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درکنیا70درصدعفونتهایسالمونالیینسبتبهآنتیبیوتیکمقاومشدهاند

کنیا، آنتی بیوتیک ارزانقیمت عامل اصلی مقاومت دارویی
داروها  از  بی رویه  استفاده 
کشورهای  مشکل  تنها 
ثروتمند نیست. این مساله 
حال  در  کشورهای  در 
توسعه متداول است و همین عامل معضل 
بزرگ بهداشتی را بر کل جامعه جهانی تحمیل 
کرده است. در این کشورها آنتی بیوتیک بدون 

نسخه پزشک فروخته می شود.

نایروبی، کنیا، خانم »شارون« 4روز پس از اینکه 
وضعیت بیماری فرزند 22 ماهه اش رو به وخامت 
گذاشت و عالئم تب، اسهال و استفراغ او شدیدتر 
شد، تصمیم گرفت داروهای کودک را عوض 
کند. از آنجایی که برای مراجعه به پزشک پولی 
نداشت، کودک خود را به مغازه ای که نزدیک 
خانه اش بود، برد. آقای »اوتینو« صاحب مغازه، با 
دقت به حرف های مادر درباره وضعیت بیماری 
فرزندش گوش کرد سپس کشوی پیشخوان مغازه 
را جلو کشید و دو داروی آنتی بیوتیک دیگر را 
از بین داروهای کشو به زن جوان داد و گفت: 
»ببین این داروها اثر می کنه؟ قیمت اینها 1500 
شیلینگ )حدود 15 دالر( میشه.«  مادر کودک 
با ناامیدی گفت: »هیچ کدام از 4 نوع دارویی را 

که 2 هفته پیش دادید، موثر نبود.«
آقای »اوتینو« مانند سایر مغازه دارانی که در همان 
محل فروشگاه کوچک خود به تشخیص و درمان 
تحصیالت  هیچ گونه  می پردازند،  بیماری ها 
پزشکی ندارد و ابدا آموزش دارویی ندیده است.
آنتی بیوتیک، این داروی معجزه گر که جان میلیون ها 
انسان را از مرگ نجات داده به لطف تولید انبوه 
داروهای ژنریک در چین و هند به سهولت در 

اختیار مردم کشورهای فقیر قرار می گیرد. در 
تمامی کشورهای در حال توسعه با چند دالر 
ناقابل می توان به عنوان مثال آموکسی سیلین تهیه 
کرد. این آنتی بیوتیک دارویی بسیار حیاتی برای 
از بین بردن عفونت های باکتریایی مانند پنومونی، 

سالمونال، کالمیدیا و استرپتوکوک است.
ساکنان نایروبی تعصب شدیدی نسبت به استفاده 
از آنتی بیوتیک دارند. در مطالعه ای معلوم شد  90 
درصد مردم این کشور در سال گذشته آنتی بیوتیک 
مصرف کرده اند، در حالی که در همین زمان تنها 17 
درصد مردم  آمریکا این دارو را مصرف کرده اند. 
تسهیل دسترسی به آنتی بیوتیک ها زنگ خطری 

را برای کل جامعه جهانی به صدا درآورده است. 
به تدریج داروها پتانسیل خود را برای از بین 
بردن میکروب ها به دلیل مقاوم شدن باکتری ها 
از دست می دهند. درواقع فقر بزرگ ترین عامل 
ایجاد مقاومت میکروبی است و از سوی دیگر، 
کشورهای فقیر هم بیشترین تاثیر را از این اتفاق 
می گیرند. در جایی که تراکم جمعیت باالست، 
کیفیت امکانات درمانی در پایین ترین حد قرار دارد، 
امکان دسترسی به آب پاکیزه و امکانات بهداشتی 
اولیه بسیار کم است و بر مصرف و توزیع دارو هم 
نظارتی نمی شود. همه این عوامل دست در دست 

هم آتش به خرمن مقاومت میکروبی می زنند.

هر ساله در سراسر جهان 700 هزار نفر جان خود 
را به دلیل بی اثر بودن آنتی بیوتیک ها از دست 
می دهند و در کشور فقیری مانند کنیا هم نبود 
سیستم درمانی مناسب و البته مقاومت میکروبی  
هر ساله چراغ زندگی هزاران انسان، به خصوص 

کودکان را خاموش می کند.
یکی از محققان دانشکده پزشکی کنیا می گوید: 
»70 درصد عفونت های سالمونالیی در این کشور 
نسبت به آنتی بیوتیک مقاوم شده است. این در 
حالی است که هر ساله سالمونال 45 هزار کودک 
کنیایی را به کام مرگ می فرستد. این میزان در 

کشوری مانند آمریکا نزدیک به صفر است.

