
لندن پایتخت سل اروپای غربی است!

در سال 2013، حدود 1/5 میلیون نفر بر اثر ابتال به سل در جهان فوت کردند که بنا بر اظهار سازمان 
جهانی بهداشت، 95 درصد از آنها در کشورهای در حال  توسعه زندگی می کردند. اما گزارشی از انجمن 
شهر لندن نشان می دهد لندن را باید پایتخت سل غرب اروپا دانست. در سال 2014، بیش از 2500 مورد 
جدید سل در این شهر شناسایی شدند و در برخی بخش های لندن میزان ثبت آلودگی های جدید بیش 
از فقیرترین مناطق یا کشورهای جنگ زده ای مانند اریتره، عراق و روانداست. در برنامه ملی برای مبارزه 
با سل که در ماه ژانویه منتشر شد، نظام سالمت ملی بریتانیا اعالم کرد اگر وضع به همین منوال پیش 

برود، تعداد موارد ابتال به سل در انگلستان از کل این تعداد در آمریکا ظرف 2 سال بیشتر خواهد شد.
Newsweek :منبع

سوئدی ها به اهداکنندگان خون تبریک می گویند

سوئدی ها به تازگی دست به ابتکار جالبی زده اند؛ زمانی که خون یک اهداکننده جان فردی را از مرگ نجات 
می دهد، برای او پیام تبریک می فرستند. متن پیامک آنها به این شرح است: »با تشکر، خونی که شما در تاریخ 
13 ژانویه 2015 اهدا کردید، امروز جان یک انسان را نجات داد.« بر اساس خبری که ایندیپندنت دراین رابطه 
منتشر کرده، این ابتکار باعث شد بسیاری از افراد از اهمیت خون اهدایی شان باخبر شوند و انگیزه بیشتری 
برای انجام این کار پیدا کنند. آمار نشان می دهد طی 10 سال گذشته در کشورهای غربی اهدای خون 40درصد 
کاهش داشته و نیاز است مسئوالن سایر کشورها نیز مانند سوئدی ها با ابتکارات جدید خود، مردم را به انجام 

این عمل خداپسندانه تشویق کنند.
Indeperdent :منبع

جدیدی  آنالیز  نتایج 
محققان  به وسیله  که 
شده،  انجام  علوم پزشکی 
که  است  آن  از  حاکی 
به  بزرگساالن  وقتی 
می شوند،  مبتال  سرطان 
در  قابل مالحظه ای  کاهش 
تعداد  کردن،  کار  توانایی 
می توانند  که  ساعت  هایی 
مسئولیت پذیری  کنند،  کار 
پیدا  و درنهایت درآمدشان 
تاثیرات  این گونه  می کنند. 

منفی تشخیص سرطان خصوصا در مردانی که در سنین 
کار قرار دارند، بسیار چشمگیر است. محققان در این مقاله، 
سعی کردند به بررسی بعضی از مشکل ها و چالش های مالی 
که هنگام تشخیص سرطان پیش روی بیماران و خانواده شان 
قرار می گیرد، بپردازند و تایید کنند الزم است تالش های 
این  با  مرتبط  اقتصادی  سختی های  کاهش  برای  بیشتری 

بیماری انجام شود.
 مطالعاتی که قبال در این زمینه انجام شده اند، همگی گذشته نگر 
و با حجم نمونه اندک بوده، اما مطالعه حاضر از نوع آینده نگر 

و در جمعیت بزرگی انجام شده است.
 Panel Study of Income Dynamics داده های  محققان 
سال  های 1999 تا 2009 را که موجود بوده، آنالیز کردند. 
سپس با استفاده از مدل هایی، تاثیر سرطان را بر اشتغال، 
ساعات کار، درآمد فرد و کل درآمد خانواده تخمین زدند.
نتایج نهایی حاکی از آن بود که پس از تشخیص سرطان، احتمال 

همچنان  بیمار  یک  اینکه 
مشغول به کار باشد، حدود 
10 درصد کاهش پیدا می کند. 
تعداد ساعت های کاری هم 
تا 200 ساعت کاهش نشان 
می دهد، یعنی حدود 5 هفته 
در یک شغل تمام وقت و در 
بیماری. در طول   سال اول 
از  پس  نخست  سال   2
تشخیص هم، درآمد ساالنه 
بیمار حدود 40 درصد افت 
پیدا می کند و نسبت به قبل از 
تشخیص، پایین تر می ماند. البته طی 4 سال پس از تشخیص، 

