
خطای جنجالی کمپین ایدز در اندونزی

یک کمپین بهداشتی اندونزیایی در اثر یک اشتباه چاپی، تابلوهایی در مرکز جاکارتا نصب کرده که روی 
آنها نوشته: »ایدز از طریق نیش حشرات، شنا، بزاق دهان و تعریق منتقل می شود!« این در حالی است که 
باید به جای »منتقل می شود« از کلمه منفی »منتقل نمی شود« در این تابلوها استفاده می شد. این اشتباه به 
شدت مورد اعتراض قرار گرفت و مسووالن کمپین پس از اینکه متوجه اشتباه خود شدند، طی 2 روز 
تمام پالکاردهای نصب شده را جمع آوری کردند. سخنگوی وزارت بهداشت این کشور در گفت وگویی با 
آژانس مطبوعات فرانسه ضمن اشاره به این اشتباه، عذرخواهی و اعالم کرد تالش مجددی برای اصالح 

باورهای ایجادشده و نصب پالکاردهای درست آغاز خواهد شد.
francetvinfo :منبع

سکته قلبی اسطوره راگبی در 40 سالگی

جان لومو را اغلب به  عنوان اسطوره راگبی جهان و ستاره تیم آل بلک می شناسند. این بازیکن که سال ها به 
بیماری کلیوی دچار بود در نهایت در 40 سالگی در منزلش بر اثر سکته قلبی درگذشت. 

جان لومو در ۱۹ سالگی اسطوره راگبی شد، اما بعد از جام جهانی ۱۹۹۵ عالئم نشانگان نفروتیک مادرزادی در 
او ظاهر شد. در حالت طبیعی در بدن انسان به دنبال افزایش فشارخون مایعات از عروق خونی خارج می شوند 
در نتیجه میزان غلظت سدیم، پروتئین و سلول های خونی در عروق ریز خونی افزایش می یابد اما با بازگشت 
مایعات حالت تعادل برقرار می شود. در سال 200۳، جان لومو نیز در 2۷سالگی تحت دیالیز قرار گرفت و یک 
سال بعد، پیوند کلیه برای او انجام شد. در سال 20۱۱ وی به دلیل پس زدگی عضو به طور اورژانسی بستری شد. 
dhnet :منبع

مورد  در  اطالع رسانی  اروپایی  روز 
جهانی  هفته  اولین  و   آنتی بیوتیک 
استفاده درست از دارو، امسال با حمله 
تروریستی به پاریس همزمان شد. آمار 
در مورد استفاده از دارو و به خصوص 
آنتی بیوتیک نشان می دهد گرچه میزان 
مصرف آنتی بیوتیک در این کشور در 
مقایسه با سال 20۱۳ کمتر شده اما میزان 

مصرف همچنان باالست. براساس تحقیقات موسسه مراقبت 
 ،)ANSM( و آژانس ملی امنیت داروها )InVs( از سالمت
در کشور فرانسه روزانه هر هزار نفر 2۹ واحد تعریف شده 
آنتی بیوتیک مصرف می کند. در سال 20۱۳ این میزان ۷ درصد 
بیش از سال 20۱4 بود. حد متوسط مصرف آنتی بیوتیک در 
اروپا 22/4 دوز تعریف شده روزانه برای هر هزار نفر است. 
فرانسه بعد از یونان جایگاه دوم را در مصرف آنتی بیوتیک 
در اروپا دارد. براساس اسناد پزشکی رسمی، سال گذشته 
۵هزار و 662 نفر به دلیل عوارض ناشی از مصرف آنتی بیوتیک 
و  هزار   ۷ شدند.  بستری  دارویی  مراقبت های  بخش  در 
۹6۵ مورد عارضه دارویی برای آنتی بیوتیک در همان سال 
گزارش شد. از این میان حال 60/۵ درصد از بستری شدگان 

فوت  درصد   ۱/۵ و  شد  اعالم  وخیم 
کردند. در عین حال، مصرف بی رویه 
آنتی بیوتیک هزینه باالیی را به دولت این 
کشور تحمیل می کند. فرانسه ۷۱ میلیون 
یورو بیش از سایر کشورهای اروپایی و 
44۱ میلیون یورو بیش از کشورهایی که 
کمترین میزان مصرف آنتی بیوتیک را در 
جهان دارند، صرف مصرف آنتی بیوتیک 
و درمان عوارض ناشی از آن در سال می کند. نکته بسیار 
آنتی بیوتیک می تواند مقاومت  باالی  اینکه مصرف  مهم تر 
ایجاد کند و آخرین تحقیقات انجام شده از سوی سازمان 
آنتی بیوتیک  با مصرف درست  بهداشت در رابطه  جهانی 
نشان داده از ۱0 هزار نفری که در ۱2 کشور مورد بررسی 
قرار گرفتند سه چهارم یا مقاومت به آنتی بیوتیک داشتند یا 
در معرض آن بودند. از میان نظرسنجی های انجام شده از 
این افراد مشخص شد 6۷ درصد برای درمان سرماخوردگی 
آنتی بیوتیک مصرف می کنند و ۳۳ درصد به محض بهبود، 
مصرف آن را قطع می کنند و به دستور تجویزشده توجهی 

