
3سالمت در جهان شماره پانصد وپنجاه وپنج  شنبه نوزده دى نودوچهار

افزايش آمار عفونت تنفسى كودكان در فرانسه
سال نو ميالدى در حالى آغاز شد كه كاركنان اورژانس در تولوز استراحت و تعطيلى نداشتند. تنها در 
روزهاى 25 و 27 دسامبر، 500 كودك و طى روزهاى 28 تا 29 دسامبر 130 كودك به اورژانس ارجاع 
داده شد. ميزان مراجعه كودكان به اورژانس به دليل بيمارى هاى ريوى مانند برونشيوليت افزايش يافته است. 
برونشيوليت نوعى عفونت ويروسى است كه بيشتر در نوزادان و كودكان كم سن و سال در فصل پاييز و 
زمستان بروز مى كند. از جمله عالئم اين عفونت مى توان به سرفه و خس خس سينه و نفس نفس زدن هاى 
مكرر اشاره كرد. براى پيشگيرى از اشاعه اين اپيدمى، بايد به محض بروز عاليم، كودك را نزد متخصص 

ببريد و درمان را سريع تر آغاز و در عين حال نكات بهداشتى را در مواجهه با فرد بيمار رعايت كنيد.
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تالش كوكاكوال براى كم اهميت جلوه دادن نقش تغذيه در چاقى
در ماه اوت مجله نيويورك تايمز از ارتباط مالى شركت كوكاكوال و سازمان گلوبال انرژى خبر داد. اين سازمان 
كه تحقيقاتى گسترده را در مورد داليل چاقى دنبال مى كند، با كم اهميت جلوه دادن نقش تغذيه در بروز چاقى، 
توجه همگان را به كم بودن ميزان تحرك بدنى جلب كرده بود.  اخبار منتشر شده نشان داد  جيم هيل، استاد 
دانشگاه كلرادو و نماينده سازمان گلوبال انرژى از سال 2010 تاكنون از شركت كوكاكوال مبلغ 550 هزار دالر 
دريافت كرده تا در سخنرانى هاى خود در رابطه با چاقى نظر مردم را در رابطه با تاثير نوشيدنى هاى گازدار و 
شيرين بر اضافه وزن تغيير دهد و تحرك نداشتن را مقصر اصلى جلوه دهد. شواهد نشان مى دهد دكتر هيل 

از اين هداياى مالى براى سفر به كشورهاى مختلف دنيا سود برده است.
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فرانسه

نروژ، سوييس و دانمارك رتبه هاى اول، دوم و سوم را كسب كردند

معرفى مرفه ترين كشورهاى جهانمعرفى مرفه ترين كشورهاى جهان
سازمان ملل

شاخص رفاه لگاتوم، رتبه بندى ساالنه موسسه 
پژوهشى لگاتوم است كه درباره سطح رفاه 
در 142 كشور مختلف منتشر مى شود. لگاتوم 
از سال 2007 اين گزارش را منتشر مى كند. 
اسامى  سال  هر  لگاتوم  پژوهشى  موسسه 
اساس شاخص رفاه  را بر  كشورهاى برتر 
معرفى مى كند. انديشكده لگاتوم براى معرفى 
مرفه ترين كشورها مطالعات فراوانى را انجام 

مى دهد.  
را  رفاه  شاخص  موسسه  اين  پژوهشگران 
در  كشورها  وضعيت  از  تركيبى  اساس  بر 
8 حوزه مختلف تعريف كرده اند؛ سطح رفاه 
در 8  آنها  وضعيت  مقايسه  با  كشورها  در 
كار،  و  كسب  فرصت هاى  اقتصاد،  حوزه 
حكومت دارى، آموزش، سالمت، امنيت و 
ايمنى، آزادى هاى فردى و سرمايه اجتماعى 
سنجيده مى شود.  ميزان دارايى هاى كشور از 
جمله عوامل شاخص رفاه است، اما موسسه 
لگاتوم عامل هاى ديگرى را نيز در رتبه بندى 
خود لحاظ كرده است. گفتنى است رتبه ايران 
در سال 2014 ميالدى 107 و در سال 2015 
نيز رتبه كشورمان 106 بوده و بهداشت و 
آموزش، تنها حوزه هايى هستند كه ايران در 
آنها در نيمه بااليى جدول قرار گرفته است. 
موسسه لگاتوم به طور خاص 89 عامل در 
لگاتوم 142  مى گيرد.  كار  به  رتبه بندى اش 
كشور را بررسى كرد و نتايج زير به دست آمد: 

اروپاى  در  كشور  اين  چك:  جمهورى   .۲۶
مركزى واقع شده و در سال جارى ميالدى 3 
پله صعود كرده است. جمهورى چك از نظر 
شاخص اقتصادى به جايگاه بسيار خوب سيزدهم 
صعود كرد، اما از نظر شاخص سرمايه اجتماعى 

جايگاه خوبى به دست نياورد. 
۲۵. اسلوونى: اين كشور نيز همانند جمهورى 
چك جايگاه خوبى (58 از 142) از نظر آموزش 
به دست آورد. با اين حال، اسلوونى يك پله 

سقوط كرد. 
۲۴. اسپانيا: اسپانيا در سال هاى اخير همواره 
جايگاهى بين 20 تا 26 را داشته است. اين كشور 
به دليل آب و هواى خوب خود، مقصد شماره 1 
گردشگران بريتانيايى است. 2 شاخص آموزش 
و آزادى هاى اجتماعى، باعث شد اسپانيا به جمع 

25 كشور برتر جهان راه پيدا كند. 
مالت  در  آموزش  شاخص  گرچه  مالت:   .۲۳
رتبه اى بهتر از 42 پيدا نكرد، اما شاخص هاى 
ديگر كمك كرد تا اين كشور جايگاه سال گذشته 

خود را حفظ كند. 
۲۲. فرانسه: اين كشور نسبت به سال گذشته 
يك پله سقوط كرد. شاخص سالمت فرانسه در 
رتبه هشتم جهان قرار دارد، اما شاخص سرمايه 
اجتماعى پايين باعث شد اين كشور از فهرست 

20 كشور برتر خارج شود. 
۲۱. تايوان: اين كشور از نظر ايمنى و امنيت رتبه 

بسيار خوب ششم را به دست آورد. 

