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در قدم اول بايد خطرپذيري هر 
ــنجيم و ميزان آن را  ــري را بس ام

كاهش دهيم.
ــه وقتي در  ــوص زلزل در خص
ــع علمي  ــه ي جام ــن نقش تدوي
ــور همكاري مي كرديم يكي  كش
از اساتيد بسيار محترم و با تجربه 
ــع كنيد اين  ــه ما فرمودند: جم ب
ــران زلزله  ــر در ته ــا را! اگ كاره
ــود كرد!  بيايد، هيچ كاري نمي ش
به فكر بيماري هاي قلب و عروق 
ــيد. اما واقعاً اين طور نيست.  باش
ــن كارها را بكنيم  ــا موظفيم اي م
ــه مي توان براي كاهش  و هميش
ــوارض پديده ها  ــرات و يا ع خط

اقدامات موثري انجام داد.
ــيب  ــوص كاهش آس در خص
براي معتادان خيلي كارها كردند. 
ــود كه  ــن ب ــدم اول اي ــد ق گفتن
نگذاريم معتاد شوند. حاال كه شد 
چكار كنيم؟ بهتر نيست سرنگ 
ــتريل بدهيم تا سرنگ آلوده  اس
ــترش  مصرف نكنند و ابتال و گس
بيماري هايي مثل ايدز و هپاتيت 

كمتر شود؟!
اگر به يك معتاد تا آخر عمر متادون بدهيم بهتر است تا مثًال هروئين 
ــي كه اوضاع  خطرناك تر  ــائل جنس تزريقي مصرف كند. در خصوص مس
ــت. تنوع و  ــخت تر اس ــت. چون اثرگذاري بر رفتار مردم به مراتب س اس
ــذا مردم در نگرش و  ــت و ل ــي از ويژگي هاي خلقت خداوند اس گوناگون
ــراختيار انتخاب رفتار  عملكرد با يكديگر متفاوتند و البته خداوند به بش
ــت. اما نقطه ي اشتراك همه، خرد  ــب را هم داده اس ــب يا نامناس مناس
ــت كه پيامبران براي بيدار كردن آن مامور به تذكر  ــول باطني اس و رس
شده اند. همان طور كه امروزه همه مي پذيرند كه بهتر است پشت چراغ 
ــائل نيز  ــند، بايد در بقيه ي مس ــتندحتي اگر عامل به آن نباش قرمز بايس
ــزي را بپذيرد آن وقت  ــم. اگر خرد جمعي، چي ــري را باب كني خردپذي
عليرغم تفاوت هاي فرهنگي و ارزشي، آن رفتار مي تواند عموميت پيدا 
ــالمت جنسي احتياج به  ــي و در نتيجه س ــت جنس كند. رفتارهاي درس

آموزش دارد تا تعميم داده شود.
بايد آگاهي افراد را باال ببريم تا بتوانيم نگرش و تفكرات بهتر را جانشين 
كنيم و الگوسازي كنيم. ما از بدو تولد تا لحظه ي مرگ با يك سري مفاهيم 
و متغيرهاي جنسيتي سرو كار داريم از جمله خود موضوع جنسيت،هويت 
جنسي، نقش جنسي و جهت گيري جنسي كه همه اين موارد الگوهاي 
رفتار جنسي در افراد را تعيين مي كنند. لذا از شيرخوارگي تا سالمندي، 

مالحظات جنسي و جنسيتي در 
زندگي وجود دارند كه مثل ساير 
ــالمت بايد به موقع  جنبه هاي س
ــظ و ارتقاء آن ها برنامه  براي حف

ريزي نمود.
ــي از  ــه اي در يك ــي جلس ط
ــئول در اين  ــاي مس ــازمان ه س
زمينه كساني از انحرافات جنسي 
ــخص بود  حرف مي زدند كه مش
ــناختي از مفهوم  هيچ تعريف و ش
انحراف جنسي ندارند و بعد همين  
افراد مي خواهند برنامه ريزي كنند 
و نمي دانند كه مشكالت رفتارهاي 
جنسي جوانان فقط با نصيحت و 
ــبه قانوني و بدون  برخوردهاي ش

كارشناسي  برطرف نمي شوند. 
دكتر ســاماني: در اين ميان 
ــي دارند.  ــش مهم ــانه ها نق رس
ــبي  ــا و غني و مناس ــع توان منب
ــاني و بسترسازي  براي اطالع رس
ــيل   ــد از اين پتانس ــتند. باي هس

استفاده كنيم. 
ــگ گروه از  ــعي كرديم ي ما س
ــص هاى مختلف را  افراد با تخص
ــالمت باروري فعاليت كنند. امروزه سالمت  جمع كنيم تا در خصوص س

جنسي (Sextual health) هم در اين تعريف جاي گرفته است.
قرار است آقاي كريمي سايتي در اين خصوص راه اندازي كنند تا بتوان 
ــى از جامعه در تعامل بود و ضمن  با يك ارتباط دوطرفه، حداقل با بخش
ارائه اطالعات علمى و صحيح به فرهنگ سازي در اين حوزه كمك نمود. به 
اميد خدا سعى مى شود تا با استفاده از رسانه هاى تصويرى و مكتوب نيز 
در اين خصوص فرهنگ سازى شود و گروه هاى مختلف سنى و جنسى 
در جامعه، متناسب با فرهنگ و ارزش هاى موجود، به اطالعات علمى و 

مستند براى حفظ سالمت جنسى خود دسترسى داشته باشند.
در بعد نيروى تخصصى نيز طى پاييز امسال، دو دوره كارگاه با موضوع 
سالمت جنسى براى مخاطبين ويژه (پزشكان، مشاوران، روان شناسان 
ــان مامايى) در پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهى برگزار شده  و كارشناس

است. 
  

ــه ي علمي خود در طرح  ــانه اي و وظيف ــالت رس ما نيز به اندازه ي رس
ــالمت قدم برداشتيم  ــأله و جلب توجه عمومي به اين جنبه از س اين مس
ــكان معتمد خانواده،  ــه خوانندگان گرامي از طريق پزش ــم ك و اميدواري
اطالعات دقيق و كاربردي الزم را دريافت كنند و سالمت فردي، خانوادگي 

و اجتماعي شان را بهبود بخشند. 


