
شمارههفتصدوپنجاهوچهاربیستوچهارخردادنودونه2 سالمت در ایران  و جهان

احتمال آلودگی ۱۵ میلیون تن به کرونا در کشور تاکنون
عضوکمیتهاپیدمیولوژیکووید-۱۹وزارتبهداشت،بااشارهبهمطالعاتسرواپیدمیولوژی
کرونادرمناطقمختلفکشورگفت:»براساسیافتههاشایدحدود۱۵میلیوننفراز
تاکید البته باشند. آلودهشده اینویروس به تاکنون اولهمهگیری از جمعیتکشور
برخی مشابه حدودی تا یافته این اما دارند خطاهایی سرولوژی تستهای میشود

مطالعاتسایرنقاطدنیاست.«
بهگزارش»سالمت«بهنقلازایسنا،دکتراحسانمصطفوی،رئیسمرکزتحقیقاتبیماریهای
نوپدیدوبازپدیدانستیتوپاستورایراندرنشستویدئوکنفرانسیباخبرنگاراندررابطه
باروندبیماریکووید-۱۹درایرانومقایسهبادنیا،گفت:»خوشبختانهدرمقایسهبا

خیلیازکشورهایدنیامیزانکشندگیبیماریدرکشورایرانبهطورقابلتوجهیکمتر
ازبرخیکشورهایپیشرفتهوآمریکاییاستواینموضوعمتأثرازعواملمختلفیاست.
یکعاملتعیینکنندهبافتسنینسبتاجوانکشوراست،بهطوریکهمیانهسنیجمعیت
کشورمان۳۱سالاستوایندرحالیاستکهدرکشوریمثلاسپانیااینشاخص۴۵
وایتالیا۴۷سالاستبنابراینوقتیسنباالترباشد،انتظارداریمبیماریهایزمینهای
مانندبیماریهایقلبی-عروقی،سرطان،دیابتوچاقیفراوانیبیشتریداشتهباشد
چراکهعواملخطرمرگمحسوبمیشوند.«ویادامهداد:»موضوعدومتاثیرگذارنیز
مجاهدتهایسیستمبهداشتیودرمانیدرچندماهاخیراست؛همدرفرایندغربالگری
وشناساییزودتربیمارانونهایتاهمایزوالسیونودرمانزودتر.خوشبختانهدراینمدت

برخالفبرخیکشورهایاروپایی،چالشجدیدرحوزهدرماننداشتیم.«

علت افزایش موارد کرونا در ایران طی روزهای اخیر
افزود:»همچنیندرهفتههایاخیرروندنسبتاتندصعودیگزارشموارد مصطفوی
اینکهدر ابتدا متاثرمیشود؛ ازعواملمختلفی داریمکه رادرکشور بیماری جدید
یکماهاخیرمیزانتستمواردمشکوکبهکووید-۱۹رابهطورقابلتوجهیافزایش
بهبیشاز۲۰هزارتست اکنون ازتعداد۱۰هزارتستدریکماهگذشته دادیمو

روزانهرسیدهاست.«
ویتوضیحداد:»همچنینبرخیبازگشاییهاانجامشدهوطبیعتابابرخیعدمرعایتها
استانهای نیز اکنون باشیم. شاهد را همهگیری سوم و دوم موجهای  داریم انتظار
خوزستان،آذربایجانهایشرقیوغربی،کردستانوهرمزگاننسبتبهسایراستانها

درگیریبیشتریبابیماریدارند.«

خبــر

با گذشت نزدیک به ۴ ماه از اعالم 
رسمی شیوع کرونا، هنوز همه جا 
خبر از ویروسی است که به گفته 
کارشناسان دست کم تا سال آینده 
همراه ماست. در گوشه و کنار این روزها دیگر صحبت 
از کرونا لطفی ندارد و همه ما عادت کرده ایم از کنار 
خبرهای آن به  آسانی عبور کنیم. در گوشه کنار هم 
می شنویم که می گویند اگر 70 درصد جمعیت بیماری 
را بگیرند دیگر همه چیز تمام است و کرونا خاموش 
می شود اما این فرضیات چندان هم اساس علمی ندارد 
و آن طور که دکتر مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست به 
»سالمت« می گوید: »در این صورت فقط همه گیری 
از بین خواهد رفت و بیماری همچنان به روند خود 
ادامه خواهد داد.« یونسیان این سؤال را مطرح می کند 
که اگر این فرضیه درست هم باشد، آیا می خواهیم 
اجازه دهیم افراد بیماری را بگیرند؟ به اعتقاد این 
استاد اپیدمی شناسی رعایت کامل مسائل بهداشتی و 
بازنگری در بازگشایی ها و شتاب نکردن در برگزاری 
اجتماعات همچنان تنها راهکار مقابله با کروناست. در 
ادامه متن گفت وگوی »سالمت« را با استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران می خوانید.