ندارند.
lepoint :منبع

نتایج بررسی جدید سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی نشان می دهد، میانگین 
امید به زندگی در کشورهای ثروتمند 
عضو این سازمان نسبت به میانه دهه 
۱۹۷0، نزدیک به ۱0 سال افزایش یافته 
است. در  آخرین رده بندی که براساس 
آمار سال 20۱۳ انجام شده، آمریکا میان 
این کشورها از لحاظ افزایش امید به 

زندگی نزدیک به ته جدول قرار می گیرد. 
امید به زندگی به طور میانگین میان زنان و مردان در آمریکا 
۷8/8 سال بود و به این ترتیب این کشور بین ۳4 عضو 
در رده 2۷ قرار می گیرد. 40 سال پیش، آمریکایی ها نسبت 
به میانگین کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
یک سال بیشتر امید به زندگی داشتند، اما در حال حاضر 
به  امید  میانه  با  زیادی  فاصله  آنها  گزارش  این  براساس 

زندگی در این کشورها دارند.

به  نسبت  آمریکا  حال،  همین  در 
از لحاظ سرانه مخارج  سایر کشورها 
بهداشتی جلوتر از سایر کشورهاست 
در  مخارج  این  میانگین  برابر   2/۵ و 
کشورهای سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی – که شامل چند کشور جزو 
اقتصادهای در حال ظهور مانند مکزیک 
و ترکیه می شود- را صرف هزینه های 

بهداشتی می کند.
که  را  عمر شخصی  طول  تولد«،  هنگام  زندگی  به  »امید 
امروز متولد می شود، در صورتی که میزان  فعلی مرگ و 
میر تداوم یابند، اندازه گیری می کند. میانگین طول عمر میان 
همه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 
20۱۳ معادل 80/۵ سال بود که افزایشی بیش از ۱0 سال را 

نسبت به دهه ۱۹۷0 نشان می دهد.
BBC :منبع

نظام سالمت عراق در خطر است

تالش فرانسه برای کاهش مصرف آنتی بیوتیک

افزایش امید به زندگی در کشورهای ثروتمند

آمریکااندونزی

عراق

فرانسه

سازمان ملل

سالمت در جهان 3شماره پانصد وچهل ونه  شنبه هفت آذر نودوچهار

از  اعم  عراق  بهداشتی  عمده  برنامه های 
واکسیناسیون همگانی و تنظیم خانواده به دلیل 
کمبود بودجه در معرض تعطیلی است. کمبود 
بودجه باعث شده خدمات سالمت و درمان 
یابد،  کاهش  به صورتی چشمگیر  عراق  در 
اما مسووالن امیدوارند کمک های بین المللی 
که کمک کنندگان تعهد کرده بودند، بتواند تا 

حدودی کاهش بودجه را جبران کند. 
به گزارش سازمان جهانی بهداشت، 84 درصد 
از کمک هایی که قرار بوده از طرف نهادهای 
درمانی عراق  نظام  به  یا دولت ها  بین المللی 
صورت پذیرد، بسیار کم یا قطع شده است. 
قطع کمک های خارجی شامل درمانگاه های 
دورافتاده یا اردوگاهی می شود که ارائه دهنده 
همگانی،  واکسیناسیون  اولیه،  مراقبت های 
خدمات تنظیم خانواده، مکمل های غذایی و 
نظارت بر شیوع و مدیریت بیماری هاست. پس 
از گذشت یک سال از زمانی که گروه داعش 
بخش هایی از خاک عراق را اشغال کرده، دولت 
این کشور باوجود ۳میلیون عراقی که از خانه های 
خود رانده و بیش از 2۵0هزار پناهنده سوری 
که در جستجوی امنیت وارد عراق شده اند، با 

بحران انسانی شدیدی روبرو است.
برنامه جهانی غذا هفته قبل اعالم کرد به دلیل 
کمک های خود  است  مجبور  بودجه  کمبود 
را کم کند. کاهش این کمک ها از 26 به ۱6 
دالر برای هر نفر باعث می شود روزانه به جای 

80درصد، تنها 40درصد از خانوارهای نیازمند  
بتوانند غذا دریافت کنند. 

