
3 سالمت در جهان

هشدار سیاستگذاران ایاالت متحده به تیم بهداشت و درمان

درمانگرانبرایبالیایطبیعیآمادهشوند
در  نفر  از 200  بیش  مرگ 
سراهای  و  بیمارستان ها 
سالمندان در لوئیزیانا بعد از 
ابرتوفان کاترینا در سال 2005 
میالدی، باعث شد همگان به این نتیجه برسند که 
آمادگی سالمت و درمان در ایاالت متحده نیازمند 
تغییراتی شگرف است. بیمارستان مرکز پزشکی 
مموریال آنقدر بد عمل کرد که دو پزشک آن 
بعدها گفتند که آنها مرگ بیمارانی را که روزها 
در هوای گرم در انتظار کمک مانده بودند، تسریع 
می کردند. تخلیه آشفته بیش از 6 هزار و 400 
بیمارستان و مراکز نگهداری سالمندان در شهر 
نیویورک در سال 2012 میالدی بعد از ابرتوفان 
سندی باز هم نگرانی ها را درباره آمادگی نظام 
سالمت کشور در مواقع اورژانس افزایش داد.

به رغم فراخوان های متعدد برای تغییر و باوجود 
میلیاردها دالری که قرار است در مواقع بحران به 
نظام سالمت و درمان اختصاص یابد، قوانین فدرال 
هنوز درباره موسسات پزشکی که بتوانند حداقل 
آمادگی را برای بحران های جدی مانند ابرتوفان ها، 
زلزله و گردبادها تا حمالت بیوتروریستی و 
اپیدمی بیماری های عفونی مانند زیکا و ابوال 

داشته باشند، روشن نیستند.
آمادگی  از مدیران سابق  کارل اشمیت، یکی 
سالمت و درمان می گوید: »شرایط بسیاری باعث 
شده نتایج فاجعه بار به بار آید.« به نظر می رسد 
شرایط رو به تغییر است. کارشناسان صنایع 

پزشکی درانتظار قانون فدرالی هستند که آمادگی 
برای وضعیت های بحران را از جمله شرایطی 
می داند که طیف وسیعی از این صنایع امکان 
می یابند در برنامه های مدیکد )بیمه نیازمندان( و 

مدیکر )بیمه سالمندان( مشارکت یابند.
از 68هزار دست اندرکار  بیش  بر  قانون  این   
درمان تاثیر می گذارد؛ از بیمارستان ها گرفته تا 
مراکز دیالیز کلیه، اماکن درمان روانی، آژانس های 
مراقبت های خانگی و نهادهای مربوط به پیوند 
اعضا. درمانگران باید ضمن برخی اقدامات دیگر، 
به طور مرتب تمرین های مربوط به وضعیت 
فوق العاده را انجام دهند و برای مواقع کمبود 
انرژی و پیگیری وضعیت و مراقبت از افراد 
رانده شده از خانه هم برنامه داشته باشند. دولت 
سرانجام پیش نویس پیشنهادی را در سال 2013 
میالدی با نام »موضوع فوری سالمت« ارائه داد و 
از مردم خواست درباره آن نظر بدهند، اما هنوز 
نتوانسته آن را نهایی کند. مثل همیشه درمورد 
آمادگی برای موارد فوری، موضوعات بسیاری 
به عنوان پیش شرط مطرح می شوند. کارشناسان 
عقیده دارند برای اینکه بیمارستان های آمریکا 
بتوانند درصورت بروز وقایع طبیعی مانند ابرتوفان 
کاترینا یا همه گیری های جدی مثل ابوال مانند 
نیرویی موثر عمل کنند، باید برنامه ریزی بسیار 

دقیق تر و نظام مندتری داشت.
قانون پیشنهادی انگار در جایی گیر کرده و از سوم 
نوامبر منتظر برخی بازنگری های قانونی در اداره 

مدیریت و بودجه است. برخی از دالیل انتظار 
چندساله برای تصویب قانون می تواند مربوط 
به واکنش مهم گرو ه های درمان نسبت به طرح 
پیشنهادی باشد که می گویند برخی تدارکات 
مانند آزمایش دوره ای ژنراتورهای برق که غالبا 
برای مدتی  از کار می افتند،  در مواقع بحران 
طوالنی بسیار پرهزینه و غیرضروری است.برخی 
از کارشناسان مواقع بحران معتقدند تناقض های 
زیادی در آنچه پیشنهاد شده وجود دارد. در 
ماه دسامبر مرورگران اداره مدیریت و بودجه با 

نمایندگان انجمن سالمت و درمان آمریکا که 
نماینده اماکن مخصوص مراقبت از سالمندان 
و افراد ناتوان هستند، درباره قانون گفت وگو 
کردند و به چالش هایی درباره تخمین هزینه ها 

با نیازها رسیدند.
کارشناسان دیگری نگران آن هستند که این قانون 
باری بر دوش اماکن نگهداری کوچک تر که به طور 
سنتی برای مواقع بحران آمادگی خاصی ندارند، 
بگذارد، اما همیشه با فروکش کردن بحران انگار 
که بحث ها درباره آن هم به حاشیه می رود. بعد از 

گذشت بیش از 45 سال از زلزله سیلمار کالیفرنیا که 
باعث شد بسیاری در بیمارستان ها جان خود را از 
دست بدهند، هنوز 250 بیمارستانی که در معرض 
خطر فروپاشی و خطرناک برای مردم تشخیص 
داده شده اند، در انتظار جابجایی یا  به روز شدن 
یا تعطیلی هستند. چاره مشکل شاید بخشی این 
باشد که انگیزه هایی برای درمانگران فراهم آید، 
مانند بازپرداخت بیشتر از طرف بیمه ها، افزایش 

نرخ اعتبار و بیمه نامه های ارزان تر.
سازمان ملل متحد فاجعه را وضعیتی جدی 
فجایع  می داند.  جامعه  یک  عملکرد  قطع  از 
متضمن تاثیرات گسترده انسانی، مادی، اقتصادی 
یا زیست محیطی و از حد توان جوامع برای به کار 

بردن منابع برای مهار آنها فراتر هستند.