: مفهوم ایمنی جمعی چیست و چه زمانی 
می توان گفت جامعه به ایمنی کامل رسیده است؟

ایمنیجمعیاصطالحیاستکهبرایاولینبارازدنیای
حیواناتاهلیواردبهداشتعمومیشدهودرعرف
بهآن»ایمنیگله«همگفتهمیشود.بهاینمفهومکه
دریکگلهدامکهانتظارتغییررفتاردرآنهانمیرودو
نمیتوانبهحیواناتگفتکهباهمارتباطنداشتهباشند
یابهداشترارعایتکنند،دراینحالتگفتهمیشود
کهاگربیماریبینآنهاشیوعپیداکند،بهطورمعمولیک
دامچنددامرامیتواندمبتالکند.برایمثالمیگویند
اگردریکبیماری،هردامآلودهبتواند۵دامدیگررا
مبتالکند،اگر۴دامازآن۵دامرابهطورمتوسطمصون
کردهباشیم،یکدامآلودهحداکثریکدامدیگررامبتال
میکندوآنیکدامهمفقطیکدامدیگررامبتال
میکندودرنتیجهبیماریسیرتزایدیپیدانمیکندو
ازاینحالتبهایننتیجهرسیدندکهبرایهربیماری
بایدچنددرصدگلهراواکسنبزنندتابیماریبین
آنهاشیوعوفراوانیپیدانکندوبهاصطالحبیماریرا
کنترلکنندبنابرایندربهداشتعمومیهمبههمین
منوالتصمیمگرفتهشدکهوقتیمیخواهیمجلوی
انتشاریکبیماریراباواکسنبگیریم،مشخصکنیم
حداقلچنددرصدجامعهرابایدمصونکنیم.بدیهی
استدرهیچبیماریاینمیتوانادعاکردهمهجامعه
راواکسینهخواهیمکرد.حتیاگرهمهجامعهواکسینه
شوندنیزهمهمصوننخواهندشدواگرسیستمهای
بهداشتیهدفگذاریکردهاندکهواکسنهربیماری
بایدچنددرصداثربخشیداشتهباشدازاینرابطه
ریاضیکمکگرفتهاند.ازاینرو،همهتالشهابراین
استکهبدانیمواکسنتاچهحدمیتواندکمککننده
باشدیابهعبارتبهتر،واکسنچقدرمیتواندجلوی
همهگیرشدنیکبیماریرابگیرد.متأسفانهعدهای
تصورمیکننداگرایمنیجمعیحاصلشوددیگر
بیماریمنتقلنمیشودولیاینتصورغلطیاستزیرا
ایمنیجمعیمیگویدکههرزمانیشمابهیکنقطهای
رسیدیدکهبتوانیدادعاکنیدایمنیجمعیحاصلشده
تنهامیتوانیدمطمئنشویدکههمهگیریرخنمیدهدو
بیماریتنهابهشکلتعدادمواردثابتادامهپیدامیکند
بنابراینهدفسیستمهایبهداشتیایننیستکهباانجام
واکسیناسیونهیچکودکیبیمارنشود،بلکهمیخواهند
اگرکودکیبیمارشدبیماریخودرابهشکلانفجاری
درجامعهمنتقلنکندوتعدادمحدودیرامبتالکند
کهدراینصورتسیستمهایبهداشتیاینتعداد
محدودرامیتوانندمدیریتکنند.راهکاریکههمه
کشورهایدنیادرمقابلهباکروناداشتهاندوامروزدرباره
آنصحبتمیکنندایناستکهبهدنبالواکسنمؤثری
باشندوبااستفادهازآننسبتیازجامعهرامصونکنند
تابیماریهمهگیرنشود.ازاینروهیچنظامبهداشتو
درمانیدرطولتاریخایناجازهراندادهکهدرصدیاز
اعضایجامعهمبتالشوندتاهمهگیریخاموششود،
بلکهسیستمهاازحصولایمنیجمعیبااستفادهاز
واکسیناسیونبرایکنترلهمهگیریهااستفادهکردهاند.
حتیکشورهاییکهابتداصحبتازراهبردایجادایمنی
جمعیازطریقابتالیافرادکردهبودند)مثلکشور
انگلیس(پسازمدتیمتوجهشدندتصورآنهاغلط

بودهوروشخودرااصالحکردند.