دارو  فروشندگان  برخی  کشور  این  در 
آنتی بیوتیک های تقلبی می فروشند و این مساله 
ایجاد مقاومت دارویی را دوچندان کرده است. 
از سوی دیگر، حتی اگر دارو تقلبی نباشد افراد 
به دلیل صرفه جویی دوره درمان آنتی بیوتیک 
خود را کامل نمی کنند که عامل دیگری برای 

مقاوم شدن میکروب هاست.
یکی از فروشندگان دارو که درآمد خوبی از فروش 
آنتی بیوتیک دارد، می گوید: »مردم اغلب یک سوم 
دارویی را که باید مصرف کنند، می خرند. حتی 
زمانی که سعی می کنم یک جعبه دارو را بفروشم 
آنها با این تفکر که تعداد قرص ها خیلی زیاد است،  
یک جعبه کامل دارو را نمی خرند. داروخانه های 
کنیا هم معموال آنتی بیوتیک را در مقادیری کمتر 

از آنچه که تجویز شده،  می فروشند.«
 سطح بهداشت پایین به گسترش بیماری های 
میکروبی دامن می زند، درنتیجه نیاز به آنتی بیوتیک 
را افزایش می دهد و معضل بزرگ جهانی ایجاد 
می کنند. اغلب مردم و به خصوص کودکان دائم 
بیمار و مبتال به اسهال و تب هستند زیرا بچه ها 

در فضاهایی بازی می کنند که کامال غیربهداشتی 
است و میکروب را با دستان نشسته یا کفش 

خود داخل منازل می برند.
دولت کنیا طی سال های گذشته تالش کرده با 
گسترش واکسیناسیون و بهبود وضعیت بهداشتی  
بین کارکنان بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و 
درنتیجه کاهش مصرف آنتی بیوتیک به این معضل 
مراکز  بگذارد. طی 2سال گذشته  پایان  نقطه 
بهداشتی این کشور کمیته های نظارتی تشکیل 
داده اند و ظروف محتوی مواد ضدعفونی کننده 
دست در تمام اتاق ها و سالن انتظار بیمارستان ها 
نصب شده است. با این وجود دولت نه تنها موفق 
نشد قانون منع فروش آنتی بیوتیک بدون نسخه 
پزشک را به تصویب برساند، حتی نتوانست 
جریان قاچاق دارو را در طول مرزهای خود با 

سومالی تحت کنترل دربیاورد.
یکی از مشاوران دولت در این زمینه می گوید: 
»ثابت شد کار مشکل تر از آن است که فکر 
می کردیم. افرادی که در کمیته نظارت مشغول 
به کار هستند از اینکه پیشرفت چندانی حاصل 
نشده، خسته شده اند. پرستارانی که بیش از توان 
خود بار مسوولیت به دوش می کشند حاضر 
نیستند دستورالعمل بهداشتی را رعایت کنند. 
صادقانه بگویم با توجه به فعالیت های گذشته، 
باور ندارم این معضل حل بشود. فکر نمی کنم 
دولت ما مساله را جدی گرفته باشد. من درباره 
کشورم احساس نگرانی می کنم اما در مورد 
خانواده خودم هم نگرانم. می دانم یک روز 
که به خانه برمی گردم میکروب را به کودکانم 

منتقل خواهم کرد.«
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هفته گذشته یکی از پزشکان غول بزرگ تکنولوژی، شرکت گوگل، 
در یک پست الکترونیکی اعالم کرد چند مورد سرخک بین کارکنان 

این شرکت در کمپ »سیلیکون ولی« دیده شده است.
این پزشک در پیام خود نوشت: »این فقط یک هشدار است، همین 
و بس.«  وی اضافه کرد: »مراکز بهداشتی منطقه خواستار توصیه های 
بهداشتی و اطالعات بیشتری درباره عوامل خطر ابتال به بیماری 

و نحوه درمان آن شده اند.«
هر چند شرکت گوگل مدعی شد این پیام را برای همه کارکنان 
شرکت فرستاده، 5تن از کارکنان اعالم کردند چنین پیامی را دریافت 
نکرده اند. سرانجام چند روز بعد این خبر توسط مرکز بهداشتی 
منطقه تایید شد و این مرکز اعالم کرد چند تن از مراجعه کنندگان 

به شرکت گوگل در آن منطقه به این بیماری دچار شده اند.
به تازگی شرکت گوگل به دلیل انتشار ویدئویی در حمایت از 
»نه به واکسیناسیون« شاهد واکنش های شدیدی از طرف مردم و 
مراکز درمانی بوده و آنها خواستار حذف این ویدئو شده بودند زیرا 
کارشناسان معتقدند با واکسینه نکردن افراد خطر شیوع بیماری های 

خطرناک بیشتر می شود.
در فوریه گذشته هم یکی از نمایندگان دموکرات طی نامه ای به 
شرکت گوگل  و فیس بوک نگرانی خود را نسبت به ترویج ایده 
»نه به واکسیناسیون« و تشویق غیرمستقیم والدین به تبعیت از آن 
اعالم کرد. او در این نامه خاطرنشان کرده بود این ایده خطری 
جدی برای سالمت عمومی جامعه است و تمامی تالش هایی 

را که دهه ها برای ریشه کنی بیماری ها انجام شده بی اثر می کند.

