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افشاگری چهار فوتبالیست سرشناس درباره اینکه در دوران کودکی مورد تجاوز مربیان خود در مدرسه فوتبال قرار گرفته اند، در صدر اخبار جنجالی انگلستان قرار گرفت

سو ءاستفاده جنسی در فوتبال بریتانیا
پس از سخنان چند بازیکن سابق باشگاه هاى حرفه اى 
فوتبال انگلستان مبنى بر تعرض جنسى به آنها در زمان 
کودکى، این موضوع در صدر اخبار بریتانیا قرار گرفت. 
بیش از 2 دهه است که فدراسیون فوتبال انگلستان به 
خوبى از شرایط نامساعد آکادمى ها و تیم هاى پایه اى این 
کشور آگاهى دارد و در این مدت توانسته با برنامه ریزى 
و آموزش دقیق مربیان و همین طور والدین به خوبى این 
مشکل را مدیریت کند. در گذشته هاى نه چندان دور 
معموال بازیکنان جوان پس از عضویت در آکادمى هاى 
حرفه اى و به دلیل دور بودن این باشگاه ها از محل 
سکونتشان، در خانه مربیان یا خوابگاه هایى که تحت 
مدیریت مربیان اداره مى شد، ساکن مى شدند و تمامى 
برنامه هاى روزانه آنها نیز طبق دستور مربیان بود. در 
چنین شرایطى سوءاستفاده از بازیکنان آسان تر بود، اما 
طبق قانون جدید فدراسیون فوتبال انگلستان، بازیکنان 
زیر 17 سال نه تنها نمى توانند قرارداد حرفه اى داشته 
باشند، بلکه فاصله باشگاه ها از محل سکونت آنها نباید 
بیشتر از 16 کیلومتر باشد. طبق چنین قانونى، بازیکن 
قرارداد حرفه اى ندارد و به صورت بورسیه جذب 
باشگاه مى شود و کنار تحصیل، تمرین نیز مى کند. 
حال اگر باشگاهى به یکى از بازیکنان مستعد عالقه مند 
باشد، موظف است محل سکونت بازیکن مورد نظر و 
خانواده او را در محدوده اى کمتر از 16 کیلومتر فراهم 
کند تا این بازیکن بتواند به عضویت باشگاه مربوط 
دربیاید. صرف نظر از این موضوع، آموزش مربیان و 
شرکت در دوره هاى مربوطه براى تمامى مربیان مایل به 
کار در این رده الزامى است. دوره حمایت از کودکان 
یکى از مهم ترین برنامه هاى فدراسیون فوتبال انگلستان 
است. شرکت در این دوره براى تمامى مربیان و در 

تمامى رده مربیگرى الزامى است.
در این دوره، مربیان از نحوه برخورد با بازیکنان جوان 
و کودکان آشنا مى شوند و در صورتى که طبق قانون 
عمل نکنند با مجازات سنگین کیفرى روبرو خواهند 
شد. به عنوان نمونه، مربیان به هیچ عنوان اجازه تماس 

بدنى با بازیکنان را ندارند.

مربیان نباید با بازیکنان خلوت کنند و در یک محیط 
بسته نمى توانند با هیچ بازیکنى تنها باشند. مربیان حق 
ندارند در زمانى که بازیکنان در حال تعویض لباس 
هستند، کنارشان باشند. در صورتى که والدین براى 
گرفتن بچه ها سر وقت حاضر نشوند، مربى اجازه 

ندارد بازیکن مورد نظر را سوار خودروى شخصى 
خود کند و او را به مقصد برساند. مربى باید در 
محیطى باز منتظر والدین بماند تا آنها براى گرفتن 
کودک خود برسند و مربى موظف است در صورت 
نیامدن والدین با پلیس تماس بگیرد. این موضوعات 

نمونه اى از دستورالعمل هاى فدراسیون فوتبال انگلستان 
در دوره مربوط است. دوره کمک هاى اولیه یکى دیگر 
از دوره هایى است که مربیان موظف به شرکت در آن 
هستند تا در صورت حوادث ناگوار بتوانند تا پیش از 
رسیدن آمبوالنس به بازیکن مصدوم کمک کنند. در 