: ایمنی ذاتی به چه مفهوم است و تفاوت 
آن با ایمنی جمعی چیست؟

ایمنیذاتیدرخصوصبرخیبیماریهامطرحاست
وبهاینمفهوماستکهبعضیافرادبدوناینکهسیستم
ایمنیبدنآنهاتحریکشدهباشد،ذاتیمبتالبهبرخی
بیماریهانمیشوند،مثالبرخیافراددرمواجههبابیماری
جذامیابرخیبیماریهایویروسیاینحالترادارند.
تفاوتایمنیذاتیباایمنیجمعیدرایناستکهایمنی
جمعییکایمنیاکتسابیاستوبهاینمفهوماستکه
همهافرادحساسهستندومابهوسیلهواکسنسیستم
ایمنیآنهاراتحریککردهایمتادرمقابلبیماریمصون
شوندولیدربحثایمنیذاتیگفتهمیشودکهبرخی
افرادبهعللشناختهشدهیاناشناس،اساسابهبعضی
بیماریهامبتالنمیشوند.البتهتاامروزدرهیچمنبع
معتبریاعمازگزارشهایسازمانجهانیبهداشتو
تحقیقاتمراکزعلمیمطرحدراینخصوصنشان
۱۹-COVIDدادهنشدهکهافرادیدرمقابلبیماری

ایمنیذاتیداشتهباشند.
: آیا انجام تست های آنتی بادی برای اطمینان 

از عدم ابتال به کرونا درست است؟
درخواستمنازهمهمردمایناستکهبههیچوجهدنبال
گرفتنتستهایسرولوژیکیکرونایاهمانآزمایش
آنتیبادیمخصوصCOVID-۱۹نروندزیرانتیجه
تستازدوحالتخارجنیست؛یااینکهفردمبتالنشده
وبایدهمچنانپیشگیریکندیااینکهفردمبتالشدهکه
بهدلیلعدماطمینانازایجادمصونیتفرددرمقابل
بیماری،همچنانبایداصولبهداشتیوپیشگیرانهرا
رعایتکندبنابراین،وقتیدرنتیجهانجاماینتست
نبایدهیچتغییررفتاریدرفردرخدهد،لزومیندارد
کهفردهزینهاضافیبرایانجامآزمایشصرفکند.
عالوهبرموضوعهزینه،خطراتمراجعهبهآزمایشگاه
یامراجعهکارکنانآزمایشگاهبهافرادعادیوسالم
جامعهراهمبایدمدنظرداشت.برندهاصلیدرانجام
اینآزمایش،سازندهکیتخواهدبودولیبرایفردیا
سازمانیکهاقدامبهگرفتنآزمایشوسنجشمیزان
آنتیبادیکارکنانخودبرایاطمینانازابتالیاعدم

ابتالیآنهامیکنند،سودیندارد.
: این فرضیه که اگر دوسوم افراد جامعه به 
کرونا مبتال شوند، بیماری تمام می شود، علمی است؟
نه،زیرازمانیکهگفتهمیشوددوسومافرادجامعهدر
نتیجهتزریقواکسنیابهدلیلابتالبهبیماری،ایمنی
پیدامیکنندبهاینمفهوماستکهدیگردرآنجامعه
همهگیریرخنخواهددادپساینتصورغلطیاست
کهاگردوسومجامعهبیمارشونددیگرهیچفردیبیمار
نخواهدشد،بلکهبیماریتنهاسیرافزایشینخواهدداشت
ودرنهایتاگرافرادرفتاربهداشتینداشتهباشندتضمینی

برایعدمابتالوجودنخواهدداشت.
پسایمنیجمعیبرایشهرونداناطمینانایجادنمیکند
کهدیگرمبتالنخواهندشد،بلکهفقطبرایسیستمهای
بهداشتودرماناینپیامرامیدهدکهتعدادبیماران
بهشکلتصاعدیباالنخواهدرفتوبهنقطهانفجار
نخواهدرسیدبنابراینایمنیجمعیتضمیننمیکند
کهدیگرفردیمبتالنخواهدشد،بلکهمتضمناین
استکههمهگیریدیگرماهیتافزایشیوانفجاری
نخواهدداشت،بلکهنمودارمیزانمبتالیاندرحالت

افقیپیشخواهدرفت.

