
تالش فرانسه براى مقابله با الغرى مفرط مانكن ها
به دنبال يك سال تالش، در نهايت در 17 دسامبر، انجمن ملى فرانسه با قانون مقابله با الغرى 
مفرط مانكن ها موافقت كرد. از اين پس روتوش عكس مانكن ها براى الغرتر نشان دادن آنها 
ممنوع است و در صورتى كه عكسى براى اهداف تجارى روتوش و در آن بدن فرد ظريف تر و 
الغرتر شده باشد، بايد با عنوان «عكس روتوش شده» منتشر شود. مانكن ها نيز از اين پس ابتدا 
بايد زير نظر متخصص تغذيه به انديس توده بدنى متعادل برسند. هرگونه تخطى از اين قانون 

نيز در فرانسه، 6 ماه حبس و مبلغ 75 هزار يورو جريمه خواهد داشت.
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برپايى موزه  اى براى سرويس هاى بهداشتى در ژاپن
كشورى كه به پيشرفت هاى تكنولوژيك مشهور است، با ايجاد يك موزه اختصاصى، پيشرفت هايش 
در زمينه سرويس بهداشتى را به تصوير كشيده است. بنيانگذار اين نمايشگاه دائمى، 60 ميليون دالر 
براى راه اندازى آن هزينه كرده اما به نظر مى رسد سوددهى اين موزه بسيار باالتر از آن مقدارى است كه 
محاسبه شده است. آخرين مدل سرويس بهداشتى كه در اين موزه براى بازديد گذاشته شده، مى تواند 
دماى محيط را تنظيم كند و حين اجابت مزاج نيز موسيقى پخش مى كند تا در اماكن عمومى اجابت 

مزاج موجبات ناراحتى ديگران را پيش نياورد و در نهايت نيز كاسه اين توالت محيط را خوشبو  كند.
topsante :منبع

ژاپن فرانسه

3سالمت در جهان شماره پانصد وپنجاه وسه  شنبه پنج دى نودوچهار

در طول سال هايى كه مصر با بيمارى شسيتوزومياز مى جنگيد، استفاده از روش يك سوزن براى چند نفر، بيش از 6 ميليون نفر را به هپاتيت C مبتال كرده است

هپاتيت هپاتيت C در مصر مى تازد در مصر مى تازد
مصر

در طول چند دهه اى كه مصر تالش مى كرد 
بيمارى شيستوزومياز را در مناطق اطراف رود 
نيل مهار كند، روش يك سوزن براى چند نفر، 
6ميليون مصرى را به ويروس هپاتيت C مبتال 
كرد. آلودگى به ويروس هپاتيتC بى سروصدا 
همه جا را گرفت و امروز 9ميليون نفر، 10درصد 
جمعيت مصر، آلودگى مزمن دارند. اين ميزان 
بيشترين ميزان آلودگى در جهان است. تجربه اى 

در اين كشور شايد همه چيز را تغيير دهد.
 پس از آنكه اواخر دهه 1990، براثر اقدام هول انگيز 
شركت هاى دارويى داروهاى حيات بخش ايدز از 
دسترس مردم نيازمند كشورهاى آفريقايى خارج 
شدند، امروز برخى شركت هاى داروسازى يك 
راهكار جديد را جايگزين مى كنند؛ يك قرار 
پيچيده براى اينكه داروهاى خاص هپاتيت با 
كسرى از قيمت هميشگى فروخته شوند. در 
سختى  و  سفت  محدوديت هاى  حال،  همان 
براى حفظ بازارهاى سودآور غرب اعمال شود.
اين برنامه فرياد اعتراض برخى حاميان سالمت 
عمومى را به آسمان برده است اما به هرحال، 
اگر برنامه به موفقيتى برسد، نمونه تجربه مصر 
 Cمى تواند الگويى باشد نه تنها براى درمان هپاتيت
در تمامى جهان بلكه براى ارائه ساير داروهايى 
كه بايد در ساير كشورها دراختيار نيازمندانى قرار 
گيرد كه قادر به خريد آنها نيستند. اين كار هنوز 
تجربه اى است جوان و شكننده و بايد براى به 

بار نشستن آن صبر كرد.

مشكلى جهانى
حدود  است.  جهانى  معضلى   C هپاتيت 
مبتال  بيمارى  مزمن  نوع  به  نفر  150ميليون 
هستند، 4 برابر مبتاليان به ايدز و ساالنه تقريبا 
به خصوص  آن،  عوارض  براثر  نفر  500هزار 

سيروز و سرطان كبد فوت مى كنند.
در هيچ كجاى دنيا مانند مصر، ويروس پخش 
حدود  ساالنه  مى زنند  تخمين  است.  نشده 
150هزار مورد جديد به دليل استفاده دوباره 
از سرنگ هاى يكبار مصرف، برخورد تصادفى 
سوزن آلوده، ابزار پزشكى كم كيفيت و حتى 
استفاده مشترك از وسايل مانيكور و مسواك 
بين اعضاى خانواده به هپاتيت C آلوده  شوند.
دكتر حمدى  السيد، مدير كمپين ملى آگاهى رسانى 
هپاتيت، مى گويد: «هر مصرى ويروس را در 
سال به طور متوسط به 3 يا 4 نفر منتقل مى كند. 
سيستم سالمت و درمان مصر براى چنين كشور 
فقيرى نسبتا سيستم كارآمدى بوده است، شامل 
گروهى از متخصصان كبد.» وزارت سالمت و 
درمان مصر براى اينكه بتواند صدمات ناشى از 
برنامه هاى پيشگيرانه شيستوزومياز در دهه هاى 
1950 و 1960 را جبران كند، در سال 2007 
تصميم گرفت با استفاده از 2 داروى قديمى 
اينترفرون و ريباويرين در قالب يك طرح ملى 
با هپاتيت C مقابله كند. داروها عوارض جانبى 
فراوانى داشتند و تحملشان مشكل بود. سال 
گذشته مركز پزشكى گيلئاد در كاليفرنيا دارويى 