صورت اتفاقات اورژانسى در تمرین یا مسابقه مربى 
باید همراه یکى از مسووالن به مداواى کودک مصدوم 
اقدام کند. در هیچ یک از جلسات تمرینى، مربى به 
تنهایى حضور ندارد و همواره باید با کمک خود در 
تمرینات حاضر شود. فدراسیون فوتبال انگلستان براى 

مقابله با سوءاستفاده جنسى از کودکان راهکارهاى 
مختلفى را انتخاب کرده است. بررسى سوءپیشینه مربیان 
براى کار در رده پایه، اساسى ترین و مهم ترین بخش 
کار در چنین رده اى است. با بررسى همه جانبه تمامى 
زوایاى زندگى شخصى مربى مورد نظر و در صورت 
نداشتن هیچ گونه سوابق کیفرى، اجازه کار به او داده 
مى شود. با بزرگ تر شدن ابعاد انحراف هاى جنسى 
در تیم هاى فوتبال پایه در بریتانیا فدراسیون فوتبال 
انگلستان شماره تماس مخصوصى براى قربانیان در 
نظر گرفته است. اطالعات قربانیان این پرونده ها در 

صورت تایید، به پلیس تحویل داده مى شود.
دیوید وایت )بازیکن سابق منچستر سیتى(، اندى 
وودوارد و استیو والترز )بازیکن هاى سابق کرو(، پل 
استوارت )بازیکن سابق تیم تاتنهام( 4 بازیکنى هستند 
که به تازگى اعالم کرده اند در دوران کودکى با آزار 

جنسى از سوى مربى هاى خود مواجه شده بودند.
موسسه  رئیس  ونلس،  پیتر  رویدادها،  این  پى  در 
ان اس پى سى سى گفت: »نباید اجازه بدهیم جایى براى 
پنهان ماندن آزار جنسى در ورزش ملى ما باقى بماند. 
شاید افراد دیگرى هم با چنین تجربه هاى وحشتناکى 
روبرو شده باشند، اما درباره آن حرف نزده اند.« اندى 
وودوارد، بازیکن  سابق کرو، هفته پیش براى اولین بار 
اعالم کرد در دوران کودکى از سوى برى بنل، مربى 
و استعدادیاب پیشین باشگاه کرو، مورد آزار جنسى 
قرار گرفته بود. برى بنل براى ارتکاب آزار جنسى 
علیه کودک ها مجرم شناخته شده است. اداره پلیس 
چشر اعالم کرده از زمان انتشار صحبت هاى وودوارد، 
11 نفر دیگر هم نام خود را به عنوان قربانى مربى 
پیشین کرو اعالم کرده اند. دکتر رزانا الین خان، وزیر 
ورزش در کابینه سایه، با انتقاد از پنهان ماندن چنین 
اتفاقاتى، گفت: »این مورد مى تواند ضربه سنگینى به 
اعتبار فوتبال در بریتانیا وارد کند.« به گفته موسسه 
ان اس پس سى سى، احتمال اینکه پسرها درباره آزار 

جنسى حرف بزنند، 5 برابر کم تر از دخترهاست.
AP/BBC :منابع

تقاضای وام مرد بی دست در چین به دلیل ناممکن بودن ارائه اثر انگشت رد شد
یک مرد بى دست چینى مدعى است از آنجایى که قادر به ارائه اثر انگشتش نبوده، درخواستش براى وام از طرف چند بانک 
رد شده است. وو جیانپینگ که اهل ژنگژو در استان هنان است، به عنوان معلم در پکن کار مى کند و عموما با نگه داشتن قلم 
در دهانش امضا مى کند. اما کارمندان بانک درخواست وى را به این دلیل رد کردند که امضاى اشخاص را مى توان به راحتى 
جعل کرد. این مرد 25 ساله، دستانش را در 5 سالگى پس از یک برق گرفتگى شدید از دست داد. یکى از کارمندان بانک 
به رسانه هاى محلى گفته: »استفاده از اثر انگشت امرى رایج است زیرا امضاى افراد مى تواند جعل شود، اما هیچ راهى براى 
کپى کردن اثر انگشت این شخص وجود ندارد.« از زمان رد شدن تقاضاى وام وى، بانک هایى که درگیر این مساله بودند 
در فضاى آنالین مورد انتقاد قرار گرفته اند. بسیارى از مردم پرسیده اند که چرا بانک ها در این مورد استثنا قائل نشده اند؟در 

