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IQOS جایگزین سیگار الکترونیکی و سیگار معمولی
داروی  و  غذا  سازمان 
از 2  آمریکا سرانجام پس 
 IQOS سال مجوز فروش
را صادر کرد. این دستگاه 
برعکس سیگار که با سوزاندن توتون دود 

تولید می کند، فقط توتون را گرم می کند.
 ابتدا سازمان حاضر نشد ایمن تر بودن این 
وسیله را نسبت به سیگار معمولی تایید کند 
تاییدیه  اما پس از 2 سال بررسی سرانجام 
تولید آن را صادر کرد، با این توجیه که گرم 
کردن توتون و نه سوزاندن آن موجب می شود 
مردم کمتر سیگار مصرف کنند. به عالوه در 
صورت مصرف ضرر کمتری سالمت آنها را 

تهدید خواهد کرد.
کارخانه سازنده این وسیله کارخانه »فیلیپ 
موریس« است که بین المللی است و تولیدات 
آن به 180 کشور دنیا صادر می شود. یکی 
مالبرو  سیگار  آن  تولیدات  معروف ترین  از 
است. این وسیله الکترونیکی قلم مانند یک 
باتری تخت دارد و کامال شکل سیگار است. 
درون وسیله قلمی یک تیغه گرم کننده وجود 
بر  توتون را گرم می کند و  دارد که چوب 
بیرون  قلم  از  دودی  توتون  شدن  گرم  اثر 
تفاوت  این  با  می آید که طعم توتون دارد، 
از  کمتر  آن  مضر  شیمیایی  مواد  میزان  که 

سیگار معمولی است.
این دستگاه با سیگار الکترونیک هم متفاوت 
است زیرا در سیگار الکترونیک نیکوتین مایع 
مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که در 
البته  است.  توتون  ماده مصرفی  این وسیله 
همین وسیله هم هنوز مقادیر کمی نیکوتین 

آزاد می کند که شبیه سیگار معمولی است.
تصمیم سازمان غذا و داروی آمریکا برای 
تایید این وسیله با این هدف بود که شاید 
گامی به جلو در جهت ترک سیگار 40 میلیون 
زن و مرد آمریکایی برداشته شود. یکی از 
مدیران کارخانه »فیلیپ موریس« می گوید: 
»عده کمی سیگار را ترک خواهند کرد، نه 
بیشتر سیگاری ها بنابراین IQOS برای افراد 
سیگاری شرایط سالم تری فراهم می آورد.«

سازنده  کارخانه   Juul دیگر  سوی  از 
حاضر  حال  در  الکترونیک،  سیگارهای 
را  الکترونیک  سیگارهای  فروش  70درصد 

گذشته  سال  اما  دارد  اختیار  در  آمریکا  در 
انتقادات و شکایات زیادی متوجه این سیگارها 
شد. منتقدان و شاکیان معتقد بودند عرضه این 
سیگارها به بازار جمعیت بیشتری از جوانان 
را جذب سیگار کرده، درنتیجه کارخانه تحت 
فشارهای سازمان غذا و دارو و افکار عمومی 
در مورد تاکتیک های تبلیغاتی که به نظر می رسد 
جامعه هدف آن جوانان باشند، عرضه »پاد«های 
معطر خود را در سراسر کشور متوقف کرده 
اجتماعی  رسانه های  در  هم  را  تبلیغاتش  و 
در  است  مخزنی  )پاد  است.  کرده  محدود 
مایع  دود  که حاوی  الکترونیک  سیگارهای 

است و به صورت اتوماتیک یا با فشار یک 
دکمه دود سیگار از آن آزاد می شود.(

سازمان غذا و داروی آمریکا گزارش کرده 
که به نظر می رسد IQOS که با همان برند 
معمول سیگار »مالبرو« و حاوی منتول تولید 
می شود از سوی جوانان با اقبال خوبی روبرو 
شود. در کشور ژاپن و ایتالیا که جوانان از آن 
استقبال چندانی نکرده اند و فقط سیگارهایی 
که طعم منتول داشته اند فروش خوبی داشته 
است. این نکته ای است که در گزارش سازمان 
در  سازمان  ضمنا  است.  شده  اشاره  آن  به 
تالش برای ممانعت از فروش این سیگارها به 