یوتیوب بالفاصله به این درخواست جواب داد و نمایش چنین 
مفاهیمی را ممنوع کرد.

در کشور آمریکا بیماری های میکروبی مسری امسال شیوع دوباره 
پیدا کرده است. تاکنون 500 مورد ابتال در 20 ایالت این کشور و 
در منطقه »سانتا کالرا« که شرکت گوگل در آن قرار دارد،4  مورد 
ابتال به سرخک اعالم شده است. مراکز بهداشتی نیویورک هم خبر 
از 250 مورد ابتال به ویروس سرخک در منطقه بروکلین دادند و از 
مردم خواستند برنامه های واکسیناسیون سرخک را جدی بگیرند.

در این اعالمیه مراکز بهداشتی نیویورک چند منطقه پستی را تعیین 
کردند تا افرادی که در این مناطق زندگی می کنند در صورتی که 
تاکنون واکسن MMR را نزده اند، ظرف 48 ساعت برای دریافت 
این واکسن به این مراکز مراجعه کنند، مگر اینکه فردی به دالیل 
نقص ایمنی و شرایط مورد تایید پزشک مجاز به واکسیناسیون نباشد.
سرخک یک بیماری خطرناک به خصوص بین بزرگساالن است 
و این اعالمیه برای وادار کردن افراد به واکسیناسیون این ترس را 
به وجود آورده که برخی ممکن است منطقه زندگی خود را به 

اشتباه اعالم کنند تا شامل واکسیناسیون نشوند.
در ماه گذشته بخش بهداشت شهر لس آنجلس آمریکا اعالم 
کرد فردی که از چین وارد فرودگاه لس آنجلس شده، آلوده 
به این بیماری بوده و از مسافرانی که در همان زمان در این 
فرودگاه بوده اند، خواست از نظر احتمال ابتال به بیماری تحت 

معاینه قرار بگیرند.
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تغییرات آب و هوایی می تواند موجب گسترش بیماری هایی 
شود که نسبت به داروها و مواد کشنده ای که برای از بین 

بردن آنها ساخته ایم، مقاوم شده اند.
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده مصرف بیش از اندازه 
از آنتی بیوتیک ها در حیوانات و انسان ها خطر بزرگ ایجاد 
مقاومت میکروبی را  در بخش سالمت عمومی و صنایع 

غذایی در پی دارد.
در مقاله ای که در بیست و نهمین نشست »میکروبیولوژی 
و بیماری های عفونی« در اروپا ارائه شد، اعالم شد که گرم 
شدن زمین هم عامل دیگر ایجاد مقاومت میکروبی است. 
این مقاله در تایید مطلبی که در سال گذشته در مجله »نیچر« 
به چاپ رسید، ارائه شد که در آن نشان داده شده بود  در 
مکان هایی که درجه حرارت باالست و تراکم جمعیت بیشتر 

است، میزان مقاومت میکروبی افزایش می یابد.
به ازای هر 10 درجه دما، شاهد 4/2 درصد افزایش مقاومت 
»میکروب ای کوالی« خواهیم بود که  فاسد شدن مواد غذایی 
را در پی دارد، 2/7 درصد افزایش  مقاومت  »استافیلوکوک« 
را که عفونت های پوستی و فساد مواد غذایی را موجب 
می شود و 2/2 درصد مقاومت میکروب »کلبسیال« را  که 

عامل بیماری ذات الریه است.
در مقاله ذکرشده به مطالعه ای اشاره شده بود که محققان به 
ارتباط مستقیمی بین افزایش عفونت های »کلبسیال«، »ای کوالی« 
و »استافیلوکوک«  با فصول گرم سال دست پیدا کرده بودند.