یک پست فیسبوکى هم جریانى راه افتاده با این پرسش که چرا بانک به جاى دست، اثر انگشت پا را درخواست نکرد؟
THINKSTOCK :منبع

ظهور رنگین کمان سفید در آسمان اسکاتلند
یک عکاس اسکاتلندى، تصویرى خیره کننده از یک »کمان مه« در شرق اسکاتلند ثبت کرده است. کمان مه، رنگین کمان بى رنگى 
است که از قطره هاى آب تشکیل دهنده مه ساخته شده است. ساز و کار ایجاد این پدیده، در واقع، مشابه همان رنگین کمان 
معمولى است، اما برخالف رنگین کمان عادى که از شکست نور خورشید به وسیله قطره هاى باران ساخته مى شود، کمان مه با 
تابش نور بر ذرات مه ایجاد مى شود. به دلیل اندازه کوچک قطره هاى آب درون مه، طول موج کوتاه پرتو نور اهمیت مى یابد و 
کمان مه به رنگ سفید دیده مى شود. با این حال یک سایه خیلى کمرنگ قرمز در لبه بیرونى و سایه ضعیف آبى در لبه داخلى 
کمان قابل مشاهده است. این کمان مانند هر رنگین کمان دیگرى فقط زمانى قابل دیدن است که بیننده پشت به آفتاب ایستاده باشد.
ملوین نیکلسون، عکاسى که این کمان را ثبت کرده، مى گوید: »من پیش از این هیچ وقت کمان مه ندیده بودم و هنگام عکس 

گرفتن فهمیدم که این یک پدیده نادر است.«
REURERS :منبع

چین

جذب  براى  ستاره اى  که  پاندا  غول پیکر  توله 
است،  واشنگتن  باغ وحش  در  بازدیدکنندگان 
جراحى شد و حال او اکنون رو به بهبود است.

گلوله اى به اندازه یک لیمو از نى خیزران )بامبو( 
هضم نشده در دستگاه گوارش این توله پاندا باقى 

مانده بود. پانداها به جویدن نى عادت دارند.
مقامات باغ وحش مى گویند: »وضع سالمت این 
توله پانداى یک ساله که اسمش بى بى است در حال 
حاضر باثبات و پیش بینى ها بسیار خوب است.«

پس از اینکه نتیجه سونوگرافى حاکى از انسداد در قسمت باالى روده 
کوچک بود، نیاز به عمل جراحى اضطرارى مطرح شد.

این بچه پاندا پیش از این عالئم ناراحتى معده و حالت تهوع داشت، بیش 
از اندازه مى خوابید و اشتهایش زیاد نبود.

دنیس کلى، مدیر باغ وحش ملى اسمیتسونیان در 
واشنگتن گفت: »من از تیم نگهبانان، دامپزشکان، 
کارکنان مراقبت از حیوانات، کارشناسان داوطلب 
پزشکى و همه کارکنانى که براى رسیدگى فورى 

کمک کرده اند، سپاسگزار هستم.«
او افزود: »پیش بینى ها درباره سالمت بى بى بسیار 
خوب است. وظیفه تیم ما مراقبت از او است و 

این کار نیاز به همکارى خود او دارد.«
بى بى سال گذشته متولد شد و مردم سراسر جهان 

وضع باردارى مادرش را در باغ وحش دنبال مى کردند.
پاندا که  این  نام  اول آمریکا و چین  بانوان  لیوآن،  اوباما و پنگ  میشل 