نوجوانان تمامی برنامه ها و طرح های تبلیغاتی 
تهیه شده  این محصول  برای معرفی  را که 
مورد بازبینی قرار خواهد داد. سازمان غذا 
و دارو همچنان این وسیله را هرچند میزان 
سموم کمتری دارد، یک سیگار می داند و به 
همین دلیل این وسیله شامل تمامی قوانین و 
مقررات مربوط به سیگار می شود. به عالوه 
کارخانه »فیلیپ موریس« ملزم شده برچسبی 
روی وسیله نصب کند که نشان می دهد حاوی 

افزودنی های نیکوتین دار هم است.
سازمان  از  اجتماعی  گروه های  از  بسیاری 
انتقاد  این تصمیم  برای گرفتن  غذا و دارو 
استادان  از  یکی  نمونه  عنوان  به  کرده اند. 
انجمن ریه آمریکا می گوید: »استنشاق مواد 
که  ارگانی  اولین  به  مواد سمی  و  شیمیایی 
صدمه می زند، ریه هاست؛ چه این مواد سمی 
در هوای آلوده باشند یا در محیط کار و ناشی 

از مصرف سیگار.«
 2014 سال  در  موریس«  »فیلیپ  کارخانه 
میالدی این محصول را در شهرهای بسیاری 
سال  در  کرد.  عرضه  آزمایشی  صورت  به 
2016 میالدی وارد بازار ژاپن شد و مورد 
استقبال قرار گرفت و اکنون در 47 کشور 

به فروش می رسد.

اولین  عنوان  به  است  امیدوار  کارخانه  این 
کارخانه ای شناخته شود که اولین سیگار کم ضرر 
را به بازار عرضه کرده تا بتواند اعتبار ازدست رفته 
بودن  بازیابد. علت بی اعتبار  خود را دوباره 
این کارخانه نزد جامعه بهداشتی آمریکا این 
است که در گذشته ده ها سال تالش کرده بود 
تحقیقاتی را که نشان می داد مصرف سیگار 
موجب ابتال به سرطان می شود، پنهان کند. به 
همین دلیل در سال 2018 میالدی بخشی از 
در  انجام شده  تحقیقات  اعتبار  فدرال  دولت 
این کارخانه و ادعای آن را مبنی بر اطمینان از 
عدم اقبال جوانان به این وسیله زیر سوال برد.
بخش کنترل دخانیات سازمان غذا و داروی 
تا ماه گذشته تالش خود را به این  آمریکا 
معطوف کرده بود که به مصرف کنندگان سیگار، 
سیگارهای کم ضررتر را به عنوان جایگزین 
سیگار معمولی معرفی کند اما با انتشار گزارشی 
که نشان می داد عرضه سیگارهای الکترونیک 
موجب افزایش شدید مصرف کنندگان سیگار 
به خصوص بین جوانان شده، سازمان رویکرد 
خود را نسبت به این مساله تغییر داد و بنا 
دارد تالش خود را صرف بازداشتن جوانان 

از مصرف سیگار کند.
هرچند مصرف سیگار در آمریکا کاهش یافته، 
هر ساله 480 هزار نفر به دلیل مصرف سیگار 
جان خود را از دست می دهند. سازمان غذا و 
داروی آمریکا به این کارخانه هشدار داده با 
وجود اینکه تمامی تاییدیه های الزم را برای 
تولید این وسیله دریافت کرده آن را با دقت 

تحت نظارت قرار خواهد داد.
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آمریکا

 ترجمه: 
سیما اخالقی

دارو  پرمصرف ترین  امروز  تا  آسپیرین 
سال  در  است.  بوده  جهان  سراسر  در 
2018 میالدی با وجود اختالف نظرهایی 
وجود  دارو  این  تولد  زمان  درباره  که 
تولد  سال  صدوبیست ویکمین  داشت، 
آن را جشن گرفتند. مطمئنا سال 2018 
میالدی به عنوان سالی که آسپیرین به 
باالترین نقطه بلوغ خود رسید در خاطره ها 
باقی می ماند چرا که به تازگی مطالعات 
بسیاری انجام شده که فواید و خطرات 
استفاده از این دارو را حداقل در برخی 

