ایجاد پرونده الکترونیک سالمت مورد
استفاده قرار میگیرد 27 .اردیبهشتماه در تقویم
به عنوان روز فشار خون ثبت شده است.

بر اساس اطالعیه معاونت آموزش ابتدایی
حداقل سن ثبتنام در پایه اول دبستان ۶
سال تمام خواهد بود و مطابق اساسنامه
دوره پیشدبستانی ،کودکان گروه سنی  ۴تا
 ۶سال تحت پوشش برنامههای این دوره قرار
میگیرند.
به گزارش ایلنا ،معاونت آموزش ابتدایی در
اطالعیهای با تأکید بر اینکه حداقل سن ثبتنام
در پایه اول دبستان  ۶سال تمام تعیینشده
است ،لذا ثبتنام کودکان  ۶سال تمام فقط
در مدارس ابتدایی بهعنوان دانشآموز پایه اول
مجاز است و ثبتنام آنان در سایر مراکز از
جمله مراکز پیشدبستانی ممنوع است.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:
«از آنجا که بر اساس مصوبه شورای عالی
آموزشوپرورش ،حداقل سن ثبتنام در پایه
اول دبستان  ۶سال تمام تعیینشده است و
آموزشوپرورش وظیفه تحت پوشش قرار
دادن کلیه کودکان الزمالتعلیم را بر عهده
دارد و موظف است شرایط را برای بهرهمندی
از این فرصت برای تمامی کودکان فراهم نماید
و با عنایت به لزوم اجرای نظرات شورای عالی
آموزشوپرورش که طی نامه  ۱۵اردیبهشت ۹۸
در پاسخ به استعالم این معاونت با موضوع
فوقالذکر تنظیم و ارسالشده است ،موارد ذیل
جهت ثبتنام کودکان با سن  ۶سال تمام مورد
تأکید قرار میگیرد؛ انتظار دارد با اطالعرسانی
بهموقع و گسترده ،از بروز هرگونه تخلف در
مدارس در سال تحصیلی آتی جلوگیری شود:
 .۱حداقل سن ثبتنام در پایه اول دبستان
 ۶سال تمام خواهد بود و مطابق اساسنامه
دوره پیشدبستانی ،کودکان گروه سنی  ۴تا
 ۶سال تحت پوشش برنامههای این دوره قرار
میگیرند ،لذا ثبتنام کودکان  ۶سال تمام فقط
در مدارس ابتدایی بهعنوان دانشآموز پایه اول
مجاز است و ثبتنام آنان در سایر مراکز از
جمله مراکز پیشدبستانی ممنوع است ،لذا
مدیران مدارس و مراکز پیشدبستانی موظفند
در ثبتنام شرایط سنی را رعایت کنند.
 .۲در مواردی که کودک  ۶سالهای با توجه
به استانداردهای تعیینشده (سنجش بدو ورود
به دبستان) ،آمادگی الزم برای ثبتنام در پایه
اول را نداشته باشد ،سازمان آموزشوپرورش
کودکان استثنایی تصمیمگیری میکند و مرجع
تعیین عدم امکان ثبتنام و حضور کودک با ۶
سال تمام در پایه اول و صدور مجوز ثبتنام
در این پایه با سنین باالتر (در چارچوب سن
متعارف) ،کمیسیون خاص منطقه ،با ذکر
دالیل (عدم دسترسی به مدرسه ،بیماری و)...
میباشد».

