ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آوری

ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻔﺖ:ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ و ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ،در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :در زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺪاث
ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدک در ﻫﻤﻪ اﻣﺎﮐﻦ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺚ زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﺑﺎردار ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪای را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺪف ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ،ﻓﻘﯿﺮ ،ﻣﺤﺮوم و زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ،آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﺣﺘﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﭼﺎر ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوز ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
اﺳﺖ .زﻧﺎن ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻮر ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻣﻮﻻوردی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎده  230ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را در ﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ
و ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻮﻻوردی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺲ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﻧﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ
دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ و اﻋﺼﺎب و روان در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ زﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان
اﺳﺖ.
ﻣﻮﻻوردی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﺨﺘﺺ زﻧﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی
ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ در زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی در زﻣﯿﻨﻪ زﻧﺎﻧﻪ
ﺷﺪن اﯾﺪز ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ روش اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ روش ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،رواﺑﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده،ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﻓﻘﺪان اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺨﺺ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ
زﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮﭼﻪ در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ زﻧﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ
زﯾﺎدی دارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺣﻮزه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
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