دوباره به سطح قبل بازمی گردد.
از سرطان  میان مردان نجات یافته  اول  آثار در درجه  این 
نمود پیدا می کند. میان زنانی که مبتال به سرطان تشخیص 
داده می شوند، تلفات نیز زیاد است و از نظر آماری، تفاوت 

معنی داری با مردان ندارد. 
به  که  افرادی  خانواده  می کند،  پیشنهاد  مطالعه  این  نتایج 
سرطان مبتال می شوند، خصوصا اگر نان آور خانواده دچار 
این مشکل شود، از کمبودهای کوتاه مدت و درازمدتی در 
وضعیت اقتصادی خود رنج می برند. از این رو، الزم است 
محل کار و ایمنی بیمه های بیماران و خانواده شان افزایش 
یابد تا تمرکز اصلی آنها بر درمان سرطان باشد، تا اینکه 
بخواهند با مشکل های اقتصادی و کاری خود دست و پنجه 

نرم کنند.
Medical News Today :منبع

اواسط سال 2016 کشورهای 
آفریقا  صحرای  جنوب 
یکی  که  افریک«  »فاو-  از 
پادزهرهای  موثرترین  از 
محروم  است،  مارگزیدگی 
خواهند ماند. شرکت سانوفی 
پاستور سال گذشته ساخت 
پادزهر را متوقف کرد و تاریخ 
نیز  موجود  ذخایر  انقضای 
به سر  ماه ژوئن 2016  در 

خواهد رسید. فاو افریک تنها پادزهری است که بی خطری 
و سودمندی آن در انواع مارگزیدگی ها در کشورهای جنوب 
کشورها  این  در  است.  رسیده  اثبات  به  آفریقا  صحرای 
ساالنه حدود 30 هزار نفر جان خود را بر اثر مارگزیدگی 
قطع عضو  به  مجبور  نیز  نفر  هزار   8 و  از دست می دهند 
می شوند. هیچ محصول جایگزینی، دست کم تا 2 سال آینده 

برای این پادزهر در دسترس نخواهد بود.
در سطح جهانی چنین برآورد شده که ساالنه حدود 5 میلیون 
مارگزیدگی وجود دارد که از این تعداد 125 هزار نفر جان 
خود را از دست می دهند و 40 هزار نفر دیگر برای همیشه 
معلول یا دچار ضایعات دائمی خواهند شد. نرخ مرگ ومیر 
ناشی از مارگزیدگی معادل یک پنجم نرخ مرگ ومیر ناشی 
از بیماری ماالریا در سراسر جهان و یک دوم مرگ ناشی از 
بیماری ایدز در هندوستان است. با این حال مارگزیدگی، 
در مقیاس وسیعی از چشم سازمان بهداشت جهانی و دیگر 
سازمان های بهداشتی بین المللی و ملی، بسیاری از دولت های 
نیز اهداکنندگان بزرگ دور مانده و حتی در  آفریقایی و 

»بیماری های  جوامع  خود 
فراموش شده«  گرمسیری 
به حاشیه رانده  شده  است. 
عوارض  با  مارگزیدگی 
مرگ  یعنی  خود  سه گانه 
و میر باال، ناتوانی شدید و 
قابل توجه،  روانی  عوارض 
در  که  است  این  سزاوار 
از  پژوهش ها  و  تحقیق ها 
برخوردار  باالیی  اولویت 
باشد. داده های بسیاری مورد نیاز است تا اهداکنندگان و 
دولت ها متقاعد شوند که برای تولید و توزیع پادزهرها یارانه 
بپردازند. هزینه درمان هر بیمار مارگزیده با فاو افریک، بالغ 
بر 280 تا 560 دالر امریکا است. پادزهری ارزان، بی خطر، 
موثر و بی نیاز به سرد نگه داشته شدن در سطح جهانی به 
شدت مورد نیاز است. محصوالت دیگری که تولیدکنندگان 
آفریقای جنوبی، کاستاریکا، مکزیک و هند تولید کرده اند 
باید ترکیب شوند تا زهر گونه های متفاوت مارها را بی اثر 
کنند و از همین  رو مستلزم پژوهش بیشتر است. مارگزیدگی 
بیشتر زندگی افرادی را تهد ید می کند که در سنین 10 تا 30 
سال هستند و در فقیرترین و دورافتاده ترین مناطق روستایی 
جهان و بدون امکانات و مراقبت های بهداشتی به سر می برند. 
نشست 2 روزه ای با بودجه »ولکام تراست« در روزهای 
آینده برگزار خواهد شد، با این هدف که اقدام های اساسی 
شناسایی شوند تا به این ترتیب از بی توجهی سازمان های 

بهداشت عمومی به قربانیان مارگزیدگی کاسته شود.
Lancet : منبع
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