: این احتمال که 20 درصد ایرانیان کرونا 
گرفته اند، چقدر درست است؟

آمارهایارائهشدهدراینموردبهطوررسمیدرمجالت
علمیمنتشرنشدهوموردنقدهمتایانقرارنگرفته
است.ازطرفدیگر،نسبتآلودگیکهبااستفادهاز
تستهایسرولوژیکبهدستمیآیدبهمراتبازآمار
اعالمیمبتالیانتوسطوزارتبهداشتبیشتراست.
مهمترینعلتاینعدمهمخوانیایناستکهدرصدی
ازافرادجامعهآلودهبهویروسشدهوآزمایشهای
سرولوژیکآنهانیزمثبتمیشودبدوناینکهعالئمی
ازخودنشاندهند.البتهنسبتافرادبدونعالمتو
کمعالمتبهطوردقیقمشخصنبودهوازمطالعهای
بهمطالعهدیگرمتفاوتاست.برایمثالدرگزارشیکه
مرکزمدیریتبیماریهایآمریکامنتشرکردهودرآن
نتیجهمطالعاتکشورهایمختلفراجمعبندیکرده،
چنیننتیجهگیریشدهکهممکناستایننسبتعددی
بین۵تا8۰درصدکلافرادآلودهباشد.بهدلیلنقص
دانشفعلیماازایننسبتوعدماعتمادبهمطالعات
پراکندهایکهتاکنوندرکشورانجامشده،قضاوتدر
موردایننظریهکهچنددرصدایرانیانآلودهشدهاند
دشواراست.زمانیمیتوانیمدرصدآلودگیرااعالم
کنیمکهمطالعهمستقلیکهموردداوریقرارگرفتهاین
درصدرااعالمکندوادبیاتحاکمبربهداشتعمومی
میگویدتازمانیکهنتیجهایبراساسمطالعاتعلمی
بهدستنیامده،منتشرنشدهوموردداوریقرارنگرفته،

قابلاستنادنیست.
اماسؤالاساسیایناستکهبهفرضاگراینتعداد
ازافرادجامعههممبتالشدهباشد،آیامیخواهیماجازه
دهیمبقیهافرادهمبیماریرابگیرندوآیازمانیکه
میزانابتالیافرادجامعهبهباالی۷۰درصدرسیددیگر
بیماریازبینخواهدرفت؟پاسخاینسؤالهمانطور
کهپیشتراشارهکردیممنفیاستزیرادراینصورت
فقطهمهگیریازبینخواهدرفتوانتقالبیماری
)هرچندباآهنگآهستهوثابت(همچنانرخخواهد
داد.درحالیکهمیتوانبارعایتمسائلبهداشتیو
بازنگریدربازگشاییهاوشتابنکردندربرگزاری

اجتماعات،انتقالوابتالراپاییننگهداشت.
: با توجه به اینکه شرایط اجتماعی جامعه 
اجازه ادامه محدودیت را نمی دهد، راهکار حل 

مشکل چیست؟
نسخهواحدیبرایاینمشکلوجودنداردولینسخه
ژنریکآندرسطحبینالمللیپیچیدهشدهوبرایمثال
سازمانجهانیبهداشتبهشکلشفافاعالمکردهباید
اولویتاولهمهجوامعبیماریابی،جداسازیوقرنطینه
باشدوزمانیکهبیماریکنترلشد،محدودیتهارابا
توجهبهاهمیتآنهادراقتصادافرادوجوامعوتأثیرآنها
برروندانتقالبیماریبهشکلمرحلهایواولویتبندی
شدهرفعکنیدوبعدازبرداشتنهرمحدودیت،حداقل
۲هفتهمهلتدادهشودتانتیجهرفعمحدودیتمربوط
مشخصشودبنابراینبهصورتناگهانیویکبارهنباید
همهمحدودیترابرداشت.البتهسازمانجهانیبهداشت
بازهمصراحتادراعالمیههایخوداعالمکردهکهباید
سالمتومعیشتمردمکنارهمدیدهشودونمیتوان
اجازهدادافراددرنتیجهسوءتغذیهازبینبروندوبعد
افتخارکنیمکهاینافراددرنتیجهکروناازبیننرفتهاند.
نکتهمهمدراینخصوص،همانگونهکهذکرشد،این