معنى اش گرانبهاست، گذاشته اند.
AP :منبع

سوئیس پیشگامى شهروندان براى خروج این کشور 
از انرژى هسته اى را به همه پرسى مى گذارد. حزب 
سبزهاى سوئیس حق بردن این الیحه را به پارلمان 
پیشنهاد دادند و با جمع آورى 50 هزار امضا در 
مى شود.  گذاشته  راى گیرى  به  روز،  طول 100 
انرژى هسته اى که در این کشور از سال 1۹6۹ 
میالدى تاکنون مورد بهره بردارى بوده ، پس از حادثه 
چرنوبیل نگرانى مردم را برانگیخت. این نگرانى در 
سال 2011 میالدى با تکرار حادثه در فوکوشیما و 

با پیام رئیس وقت کنفدراسیون سوئیس قوت گرفت. اما دوریس لویتهارد 
که در آن زمان طى پیامى تلویزیونى مردم را به خروج از انرژى هسته اى 
فراخوانده بود، پس از مدتى تغییر عقیده داد و به مخالفان این طرح پیوست.
از نظر علمى طول عمر یک نیروگاه اتمى نامحدود است و مى تواند تا زمانى 
که کارکرد آن اطمینان بخش است، مورد بهره بردارى قرار گیرد. اما 5 پایگاه 
اتمى سوئیس بیش از 40 سال قدمت دارند، در حالى که تاکنون حدود 
150 نیروگاه اتمى در دنیا با میانگین عمر 26 سال به کار خود پایان داده اند. 
بنابراین نیروگاه هاى سوئیس از کهنه ترین پایگاه هاى اتمى در دنیا محسوب 
مى شوند که با نزدیکى زیادى به مناطق مسکونى انبوه خطر را چند برابر 
مى کنند. پیامد بروز یک رخداد هسته اى در این شرایط فاجعه آمیز خواهد بود.
این در حالى است که سوئیس تنها کشور دنیاست که مى تواند در صورت 
بروز یک سانحه صنعتى هسته اى یا جنگ اتمى به هر شهروند خود تختى در 
یک پناهگاه استاندارد بدهد. سیستم هشدار ویژه این کشور که از جنگ جهانى 
دوم تاکنون به طور جدى مورد مراقبت قرار مى گیرد، هر سال در اولین 
چهارشنبه ماه فوریه آژیرها را از ساعت 1۳:۳0 تا ساعت 15 براى آزمایش 
به صدا در مى آورد. در عین حال هر 10 سال نیز بسته هاى قرص ید پتاسیم 
براى هر شهروند ارسال مى شود. هنگام بروز حادثه هسته اى و گذر ابر اتمى 
براى اجتناب از پیامدهاى بسیار مهم بر سالمت انسان، بهترین راه، اشباع 
غده تیرویید با ید پایدار است تا از برداشت ید رادیواکتیو موجود در فضا 
جلوگیرى شود. دوریس لویتهارد و دیگر اعضاى احزاب مخالف استدالل 
مى کنند این نیروگاه ها همواره در طول عمر 40 ساله شان مورد بازبینى قرار 
گرفته اند و براى نوسازى آنها هزینه شده  است. به اعتقاد این گروه، خروج 
از انرژى هسته اى به معنى نادیده گرفتن هزینه هاى انجام شده و بى اعتمادى 

نسبت به توانایى متخصصان در کنترل ایمنى نیروگاه هاست.
این در حالى است که مخالفان احتمال تصادفات و بروز سانحه ناشى از خطا 
و بى دقتى را تکذیب نمى کنند. آنها به نتیجه مثبت تست استرس اروپایى 
تاکید دارند و معتقدند نیروگاه تا زمانى که دچار نقص فنى نشده  باید به کار 

خود ادامه دهد. دوریس لویتهارد اظهار داشت: 
»سرمایه گذارى بر تعمیر پایگاه هاى هسته اى بهتر از 
متوقف کردن آنهاست.« انرژى هسته اى در این کشور 
کمتر از 40 درصد از مصرف برق سوئیس را تامین 
مى کند. حزب سبزها مصمم است هر نیروگاهى 
را پس از 45 سال کار تعطیل کند و به این ترتیب 
در صورت برد این همه پرسى 2 نیروگاه در سال 
جدید و 2 نیروگاه دیگر تا حدود 10 سال دیگر 
متوقف خواهند شد. در حال حاضر رآکتورهاى 2 
نیروگاه به طور موقت به دالیل فنى متوقف شده اند و شوراى فدرال ساخت 