نگرانی دیگر مسووالن سالمت عراق، شیوع 
بیماری های واگیردار است، چراکه بیشتر افراد 
بی خانمان در اردوگاه های موقتی با اماکن بدون 
استانداردهای مناسب اسکان داده شده اند. سال 
گذشته، 2 مورد فلج اطفال و یک مورد شیوع 
سرخک در عراق گزارش شد. وبا در برخی 
گذشته،  سال   ۵ در  و  شده  گزارش   مناطق 

۳ مورد شیوع آن دیده شده است.
عملیات  رئیس  و  نماینده  موسانی،  الطاف 
اورژانس سازمان جهانی بهداشت در عراق،  
سازمان های  آنکه  از  پس   است  امیدوار 
برای  را  اوضاع  وخامت  کمک رسان 
کمک کنندگان بین المللی توضیح دادند، ارائه 
کمک ها به روال سابق بازگردد. وی می گوید: 
»۹ ماه قبل اطمینان داشتیم که می توانیم از عهده 
پاسخگویی به مشکل های ضروری بهداشتی 

نهاد هایی مانند وزارت بهداشت  برآییم زیرا 
برای  بین المللی  عراق و سازمان های ملی و 
مسائل بهداشتی و درمانی مردم رانده شده از 
خانه های خود و پناهندگان و جوامع میزبان 
سرمایه گذاری های چشمگیری کرده بودند. اما 
حاال باوجود بسته شدن یا کاهش فعالیت خدمات  
درمانی و بهداشتی در بسیاری از اردوگاه ها، 
قرار  معرض خطر  در  ما  قبلی  دستاوردهای 

گرفته است.« 

طی چند ماه گذشته، سازمان جهانی بهداشت 
چند بار درباره خطرهایی که به واسطه کمبود 
بودجه می توانند متوجه سالمت و بهداشت این 
جوامع شوند، هشدار داده است. به گفته موسانی، 
کمک های برخی طرف ها مانند کره جنوبی، اداره 
کمک های بشردوستانه و حمایت غیرنظامی 
اتحادیه اروپا و آژانس توسعه بین المللی ایاالت 

متحده جنبه حیاتی داشته است.
 مجموع سرانه سالمت برای هر عراقی که تا 
پیش از تهاجم داعش ساالنه 26۵ دالر بوده، 
پس از تهاجم بسیار کاهش یافته است. عراق 
برخوردار  نفت  درآمد سرشار  از  در گذشته 
بوده، اما جنگ، فساد و کاهش نفت بنیه مالی 
و عملیاتی این کشور را به کلی تحلیل برده است.
از قطع مرتب برق در اوج موج گرما،  پس 
هزاران عراقی طی چند هفته گذشته علیه دولت 
تظاهرات کردند. موج گرمای ۵0 درجه باعث 
افزایش کم آبی بدن، اسهال و شوک گرمایی شد.
شمار سازمان هایی که حاضر شده اند در مناطق 
مورد مناقشه با داعش مانند استان انبار کار کنند، 
انگشت شمار است. از طرف دیگر، از آنجا که 
عمده خدمات  درمانی که توسط طرف های 
خارجی ارائه می شوند، بر درمان موارد اورژانس 
تمرکز دارد، بیماری های غیرواگیر مانند انواع 
سرطان ها کمتر موردتوجه قرار می گیرند. فابیو 
فورجیونه، سرپرست تیم پزشکان بدون مرز 
در عراق، می گوید: »ما نگران سالمت مردم 

موج  منتظر  درعین حال،  و  رانده شده هستیم 
از شهر و  از ترس داعش  جدید مردمی که 
خانه خود گریخته اند. هر جایی را که ببینید، 
نیازی به چشم می خورد و در چنین حالتی، 
منتظریم  پیشرفت، کاری است بسیارسخت. 
دیگران بیایند و گوشه ای از کار را بگیرند، تا 
بتوانیم جان افراد بیشتری را در خط مقدم نجات 
دهیم، اما چنین حرکتی را مشاهده نمی کنیم.«

معدود  از جمله  مرز  بدون  پزشکان  سازمان 
سازمان هایی است که در مناطق خطرناک مانند 
استان انبار و شمال موصل تحت اشغال داعش 
و در مناطق مورد مناقشه بین بغداد و اربیل، 
پایتخت منطقه خودمختار کردستان عراق، هنوز 

فعال هستند.
سیل رانده شدگان از سرزمین مادری، این روزها، 
به سوی کردستان کم وبیش آرام رو آورده اند 
تا بتوانند از شبکه درمان آن بهره ببرند که آن 
 هم خود زیر فشار شدید قرار دارد. فورجیونه 
می گوید: »ما نگران مردمی هستیم که خارج 
از مرزهای منطقه خودمختار کردستان عراق 
هستند. آنها برای بستری شدن در بیمارستان 
باید مجوز بگیرند و همین گرفتن مجوز ممکن 
است مداخالت بالینی و جراحی را به تاخیر 
بیندازد. عراق با بدترین بحران انسانی روبرو 
جهانی  جامعه  افزایش حمایت های  و  است 

کلید کاهش درد و رنج های مردم اینجاست.«
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