استکهبازگشاییهاپلهبهپلهومرحلهبهمرحلهباشدو
پسازرفعهرمحدودیتیتبعاتآنسنجیدهشودواگر
نیازباشدمحدودیتمجددبرگرددوچنانچههمزمان
چندمحدودیتبرداشتهشودوشاهدبرگشتهمهگیری
باشیم،نمیشودفهمیدبرداشتنکداممحدودیتبیشترین

تأثیرسوءرادرانتشاربیماریداشتهاست.
: اینکه گفته می شود بیماری زایی ویروس 
کمتر شده با افزایش موارد ابتال به بیماری در کشور 

همخوانی ندارد، علت این اختالف چیست؟
بازبراساسمستنداتوگزارشهایسازمانجهانی
بهداشت،دربیماریزاییویروسهیچتغییریبهوجود
نیامدهواینشایعاتکهماباویروسجدیدیمواجه
هستیمیااینکهنوعویروسدرچینبادیگرنقاط
جهانمتفاوتاستقابلپذیرشنیست،اماپاسخاین
پرسشکهچهاتفاقیافتادهکهتعدادمواردابتالرکورد
فروردینماهراشکستهولیتعدادمواردمرگافزایش
چندانینداشته،ایناستکهماابتدایهمهگیری،از
کوهیختنهانوکقلهرامیتوانستیمشناساییکنیمو
اتفاقادرهمهجایدنیاهماینوضعیتوجودداشتو
بهتدریجباافزایشمواردتستمولکولیوفراوانشدن
کیتهایتشخیصبیماریوآزمایشگاههایذیصالح
برایانجاماینتستها،تعدادنمونهگیریهاافزایش
پیداکردودرنتیجهمواردخفیفترهمتشخیصداده
شدند؛بهعبارتدیگراینمواردخفیفتامتوسط
بیماریدرگذشتههموجودداشتندولیبهدلیلاینکه
امکانگرفتنتستازآنهاوجودنداشت،شناسایی
نمیشدند؛بنابراینامروزجایخوشحالیاستکه
تعدادمواردتشخیصیافزایشپیداکردهزیرامیتوان
بهسرعتبیماریرادرمراحلاولیهکنترلکرد.علت
دیگرافزایشمواردابتالبهبیماریایناستکهبرخی
استانهایکشورکهابتدابیماریدرآنهاشیوعنداشت
بهتدریجبهاینچرخهاضافهمیشوندوبهایندلیل
تعدادمواردگزارششدهروبهازدیادرفتهاست.البته
نمیتوانبازگشتبیماریدربرخیاستانهاییکهآن

راکنترلکردهبودندراهمبهجراتردکرد.
:نکته پایانی؟

متأسفانههممردموهمرسانههاحساسیتخودرا
نسبتبهکروناوآمارهایآنازدستدادهاند.اگر
همینامروز،اتفاقیمانندتصادفیکاتوبوسو
سقوطهواپیمارخبدهدودرنتیجهآن۵۰نفرجان
خودراازدستبدهنداینخبردرصدراخبارقرار
میگیردولیاگرهمیناتفاقبهصورتروزانهبیفتد
دیگرجذابیتیبرایمخاطبورسانهنخواهدداشت
وبهفراموشیسپردهخواهدشد،درحالیکههرروز
معادلیکتادواتوبوسازافرادجامعهجانخودرا
ازدستمیدهندوحساسیتمردمورسانههای
اجتماعینسبتبهاینموضوعکاهشیافتهاست.
اجباروالتزامدولتهابرایبازگشاییها،گاهیسبب
شدهمردمتصورکنندمشکلتمامشدهوبازگشاییها
مجوزیبرایآنهاستکهتصورکنندهمهچیزآزاد
شدهورفتارهایبهداشتیوپیشگیرانهخودرامیتوانند
کناربگذارند.بهعبارتدیگر،گروهاندکیازمردم
ممکناستتصورکنندوقتیدانشگاهها،مدارس،
اداراتواماکنعمومیبازگشاییمیشودهمهچیز
بهروالعادیبرگشتهورفتارهایخطرناکهمین
گروهاندک،میتواندسالمتهمهافرادجامعه،حتی
آنهاییکهاصولپیشگیریرارعایتمیکنندبهخطر
بیندازد.نبایدایننکتهرافراموشکنیمکههمهمادر
قبالسالمتخودودیگران،مسئولیتاجتماعیداریم،
حتیاگرفشاردولتهابرایرعایتاصولپیشگیرانه
کاهشیابدوجامعهنبایدحساسیتخودرادرقبال