موارد زیر سوال برده است. 
بر اساس تحقیقی که نتایج آن در مجله 
رسید  چاپ  به  جاما،  آمریکا،  پزشکی 
برای  آسپیرین  قرص  روزانه  مصرف 
پیشگیری از حمالت قلبی و سکته مغزی 
خونریزی های  خطر  50درصد  تقریبا 

بزرگ داخلی را افزایش می دهد.
در این مطالعه که دانشمندان کالج سلطنتی 
لندن آن را انجام داده اند تاثیرات کلی دارو 
روی بیمارانی که هیچ بیماری شناخته شده 
قلبی نداشتند مورد بررسی قرار گرفت. 
نتایج بررسی ها نشان داد با اینکه مصرف 
دارو خطر حمالت قلبی را کاهش داده بود، 
مهم تر از آن موجب بروز خونریزی های 

بزرگ در بدن افراد شد.
مصرف  که  است  این  دانشمندان  باور 
منظم آسپیرین بین بیمارانی که قبال تجربه 
سکته مغزی و  حمله قلبی داشته اند خطر 
حمله دوباره قلبی و سایر عوارض قلبی را 
کاهش می دهد اما اکنون شواهد به دست 
باور را زیر سوال می برد که  این  آمده 
آیا آسپیرین در پیشگیری از بروز حمله 
قلبی در افراد سالم و افرادی که سابقه 
حمله قلبی نداشته اند هم نقشی دارد؟ 
آیا مزیت استفاده از این دارو بیشتر از 

مضرات آن است؟
در این مطالعه 1000 نفر که سابقه هیچ گونه 
بیماری قلبی نداشتند به مدت 12ماه تحت 

نظر گرفته شدند. قرار شد گروهی از افراد 
به صورت منظم قرص آسپیرین مصرف 
کنند و به گروه دیگر دارونما داده شد 
و به گروه سوم اصال هیچ دارویی داده 
نشد. نتایج به دست آمده نشان داد که:

-مصرف آسپیرین به میزان 11درصد خطر 
بیماری های قلبی را کمتر کرد.

-تقریبا 250 نفر الزم بود به مدت 5 سال 
آسپیرین مصرف کنند تا دچار حمله قلبی 

و سکته مغزی نشوند.
-افرادی که آسپیرین مصرف کرده بودند 
43درصد بیشتر از بقیه افراد گروه دچار 

خونریزی های شدید شدند.
-تقریبا از هر 200 نفر که تحت مصرف 
آسپیرین قرار گرفته بودند، 1 نفر دچار 

خونریزی شدید شد.
»برای  می گوید:  تحقیقاتی  پروژه  مدیر 
پیشگیری از احتمال حمله قلبی جهت 
توصیه آسپیرین به افرادی که از نظر قلبی 
سالمت هستند شواهد کافی در دست 
نداریم. در حال حاضر در مورد بیمارانی 
که درمعرض خطر باالی بیماری های قلبی 

مطمئن  دیابتیک  بیماران  یا  دارند  قرار 
نیستیم که چه باید بکنیم. مطالعات ما نشان 
داد هرچند آسپیرین خطر حمله قلبی را 
در این افراد کمتر کرد، از سوی دیگر این 
افراد را در معرض خطر خونریزی های 
بنابراین در  داخلی شدید قرار می دهد 
مورد هر بیمار این پزشک است که تصمیم 
می گیرد آیا تجویز آسپیرین ارزش مواجه 
شدن با  خونریزی شدید داخلی را دارد؟«
محققان در عین حال تاکید می کنند نتایج 
این مطالعه را نباید به افرادی تعمیم بدهیم 
حمله  دچار  قبال  یا  داشته   جراحی  که 
قلبی شده اند، درنتیجه مصرف آسپیرین 

برایشان ضروری است.
میلیون ها نفر در سراسر جهان هر روزه 
قرص آسپیرین مصرف می کنند، بدون 
باشد.  داشته  درمانی  توجیه  اینکه هیچ 
خطر  معرض  در  را  خود  عالوه  به 
قرار  هم  داخلی  شدید  خونریزی های 
این  مصرف  از  پیش  بنابراین  می دهند 