این یافته نگرانی های جهانی را افزایش داده است. به همین 
دلیل سازمان ملل متحد خواستار کاهش گازهای گلخانه ای 
و کاهش گرمای زمین تا 1/5 درجه تا سال 2030 میالدی 
شده است. در صورت محقق نشدن این مهم جهان شاهد 
تغییرات شدید آب و هوایی مانند سیل و خشکسالی خواهد 
شد که خود این عوامل امکان دسترسی به غذا و بهداشت 

را کمتر می کند.
نویسنده مقاله می گوید: »مطالعه اخیر ما در نوع خود اولین 
مطالعه ای است که پیرامون ارتباط مستقیم گرم شدن کره زمین 
و تغییرات آب و هوایی و مقاومت میکروبی انجام شده است. 
هرچند این مطالعه تنها در کشورهای اروپایی انجام گرفته، 
می تواند در سطح جهان دارای اعتبار باشد و موقعیت بعضی 
کشورها خطرناک تر از ماست.« وی اضافه می کند: »در حال 
حاضر مکانیسم این ارتباط را کامال نمی دانیم و دقیقا اطالع 

نداریم که این اتفاقی است یا نه؟«
مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آلمان می گوید: 
»مطالعات ما هنوز کامل نشده بنابراین هیچ توصیه ای برای 
آینده نخواهیم داشت.« اما این مطالعه اولین زنگ خطر را 
در مورد ارتباط با گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی 
و انتقال مقاومت های میکروبی به صدا درآورد. این خطر 
بزرگ تر گرم شدن زمین و گازهای گلخانه ای است که جهان 

را تهدید می کند.
NewsWeek :منبع

تغییرات آب و هوایی، عامل دیگر ایجاد مقاومت میکروبی کارکنان گوگل در کمپ »سیلیکون ولی« اسیر سرخک

هر ساله در سراسر جهان 700 هزار 
نفر جان خود را به دلیل بی اثر بودن 

آنتی بیوتیک ها از دست می دهند 
و در کشور فقیری مانند کنیا هم 

نبود سیستم درمانی مناسب و البته 
مقاومت میکروبی  هر ساله چراغ 

زندگی هزاران انسان، به خصوص 
کودکان را خاموش می کند.

تماشای تلویزیون برای کودکان زیر 2 سال ممنوع شد
سازمان جهانی بهداشت تماشای تلویزیون یا بازی با تلفن های هوشمند را برای کودکان زیر 2 سال ممنوع اعالم کرده و از خانواده ها 
می خواهد مراقب فعالیت و خواب کافی کودکان خود باشند. این سازمان به تازگی توصیه نامه خود را درباره میزان فعالیت های 
فیزیکی و خواب کودکان زیر 5 سال منتشر و تاکید کرد خانواده ها باید این توصیه نامه را برای سالم بودن کودکانشان در حد ممکن 
رعایت کنند. این توصیه نامه شامل هشدارهایی درباره استفاده از صفحه های نمایش به خصوص برای کودکان زیر 2 سال است. 
بچه های زیر 2 سال نباید به هیچ عنوان از صفحه های نمایش مثل تلفن همراه یا تلویزیون استفاده کنند. البته کودکان بین 2 تا 5 سال 
نیز حداکثر یک ساعت در روز اجازه استفاده از صفحات نمایش را دارند. دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برای زمان استفاده 
کودکان از صفحات نمایش سختگیرانه تر از دیگر توصیه نامه های سازمان های عمومی بهداشت است. به عنوان نمونه در سال 201۶ 
میالدی آکادمی پزشکی اطفال آمریکا توصیه کرد هیچ صفحه نمایشی در اختیار کودکان زیر 18 ماه گذاشته نشود، در حالی که 

کودکان 2 تا 5 سال می توانستند 1 تا 2 ساعت در روز از صفحه نمایش استفاده کنند. البته به نظر می رسد دستورالعمل های دیگر 
سازمان های بهداشت عمومی هم بر خطر مدت استفاده از صفحات نمایش توسط کودکان تاکید می کنند. به عنوان مثال آکادمی 
پزشکی اطفال آمریکا روی محتوای آنچه کودکان تماشا می کنند تاکید کرده و موارد آموزشی درباره کارتون های خشونت آمیز معرفی 
کرده است. این سازمان در عین حال تاکید می کند تعامل کودکان با والدینشان هنگام استفاده از صفحات نمایش، نقش مهم تری را 
نسبت به مدت استفاده از صفحات نمایش ایفا می کند. دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت تالش می کند عادت های تاثیرگذار 
در سالمت کودکان را تا آنجا که می تواند سریع تر بهبود ببخشد.به عنوان نمونه این دستورالعمل بیان می کند کودکان بیشتر از 1ساعت 
نباید بدون تحرک باشند و البته آن 1ساعت هم باید صرف قصه گفتن یا مراقبت از آنها شود. همچنین برای خواب کودکان پیشنهاد 
می کند بچه های 1 تا 2 سال 11 تا 14 ساعت در شبانه روز بخوابند و کودکان 3 تا 4 سال نیز10 تا 13 ساعت در روز استراحت 
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 داشته باشند و کودکان باالی 1سال باید 180 دقیقه در روز فعالیت فیزیکی داشته باشند.        
سازمان جهانی 

بهداشت