نیروگاه هاى جدید هسته اى را ممنوع اعالم کرده است.
حزب سبزها براى جایگزین کردن انرژي تولیدى در این نیروگاه ها، به تولید 
انرژى تجدیدپذیر و اعمال قوانینى براى مصرف کمتر برق در کشور امید دارند.
نمونه موفق این کشور در این زمینه »کانتون« ژنو است که از سال 1۹۸6 
میالدى استفاده از انرژى هسته اى را متوقف کرده و از ژانویه سال جدید 

همه برق شهرى را به طور کامل از انرژى تجدیدپذیر فراهم خواهد کرد.
در این کانتون حتى از انرژى گرمایى زمین هم براى گرمایش منازل و ساختمان ها 
استفاده مى شود. در واقع، اروپا امروزه به وفور برق تولید مى کند. آلمان با 
مصرف باالى سوخت فسیلى برق تولیدى خود را به کشورهاى همسایه 
مى فروشد و همین مساله صنعت هسته اى سوئیس را در سال هاى اخیر با 
ضرر فراوانى مواجه کرده  است. ضمن اینکه استفاده از انرژى هسته اى، با 
وجود فوایدى مانند تولید کم گازکربنیک و حجم زیاد تولید برق، روشى 
بسیار گران است. گفته مى شود به همین دلیل شرکاى پایگاه هاى هسته اى 
در مرز ورشکستگى قرار گرفته اند.همچنین نبود سرمایه کافى براى این 
نیروگاه ها به معنى تولید زباله هاى هرچه خطرناک تر هسته اى است. زباله هاى 
هسته اى حتى اگر به عبارتى تصفیه هم شوند، همچنان تا ۳00 سال فعالیت 
رادیواکتیوى خواهند داشت. در همین رابطه آژانس حفاظت محیط زیست 
آمریکا روش هایى از بازفرآورى سوخت هسته اى را مورد تایید قرار داده تا 
پس از گذشت 10 هزار سال دیگر هیچ تهدید زیست محیطى اى براى انسان 
و دیگر موجودات زنده نداشته باشند. تاکنون نظرسنجى هاى انجام شده در 
سوئیس براى بردن این الیحه به پارلمان نشان مى داد احزاب راستى و چپ 
این کشور با حدود 57 درصد آرا موافق بوده اند که به استفاده از انرژى 
هسته اى مهر پایان بزنند، اما در نظرسنجى دومى که در شانزدهم نوامبر انجام 
شده این درصد به کمتر از 50 درصد کاهش یافته است. به هر ترتیب این 

اکثریت آراست که در کمتر از 2 روز حق خود را به پارلمان خواهد برد.
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دولت ها و دیگر مشارکت کنندگان در بخش بهداشت در اجالس تخصیص 
بودجه براى پوشش همگانى بهداشت )UHC( یا یواچ سى در شهر واشنگتن 
و در روزهاى 14 و 15 آوریل سال جارى برگزار شد، گرد هم آمدند و 
درباره چگونگى افزایش و سازمان دهى منابع موردنیاز بخش هاى دولتى و 
خصوصى کشورهاى کم درآمد یا با درآمد متوسط براى اطمینان از تامین 
خدمات بهداشتى ارزان قیمت و باکیفیت براى همه مردم تا سال 20۳0 به 