دارو باید کمی تامل کرد.
Kings College of LOndon:منبع

رفتارهای  مانند  دارو  جانبی  عوارض 
پرخطری از قبیل راه رفتن در خواب و 
خواب آلودگی هنگام رانندگی باید روی 
برچسب داروهای خواب درج شود زیرا 
بی توجهی به این عوارض ممکن است 
آسیب جدی یا حتی مرگ فرد را به دنبال 

داشته باشد.
سازمان غذا و داروی آمریکا طی اطالعیه ای 
تولید کننده  داروسازی  کارخانه های  از 
و   Ambien مانند  خواب  قرص های 
سایر داروهای مشابه خواست هشداری 
برچسب  روی  درشت  کلمات  با  را 
این  کنند.  درج  داروها  این  جعبه های 
سازمان در اطالعیه ای که آن را »اطالعیه 
ایمنی« نامیده به عوارض جانبی این داروها 
از جمله رفتار پرخطری مانند راه رفتن در 
خواب یا خواب آلودگی هنگام رانندگی 
اشاره کرده که می تواند موجب آسیب دیدن 

فرد یا حتی مرگ وی شود.
اشاره سازمان غذا و دارو به قرص خواب 
Ambien ( با نام تجاری زولپیدم( و دو 
 Lunesta ،داروی خواب پرمصرف دیگر
و Sonata و همچنین 3 داروی دیگر 

این شکل  است.  »زولپیدم«  ترکیبات  از 
هشداری را که سازمان مذکور خواستار 
آن شده، به صورتی است که باید در آن 
تمامی عوارض دارو دقیقا فهرست شده 
باشد تا فرد مصرف کننده بدون اطالع از 

آن قرص را مصرف نکند.
کارشناسان این سازمان می گویند هرچند 
چنین واکنش هایی نادر است، در صورت 
بروز می تواند حتی مرگ بیمار را موجب 
شود. همچنین از پزشکان خواسته شده 
این داروها را برای افرادی که در سابقه 
پزشکی خود تجربه چنین واکنش هایی را 

به دارو داشته  اند، تجویز نکنند.
در اطالعیه ای از بیماران خواسته شده در 
صورت مصرف این قرص ها اگر هنگام 
خواب آلودگی  احساس  روزانه  فعالیت 
کردند یا کارهایی را که در طول روز انجام 
داده اند به خاطر نیاوردند، از مصرف دارو 
بپرهیزند و حتما با پزشکشان در این باره 
مشورت کنند. بر اساس برآوردی عمومی، 
تجویز قرص های خواب رشد زیادی داشته، 
به طوری که از 5/5 میلیون نسخه در سال 
1999 میالدی به 20 میلیون نسخه در سال 

2010 میالدی رسیده است. در آمریکا از 
هر 8 نفر، 1 نفر مشکل کم خوابی دارد 
و قرص خواب استفاده می کند. یک سوم 
افراد در سنین بازنشستگی مصرف کننده 

دائم این داروها هستند.
سازمان غذا و داروی آمریکا در سال 2007 
میالدی نیز چنین هشداری را پس از اینکه 
پزشکان گزارش کردند که گروهی از بیماران 
دچار کابوس های شبانه شده اند، صادر کرد. 
بیشتر این شکایت ها درباره مصرف قرص 
»زولپیدم« یا به گفته عوام، »قرص زی« بود.
یکی از پزشکان دانشکده پزشکی دانشگاه 
پنسیلوانیا می گوید: »من تعجب می کنم که 
حاال این هشدار را می بینم. من 15 سال است 
درباره عوارض این داروها برای بیمارانم 
توضیح می دهم. این دارو به دلیل عوارض 
جانبی نامطلوبی که دارد در بیمارستان ها 