به نام سوفوسبوير را جايگزين كرد. قرص هاى 
اين دارو كه بايد روزانه مصرف مى شدند، هر 
كدام 1000 دالر قيمت داشت و توانست در 
سال اول ورود به بازار بيش از 10ميليارد دالر 
نصيب مركز علمى گيلئاد كند. سال گذشته، گيلئاد 
اين دارو را به قيمت 10 دالر براى هر قرص 
به دولت مصر فروخت. دولت مصر هم اين 
قرص ها را رايگان دراختيار داروخانه هاى دولتى 
سراسر كشور گذاشت تا رايگان بين بيماران 
توزيع كنند. گيلئاد در ضمن اجازه داد داروى 

هندى  را 11شركت  سوفوسبوير 
و 2 شركت مصرى تحت امتياز 
گيلئاد توليد كنند و به هر قيمتى 
خواستند، بفروشند، مشروط بر 
اينكه 7درصد حق امتياز به اين 

شركت بدهند.
درخواست هاى شركت داروسازى

در ازاى فروش ارزانقيمت اين دارو، گيلئاد 
از دولت مصر خواست محدوديت هاى 

شديدى را براى هر قوطى قرص در 
نظر گيرد تا در بازار سياه فروخته 
نشوند و از امنيت كسب و كار 
محافظت  مصر  در  هم  شركت 

شود. براى مثال، همه قرص ها را 
بايد داروخانه هاى دولتى توزيع كنند 

و بيماران براى دريافت قوطى جديد 
دارو بايد قوطى هاى قبلى را تحويل بدهند. 

آنها كه قوطى جديد را تحويل مى گيرند، بايد 
فورا جلوى چشم مسئول داروخانه باند دور 
قوطى را باز كنند و اولين قرص را ببلعند. اين 
محدوديت ها به نظر مدافعان بين المللى دسترسى 

به دارو نقض حقوق بيماران بود.
 آنها مى گويند اين كار درواقع بيماران را تحقير 
مى كند. دكتر جنيفر كوئن، مدير بخش دارويى 
كمپين دسترسى به دارو در سازمان پزشكان 
بدون مرز عقيده دارد: «با وضع اين محدوديت ها 
طرف سومى هم در رابطه بين بيمار و پزشك وارد 
شده و دادن اين حق به يك توليدكننده دارو 
براى اينكه بداند چه كسى محصوالتش 
سابقه  يك  ايجاد  كرده،  دريافت  را 

خطرناك است.»
و  دارند  ديگرى  نظر  اما  مردم 
معتقدند،  هم  مصر  سالمت  مسئوالن 
اين درخواست عادالنه است. دكتر جمال 
عصمت، متخصص كبد و از تدوين گران برنامه 
ملى هپاتيت هم مى گويد: «ما با اين قوانين 
مشكلى نداريم. آنها از بازار سياه انتقال دارو 
از كشورى به كشور ديگر جلوگيرى 
در  را  هپاتيت  بتوانيد  اگر  مى كنند. 
مصر از بين ببريد، قهرمان هستيد.»

اهدافى كه بايد به بار بنشيند 
يكى از اهداف بلندپروازانه دولت مصر اين 
است كه از بعد از سال 2016 بتواند ساالنه 

300هزار بيمار را درمان كند و تا سال 2025، 
ميزان آلودگى را به زير 2درصد برساند.

در حال حاضر، به نظر مى رسد شركت گيلئاد 
هم از اين معامله راضى است. سيل دارو در 
بازار سياه مصر راه نيفتاده و مسئوالن هم ظاهرا 
و  ندارند  حادثه اى  چنين  وقوع  از  نگرانى اى 
مى گويند: «برخى نشانه ها از ورود دارو به بازار 
سياه نبايد ما را از هدفمان بازدارد. اگر بخواهيم 
اينقدر سخت گيرى كنيم، آن گاه بايد از خير 
توزيع رايگان دارو هم بگذريم.» اما آنها مصمم 
هستند جلوى ورود مقادير عمده به بازار سياه 
را بگيرند. بعد از فاجعه اى كه درباره بيمارى 
ايدز در آفريقا افتاد، رويكرد گيلئاد چرخشى 

جدى است.
در سال 1997، آفريقاى جنوبى با دارا بودن 
بيشترين بار بيمارى ايدز در قاره سياه، قانونى 
را تصويب كرد كه به دولت اجازه مى داد، حق 
امتياز دارو را لغو و نوع ژنريك دارو را خريدارى 
اين  تالفى  به  دارو  غربى  توليدكنندگان  كند. 
قانون، صدور برخى داروها به آفريقاى جنوبى 
را متوقف و تهديد كردند برخى داروها را ديگر 

به اين كشور نمى فروشند. 
آنچه اين شركت ها در تالفى اقدام نلسون ماندال 
انجام دادند، به گفته كوفى عنان، دبيركل وقت 
سازمان ملل متحد، «افكار عمومى جهان را به 

خشم آورد.»
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