انواع فجایع
هرچند آسیب پذیری کشورها متفاوت است، 
از فاجعه درامان  اما هیچ کشوری نیست که 
باشد. انواع فجایع براساس طبقه بندی سازمان 

ملل عبارتند از:
• فجایع طبیعی: شامل سیل ، توفان، زلزله و 
انفجار آتشفشان که تاثیری فوری بر سالمت 
انسان دارد و در مرحله بعدی سبب افزایش 
تلفات و درد و رنج ناشی از سیل، رانش زمین، 

آتش سوزی و سونامی می شوند.
• ضرورت های زیست محیطی: شامل اتفاقات 
فناوری یا صنعتی که همواره به نوعی با تولید، 

استفاده و انتقال مواد پرخطر ارتباط دارد و هنگام 
تولید، استفاده و انتقال این مواد یا آتش زدن 

جنگل ها به دست انسان اتفاق می افتد.
• فوریت های پیچیده: در زمان سقوط قدرت ها، 
غارت و چپاول و حمله به تاسیسات استراتژیک 
شامل وضعیت های جنگی یا مخاصمات دیده 

می شود.
• فوریت های همه گیری: در زمانی است که 
نوعی بیماری واگیردار ناگهان سالمت انسان را 
مورد تهدید قرار می دهد و باعث انهدام نظام ها 
و کسب و کار و به بار آمدن هزینه های اقتصادی 
و اجتماعی می شود. هر فاجعه ای ممکن است 
خدمات ضروری مانند سالمت و درمان، برق، 
آب، دفع زباله، حمل ونقل و ارتباطات را دچار 

ازهم گسیختگی کند. 
از  بعد  فجایع  نادرست،  مدیریت  درصورت 
تاثیرات فوری می توانند در درازمدت هم بر 
زندگی مردم اثر بگذارند. برنامه ریزی نادرست 
درباره فعاالن امداد نه تنها اثری مخرب بر قربانیان 
سانحه می گذارد، بلکه بر اهداکنندگان و نهادهای 
کمک رسان نیز تاثیرگذار است. در ژانویه 2005 
میالدی 168 دولت برنامه ای 10 ساله به نام 
»چارچوب  هایگو« را برای کاهش خطرات فجایع 
طبیعی قبول کردند. این برنامه شامل اصول راهنما، 
اولویت بندی برای عملکرد و ابزارهای عملی 

برای امدادگران داوطلب است.
منبع: نیوزویک

جانمسلمانانمیانمارهمچناندرخطراست
از اوایل شهریور تاکنون بعد از هجوم دولت میانمار به مسلمانان روهینجا، بیش از 410هزار نفر از طریق 
مرز بین میانمار و بنگالدش خود را به مناطق امن رسانده اند که بیش از 300هزار نفر آنها در نقاطی بدون 
امکانات مناسب اسکان یافته اند. غذای کم، بیماری های واگیردار شامل بیماری هایی که با واکسن می  توان از 
بروزشان پیشگیری کرد و نیز بیماری های با منشاء آب آلوده، مجروحیت و سایر مشکالت سالمت مانند 
مسائل روانی حاصل از جنگ و جابجایی، از مشکالت پیش روی وزارت بهداشت بنگالدش، سازمان جهانی 
بهداشت و سایر نهادهای مرتبط است. صندوق فوریت های منطقه آسیای جنوب شرقی سازمان برای کمک 

به مردم آواره میانمار 170هزار دالر همراه با 20 تیم سیار پزشکی برای دست کم 2 ماه اختصاص داده است.
منبع: سازمان جهانی بهداشت

»سهام«هاییمن،یکیدوتانیستند
سهام 6 ساله بود که اولین بار فهمید به نارسایی مزمن کلیه مبتالست. بعد از آن، او همراه پدر و مادرش 
از منطقه ای که در شمال یمن زندگی می کردند، صدها کیلومتر را طی کرد تا بتواند به تشخیص درست 
و درمان مناسب برسد. پیدا کردن جایی در یمن برای دیالیز همواره بسیار دشوار بوده است. امروز که 
بسیاری از محل های بهداشت و درمان کشور به دلیل جنگ از دست رفته اند، این کار به امری تقریبا 
محال تبدیل شده است. امروز سهام 10 ساله است، اما همچنان مشکل پیدا کردن جایی برای دیالیز 
دارد و دید چشمانش هم در حال از دست رفتن است. در بحبوحه جنگ و بحران اقتصادی، بسیاری از 

یمنی ها می گویند که حتی نمی توانند هزینه های رفت وآمد به مراکز درمانی را پرداخت کنند.
منبع: سازمان جهانی بهداشت
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