مصرف نمی شود.«
سازمان غذا و داروی آمریکا برای گرفتن 
چنین تصمیمی 66 پرونده بیماران را که 
طی 26 سال گذشته تشکیل شده بود، مورد 
بررسی قرار داد. در تمامی موارد بیماران 
پس از مصرف داروی خواب با حوادثی از 
این قبیل مواجه شده بودند؛ زمین خوردن، 
سوختگی، غرق شدن در آب، سرمازدگی 
شدید، به طوری که پزشکان مجبور به 
بودند، مسمومیت  بیمار شده  پای  قطع 
با مونوکسیدکربن، تصادف با ماشین و  
آسیب هایی که فرد به خود زده بود، مانند 
تیراندازی به خود  یا اقدام به خودکشی. 
تقریبا افراد در تمامی موارد اتفاق پیش آمده 

را به خاطر نیاورده بودند.
گزارش های  سازمان  اخیر  سال های  در 
بی شماری منتشر کرد که نشان می داد افراد در 
روز پس از مصرف قرص خواب »زولپیدم« 

دچار خواب آلودگی و گیجی شده بودند.
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درخواست متولیان بهداشت و دارو برای خداحافظ آسپیرین! داستان یک داروی شگفت انگیز
درج هشدار جدی روی قرص های خواب پرمصرف 

استنشاق مواد شیمیایی و مواد سمی 
به اولین ارگانی که صدمه می زند، 
ریه هاست؛ چه این مواد سمی در 

هوای آلوده باشند یا در محیط کار و 
ناشی از مصرف سیگار

جوانان کره جنوبی نمی توانند قرار بگذارند
تعداد رو به افزایشی از جوانان کره ای به دلیل مشکالت اقتصادی و اجتماعی از روابط عاشقانه کناره می گیرند. میزان بیکاری 
در کشور کره جنوبی به باالترین میزان در 17 سال گذشته رسیده؛ 3/8 درصد. این میزان بین جوانان 15 تا 29 ساله بسیار بیشتر 
است؛ 10/8 درصد. طبق آمار موسسه اشتغال کره، از هر 10 فارغ التحصیل دانشگاه، 1 نفر توانسته شغل تمام وقت پیدا کند. به این 
ترتیب، بسیاری از جوانان برای موفقیت در بازار کار و کسب مدارک تکمیلی وقت خود را در کالس های مختلف می گذرانند 
تا شانس خود را برای عبور از سد مصاحبه های شغلی باال ببرند. از نظر بسیاری از جوانان کره جنوبی، قرار گذاشتن زیادی 
گران تمام می شود. برای اینکه یک جوان بتواند هزینه یک بار قرار گذاشتن را قبول کند، باید 7-6 ساعت کار کند. نتایج یک 
بررسی نشان می دهد 81درصد از جوانان کره جنوبی هزینه های قرار گذاشتن را منبع فشار در روابط خود می دانند. نیمی از 
پاسخ دهندگان هم گفته اند حتی اگر فرد مورد عالقه خود را پیدا کنند، اگر وضعیت اقتصادی مناسبی نداشته باشند، برای قرار 

گذاشتن پیشقدم نمی شوند. نتایج بررسی ها نشان می دهد پول تنها مشکل برای قرار گذاشتن جوانان کره ای نیست. مسائلی 
مانند داستان هایی که اینجا و آنجا درباره جرایم جنسی گفته می شود و تبعیض جنسیتی هم از جمله مسائل مهم اجتماعی سد 
راه قرار گذاشتن است. آمارهای آژانس ملی پلیس نشان می دهد جرایم جنسی در کره جنوبی در دهه گذشته به شدت افزایش 

یافته و آمار افرادی که از سوی معشوق خود مورد آزار قرار گرفته اند طی 2 سال از 9هزار نفر به 19هزار نفر رسیده است.
فرهنگ ملی کشور همواره تحت نفوذ فرهنگ شدید پدرساالر بوده و همین مساله باعث شده آموزش های جنسی در 
کره جنوبی به صورت رسمی از کانال های درست ارائه نشود و نسل جوان بیشتر از طریق دیدن فیلم های هرزه نگاری 
به اطالعاتی در این باره دست پیدا کنند. در حال حاضر مدارس کره جنوبی از 6 سالگی آموزش های جنسی را هر 
سال 15 ساعت در دستور کار خود دارند اما کارشناسان کره ای عقیده دارند این میزان کافی نیست و جوانان کره ای 
   
 باید درباره راه های ارتباط گیری با جنس مخالف آموزش بیشتری ببینند.               منبع: سی ان ان

کره جنوبی