۲۰. هنگ كنگ: مردم هنگ كنگ از نظر شاخص 
ايمنى و امنيت در وضعيت بسيار خوبى به سر 
مى برند. اين كشور همچنين از نظر فرصت هاى 
پيشرفت شغلى جزو 10 كشور اول قرار دارد. 
رتبه 7  ژاپن  در  سالمت  شاخص  ژاپن:   .۱۹
را بين 142 كشور به دست آورده است. با اين 
حال، مردم ژاپن از نظر آزادى هاى فردى در 
رتبه 33 قرار دارند كه باعث شده آمار كلى آن 

كمى سقوط كند. 
۱۸. بلژيك: اين كشور در تمام شاخص ها رتبه 
زير 25 و از نظر شاخص سالمت نيز رتبه دهم 
را به دست آورد. اين كشور در رده بندى كلى 

يك پله سقوط كرد. 
۱۷. سنگاپور: امسال بلژيك جاى خود را به 
سنگاپور داد. اين كشور از نظر شاخص اقتصادى 

در رتبه اول قرار گرفت. 
۱۶. اتريش: اين كشور در 2 مقوله جزو 10 
كشور برتر قرار گرفت؛ سالمت و كارآفرينى (و 
فرصت هاى شغلى). با اين حال، جايگاه اتريش 
در سال جارى ميالدى يك پله نزول پيدا كرد. 

۱۵. بريتانيا: اين كشور 2 پله سقوط كرد. 
۱۴. آلمان: بر اساس شاخص رفاه لگاتوم، آلمان 
داراى پنجمين اقتصاد برتر در جهان است كه 
باعث شده براى چهارمين سال متوالى در جايگاه 

چهاردهم قرار گيرد. 
 ۱۳. لوكزامبورگ: شهروندان اين كشور از ميزان 
باالى آزادى هاى فردى و سالمت بهره مى برند. 
اقتصاد خوب لوكزامبورگ باعث شد اين كشور 
از جايگاه 16 در سال 2014 به رتبه 13 در سال 

جارى صعود كند. 
۱۲. ايسلند: ايسلند در اقيانوس اطلس واقع شده 
و  ايمنى  فردى،  آزادى هاى  شاخص  در 3  و 
امنيت، فرصت هاى شغلى و كارآفرينى رتبه زير 
5 را به دست آورده است. البته تمام اين مسائل 
نتوانست مانع سقوط يك پله اى اين كشور شود. 
۱۱. اياالت متحده آمريكا: اين كشور از نظر 
بهداشت رتبه اول را كسب كرد، اما شاخص ايمنى 
و امنيت اياالت متحده رتبه 33 را به دست آورد. 
۱۰. ايرلند: ايرلند در سال جارى ميالدى 2 پله 

صعود كرد. 
۹. فنالند: شاخص اقتصادى اين كشور رتبه 33 
و شاخص اعمال قوانين رتبه 5 را كسب كرد. 
۸. هلند: اين كشور در رتبه بندى سال جارى 
يك پله صعود كرد. 3 شاخص آموزش، سالمت 
و آزادى هاى فردى در هلند جايگاه بسيار خوبى 

به دست آورد. 
۷. استراليا: استراليا براى سومين سال پياپى رتبه 

هفتم را كسب كرد. 
۶. كانادا: ميزان آزادى هاى فردى در كانادا در 
باالترين سطح خود قرار دارد. گفتنى است، رتبه 
كانادا نسبت به سال گذشته ميالدى يك پله 

نزول پيدا كرد. 
 ۵. سوئد: اين كشور از باالترين ميزان فرصت هاى 
شغلى و كارآفرينى بهره مى برد كه همين موضوع 
باعث صعود يك پله اى اين كشور نسبت به سال 

گذشته ميالدى شد. 
 ۴. نيوزيلند: انسجام باالى اجتماعى و همبستگى 
مردم باعث شده نيوزيلند صاحب باالترين ميزان 
كشور  اين  باشد.  جهان  در  اجتماعى  سرمايه 
همچنين لقب مرفه ترين كشور غيراروپايى را 

نيز يدك مى كشد. 
۳. دانمارك: مردم دانمارك از باالترين ميزان 
اجراى قوانين، باالترين سطح آموزشى و ميزان 
باالى سرمايه اجتماعى بهره مى برند. اگر دانمارك 
شاخص 16 پزشكى را كسب نمى كرد، ممكن 
بود در مجموع رتبه اول را كسب كند. با اين 
حال، رتبه اين كشور يك پله صعود كرده است. 
۲. سوئيس: سوئيس براى سومين سال متوالى 
رتبه دوم را كسب كرد. اقتصاد سوئيس رتبه دوم 
و از نظر نظارت بر اعمال قوانين نيز رتبه اول را 

كسب كرده است. 
 ۱. نروژ: نروژ در شبه جزيره اسكانديناوى واقع 
شده و باالترين شاخص رفاه لگاتوم را از آن خود 
كرده است. نروژ در 7 سال گذشته همواره رتبه 
اول را كسب كرده است. گفتنى است نروژ تنها 
كشورى است كه در هر يك از شاخص ها رتبه 

زير 10 را كسب كرده است. 
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