بحث و گفتگو پرداختند.
چالش تخصیص بودجه براى رسیدن به اهداف یواچ سى و اهداف مرتبط 
با توسعه پایدار مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد مسیرى است با 
دشوارى هاى فراوان. کمیسیون نشریه لنست درباره سرمایه گذارى براى 
بهداشت در سال 201۳، تخمین زد که براى ایجاد خدمات پایه اى همگانى 
بهداشت ساالنه باید 70 میلیارد دالر به ۹0 میلیارد دالر قبلى اضافه شود که 
برابر با یک سوم بودجه بهداشتى کشورهاى کم درآمد یا با درآمد متوسط در 
سال 201۳ است، اما اگر نگاهى به مقاله ژوزف دایلمن و همکاران در لنست 
بیندازیم، مى بینیم که با روندى که دولت ها براى طرح هاى بهداشتى درپیش 
گرفته اند، افزایش بودجه بهداشتى براى پر کردن خأل مالى فعلى کافى نیست. 
27 کشور از مجموع ۳4 کشور کم درآمد، یعنى 7۹ درصد، هنوز داراى سرانه 
بهداشتى کمتر از ۸6 دالر هستند )سرانه ۸6 دالر میزان پذیرفته شده براى 
فراهم آوردن خدمات پایه بهداشتى براى کشورهاى کم درآمد یا با درآمد 
متوسط است(. عالوه بر آن هرچند در اهمیت اعطاى کمک براى پر کردن 
فاصله مالى تردیدى وجود ندارد، بازهم تنها اعطاى کمک نمى تواند در 
ایجاد خدمات پایه اى بهداشتى کافى باشد. اگر مى خواهیم این کشورها در 
مسیرى بهتر از امروز قرار گیرند باید تخصیص بودجه داخلى و توسعه اى 
آنان دگرگون شود و در جهت دستورالعمل هاى اهداف توسعه پایدار مصوب 
کشورهاى عضو ملل متحد در سومین اجالس بین المللى تخصیص بودجه 

براى توسعه که در سال 2015 در آدیس آبابا برگزار شد قرار گیرد.
تخصیص بودجه داخلى به کشورهاى کم درآمد یا با درآمد متوسط باید همراه 
با تقویت نظام هاى مالى عمومى باشد. تامین منابع براى بهداشت مى توانند با 
افزایش درآمد دولت از طریق جمع آورى درست و موثر مالیات ها و مبارزه 
با فرار مالیاتى انجام شود. استفاده از مالیات هاى غیرمستقیم یا به اصطالح 
مالیات هاى گناهکارانه بر مواد مصرفى مانند سیگار یا نوشابه هاى با قند 
باال نیز در حال افزایش است. مجموعه این اقدامات مى توانند به افزایش 
درآمدهاى دولت درجه ات بهبود رفتارهاى بهداشتى کمک کنند. یارانه هاى 

هدفمند مانند انتقال مشروط پول به نیازمندان باید تقویت و از سوى دیگر، 
یارانه هاى غیرکارآمد مانند یارانه سوخت که باعث افزایش هزینه هاى بهداشتى 
هر کشور خواهند شد باید حذف شوند. به همین ترتیب، بهینه سازى اقدامات 
مربوط به بهبود بهداشتى در بخش هاى دیگر مانند تامین آب و فاضالب، 
آموزش و حمل ونقل هم بهداشت و هم سیاست هاى مالى بهترى را همراه 
خواهد آورد. نکته دیگر آنکه، دولت ها باید سهم بهداشت از بودجه عمومى 
را افزایش دهند. 11 کشور از ۳4 کشور کم درآمد جهان کمتر از ۸ درصد از 
هزینه هاى خود را به بهداشت اختصاص مى دهند. تنها نیمى از کشورهاى 
آفریقایى شرکت کننده در کنفرانس ابیجا در سال 2001 اهداف کنفرانس را 
تایید کرده اند. در این کنفرانس بسیارى از دولت هاى زیرصحرا متعهد شدند 
دستکم 15 درصد از بودجه خود را به بخش بهداشت اختصاص دهند. 
هزینه اى که در این کشورها در حال  حاضر به بهداشت اختصاص دارد، 
سرانه 12 دالر، حتى کفاف فراهم آوردن اصلى ترین خدمات پایه اى بهداشت 
براى ۳60 میلیون ساکن این کشورها را نمى دهد. برنامه ریزى استراتژیک، 
اجراى کارآمد بودجه و نتایج ملموس کمک مى کنند تا وزیران اقتصاد براى 
ایجاد تسهیالت مالى براى سرمایه گذارى در بخش بهداشتى متقاعد شوند.