اینموضوعازدستبدهد.

 علی 
ابراهیمی

گفت وگوی »سالمت« با دکتر مسعود یونسیان اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره فرضیه خاموشی همه گیری کرونا

ایمنی جمعی در برابر کرونا غیرممکن است
مسعود یونسیان، 

اپیدمیولوژیست: هیچ نظام 
بهداشت و درمانی در طول 
تاریخ اجازه نداده درصدی 

از اعضای جامعه مبتال شوند 
تا همه گیری خاموش شود زیرا ایمنی 

جمعی از طریق اجازه دادن برای شیوع 
و ابتالی اعضای جامعه به دست نمی آید. 

همچنین تا امروز در هیچ منبع معتبری اعم 
از گزارش های سازمان جهانی بهداشت 
و نتایج تحقیقات مراکز علمی نیامده که 
 ۱9-COVID افرادی در مقابل بیماری

ایمنی ذاتی داشته باشند

بر مبنی دارد، وجود افراد بین رایجی عقیده
سالمتر کنیم، زندگی طبیعیتر چه هر اینکه
خواهیمبودواگرهمبیمارشدیم،دارویهای
طبیعیکمخطرترینراهدرمانهستند.درمقابل،
و شدهاند ساخته چطور نمیدانیم که آمپولهایی و قرصها
نمیفهمیم را حرفهایشان و اصطالحات که دکترهایی
خطرناکند.یکمتخصصدینپژوهیمعتقداستاینوسواس
مابه»طبیعیبودن«،نوعجدیدیازاعتقاداست؛اعتقادیکه
پزشکی افراطی گرفتن فاصله به بیربط آن یافتن رواج البته
طی است. نبوده معمولی مردم دغدغههای از داروسازی و
صحبتهایبسیاریکهباآدمهاییداشتهامکهازبیماریهای
سختومزمنرنجمیبردهاند،یاکسانیکهشرایطشانبهنحوی
به ندارد، وجود درمانشان ادامه درباره روشنی دید که است
جنبه از قطعا بیماری، درباره ابهام که رسیدهام نتیجه این
مردم باشد. رنجآور بیماری اندازهخود به میتواند وجودی،
وقتیدرپیدرمانبیماریخودمیروند،تنهادرصدددسترسی
بلکههمچنین نیستند، یافتههایعلمی بهترینوجدیدترین به
بتوانندازطریقآن درجستجویچارچوبیمنطقیهستندکه
بهمثابه طبیعت از دورافتادگی ایده کنند. تفسیر را خود رنج

میکند. فراهم را چارچوبی چنین بیماری، منشاء
ایننحوهتفکربهشمامیگویدچرابیمارشدهاید،برایپیشگیری
اینها نمایید.همه درمان را کنیدوچگونهخود بیماریچه از
پیشنهاد قابلارائهاست. توانمندسازی ساده بسته یک درقالب
منایننیستکهعلمپزشکیمدرنهمبایدبرایتوجیهرنج
برای بلکهمیگویم ارائهدهد، نوعیچارچوبفکری بیماری
بهبودعملکردماندردرمانبیماران،الزماستبهوجوهیمثل
رنجوجودیبیماریوناتوانسازیوبیگانهسازیناشیازآن

کنیم. توجه بیشتر بسیار
برایبرقراریگفتوگوباآنهاکهطبیعتگراییرادرماندردها
نظام همان معلول موضعی چنین بپذیریم باید ابتدا میدانند،
پزشکیایاستکهبرایبرخیاحساسبیگانگیشدیدیهمراه
داشتهاست.نظامیکهدربدترینحالتش،کامالغیرطبیعیبهنظر
میرسد؛ازآنراهروهایسردسفیدواستریلبیمارستانهایش
وابزاروتختهایفلزیاشگرفتهتاپزشکانسفیدپوشیکهبه
زبانیغریبسخنمیگویند.بسیاریازپزشکانوفعاالنبخش
علم تالشاند در و برآمدهاند وضعیت این تغییر درپی درمان
طبرا»انسانی«کنند.منمطمئنمهمینامردرمواجههبامساله
بدبینینسبتبهواکسیناسیونبسیارمؤثرخواهدبود.همچنین
الزماستدربارهشرکتهایداروییکهمحصوالتبیفایدهیا
میکنند،سختگیری مردمعرضه به بهزور را حتیمضرخود
قانونی و نظامحقوقی زمانیکه تا اعمالشود. بیشتری بسیار
نمیپردازد، شرکتها این خطاهای به شاید و باید چنانکه ما
قابلدرکاستکهبرخی،کلنظامپزشکی»غیرطبیعی«راکنار

بگذارندوبهروشهایدرمانطبیعیروبیاورند.
سرو شده، رایج روزها این که طبیعتگرایی در دیگر مساله
است. ارگانیک عبارتی به یا طبیعی غذایی مواد درباره صدا
کهصفت است این در طبیعی موادغذایی با من اصلی مشکل
میگوییم وقتی که کنیم معلوم باید است. مبهم کامال طبیعی
»غذاهایطبیعیبهترند«دقیقاچهمنظوریداریم؟آیامنظورمان
محیطزیست به تولیدشان روند در مطمئنیم که است غذاهایی
آسیبینرسیده؟بهنظرماینبخشیازماجراستولیالزماست
کلمهساده کهدرونهمینیک را ارزشهایمختلفی تکتک
»طبیعی«گردآمدهبشکافیمکهکاردقیقودشواریاست.حل
مشکالتیکهکلمه»طبیعی«بهعنوانپاسخآندرنظرگرفتهشده،
رویکردیچندجانبهمیطلبدوسادگیاینکلمهخودشیکی

ازموانعسرراهاست.
بررسی را سالمت بسته یک کتابم فصلهای از یکی در من
مصرف با را عالی زندگی یک نوید فروشندگانش که کردهام
از دارد، قیمت هم دالر میلیون نیم البتهحدود که دادهاند آن
نیم پرداخت با آنها در که گفتهام مجللی ویالیی مجتمعهای
را دیپَکچوپرا اضافهترمیتوانسرویسسالمت میلیوندالر
تنظیمکننده »رنگهای با نقاشی شامل سرویسی کرد؛ دریافت
برگزیده،همراه براساس»شبیهسازیطبیعت« مزاج«کهچوپرا
سیستمتصفیهآبوتشخیصآلودگیونوشتهام»وقتیطبیعی
زندگیکردنیککاالیلوکسشود،آنگاهپولدرآوردن،آنهم
پولخیلیزیاد،نیزبهفعلیمقدستبدیلمیشود.بستهممتاز
تبدیل مذهبی آیین یک به را شما دوشگرفتن هم سالمت
آن هزینه پرداخت به قادر را شما که را عملی هم و میکند
فعل تحول یعنی ماجرا، دوم قسمت این بهنظرم است«. کرده
تحلیل به مربوط بحثهای در باید که چندان درآوردن، پول

نمیشود. فرهنگسالمتمطرح
درمورد چه باشیم؛ دقیق بسیار ایدهآلهایمان درباره باید ما
باید ایدهآلمان؛ زندگی رسم و راه چه ایدهآلمان، خریدهای
مطمئنشویمایدهآلهایماصرفاتابعینباشدازآنچهثروتمندان
میپسندند.رمانتیزهکردنشیوهزندگیطبیعینبایدسببپاککردن

نابرابریهایغیرطبیعیشود. با مبارزه اهمیت
نیشن منبع: 

چرا این روزها طبیعی بودن 
غذا و دارو مد شده؟

 نویسنده: 
آلن لوینوویتز

 ترجمه: 
سارا زمانی
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