همزمان بااینکه دولت ها، هزینه هاى بهداشتى را افزایش داده اند، آنان و سایر 
شرکاى امر بهداشتى نمى توانند سهم بزرگ هزینه هاى بخش خصوصى را 
نادیده بگیرند و باید به صورت موثر این هزینه ها را به نفع نظام بهداشتى 
مهار کنند. مهم تر از آن، هزینه هایى که بیمار خود پرداخت مى کند همچنان 
بخش بزرگى از هزینه هاى بهداشتى را در اغلب کشورهاى کم درآمد یا با 
درآمد متوسط پایین شامل مى شوند. این مسئله باعث شده میلیون ها بیمار در 
این کشورها براثر بیمارى به ورطه فقر بیفتند یا در فقر باقى بمانند یا به دلیل 
هزینه ها درمان خود را رها کنند. با توجه به بزرگى اقتصادهاى غیررسمى 
در کشورهاى کم درآمد یا با درآمد متوسط پایین، نیاز فورى وجود دارد 
که نوآورى هایى درجه ات هدایت هزینه هاى بخش خصوصى به مخازن 
اشتراکى انجام گیرد، مثاًل بیمه هاى اجتماعى سالمت به سوى کارگران بخش 
غیررسمى اقتصاد و خانواده هاى آنان گسترش یابد. دولت ها باید نسبت به 
تعامل با بخش خصوصى بهداشت شامل سرمایه هاى خارجى و داخلى و 
سازمان هاى مردم نهاد و سازمان هاى ایمان-محور در حوزه هاى کلیدى مانند 
ارائه خدمات؛ آموزش کارکنان بخش بهداشتى، خرید و به دست آوردن دارو 

و مدیریت زنجیره موجودى ها نگاه استراتژیک داشته باشند.
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پارلمان کانادا قانون جدیدى را براى اجازه دادن به مرگ با کمک پزشکى 
براى افراد دچار بیمارى العالج و در مراحل انتهایى زندگى تصویب کرد و 
به نظر منتقدانى که مى خواستند افراد دچار بیمارى هاى تحلیل برنده )دژنراتیو( 
هم تحت پوشش این قانون قرار گیرند، توجهى نکرد. مجلس سناى کانادا 
پس از هفته ها جروبحث سیاسى به نفع قانونى رأى داد که کانادا را به یکى 
از معدود کشورهاى جهان بدل مى کند که پزشکان مى توانند به طور قانونى 
به بیماران براى مردن کمک کنند. برخى از سناتورها شکایت داشتند که 
میزان شمول این قانون که در ابتدا در مجلس انتخابى نمایندگان تصویب 
شد، بسیار محدود است و این مجوز نباید محدود به افرادى شود که در 
آستانه مرگ قرار دارند. اینکه پس از رأى دیوان عالى کانادا بر ضد ممنوعیت 

خودکشى با کمک پزشک در سال گذشته، تهیه شد، باید به تایید رسمى 
دیوید جانستون، فرماندار کل کانادا که عمال رئیس دولت است، برسد. البته 
این روندى صورى است. حکم دیوان عالى کانادا بزرگساالنى را پوشش 
مى داد که با رنج جسمى یا روانى غیرقابل تحمل ناشى از یک عارضه پزشکى 
شدید و غیرقابل عالج روبرو بودند. اما دولت لیبرال کانادا شمول این مقررات 
را کاهش داد تا فقط افرادى را پوشش دهد که به طور معقولى بتوان مرگ 
قریب الوقوعشان را پیش بینى کرد. منتقدان مى گویند این تغییر افرادى را که 
دچار بیمارى هاى تحلیل برنده مانند اسکلروز متعدد )ام اس( هستند، به رنجى 

تحمل ناپذیر محکوم مى کند.
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همه پرسی برای بستن نیروگاه های هسته ای در سوئیسروده بچه پاندای محبوب در آمریکا جراحی شد

عصر جدید در تخصیص بودجه سالمت

پزشکان کانادایی به خودکشی بیماران کمک می کنند
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