
3 سالمت در جهان

با حذف مهاجران از ایاالت متحده، چه کسی از سالمندان مراقبت خواهد کرد؟ 

خطرقانون ضدمهاجرتی ترامپ برای نظام سالمت آمریکا
در داالس ایاالت متحده، یک 
زن 83 ساله نگران کسی است 
که سال ها هفته ای 4 روز به 
خانه اش می آمده تا در خرید، 
شستن لباس ها، نظافت خانه و رانندگی به او 
کمک کند. به گفته خودش، انسانی بی نظیر 
این  اعتماد کنم. کسی که  او  به  که می توانم 
او صحبت می کند، یک زن مهاجر  از  خانم 
به  دارد  امکان  که  است  غیرقانونی مکزیکی 
کشور خود بازگردانده شود. در جای دیگری 
در بروکلین نیویورک، مدیر نیروی انسانی یک 
آسایشگاه سالمندان از بنگاه های کاریابی محلی 
خواسته  دستیار پرستار و پرستار تجربی به وی 
معرفی کنند. موضوع اینجاست که این موسسه 
و بسیاری از شرکت های بزرگ خدمات درمانی 
که به شدت به کار مهاجران وابسته اند، از این 
می ترسند که سیاست های ضدمهاجری رامپ 
آنها را به زودی گرفتار کمبود نیروی انسانی 
کند. بسیاری از این نیروها دستیاران پرستار یا 
پرستاران تجربی هستند که اجازه اقامتشان در 
آینده ای نزدیک تمام خواهد شد. اگر مسووالن 
مهاجرتی نظرشان را تغییر ندهند، بسیاری از 
بدنه خدمات رسانی در آمریکا تا سال آینده 

باید خاک این کشور را ترک کنند.
براساس تحقیقات یک مرکز پردازش اطالعات 
در نیویورک، 1 نفر از هر 4 نفر که در آسایشگاه های 
سالمندان کشور، مراکز همیاری و آژانس های 

خدمات رسانی در منزل کار می کند،  خارج از 
ایاالت متحده است. البته اینها آمارهای رسمی 
هستند. با توجه به وجود بازار کار خاکستری که 
مشتریان مستخدمان خانه را خود مستقیم بدون 
مراجعه به آژانس های خدمات رسانی انتخاب و 
خارج از مجاری قانونی به آنها مزد می دهند، 
به احتمال قوی این نسبت بسیار بیشتر است.

ترامپ  ضدمهاجری  سیاست های  اعمال  با 
مدیران موسسات خدمات رسانی عقیده دارند 
انسانی  نیروی  با کاهش  نزدیک  آینده ای  در 
بازگرداندن  آنها  نظر  به  شد.  روبرو خواهند 
مهاجران کل صنعت خدمات رسانی را تحت تاثیر 
قرار می دهد و زندگی سالمندان، افراد ناتوان و 

خانواده هایشان را دچار مشکل می کند.
بخشی از کارشناسان معتقدند بخشی از این 
کمبود نیروی انسانی ریشه در اقتصاد درحال 
رشدی دارد که مراقبان سالمت هم از اعضای 
آن هستند و توضیح می دهند آدم هایی که قرار 
است به عنوان مراقب استخدام شوند، می بینند 
بیمارستانی در همان خیابان یا رستوران های 
به سمت  و  می دهند  بیشتری  مزد  فست فود 

آنها می روند.
برخی کارشناسان هم می گویند کاهش نیروی 
کار به دلیل تغییر بلندمدت ترکیب جمعیتی 
بیشتر عمر  بر اساس آن سالمندان  است که 
می کنند، بیماری های مزمن و انواع ناتوانی ها 
گسترش بیشتری یافته و متولدین دهه های 1946 

تا 1966 میالدی حاال به کمک بیشتری نیاز 
دارند. باوجود افزایش جمعیت سالمندی که به 
مراقبت های بیشتری نیاز دارند، زنان در سنین 
کار که تامین کننده عمده این نیاز هستند، کاهش 
یافته اند و بازار کار انتخاب های دیگری را در 
اختیارشان قرار داده است. به همین دلیل مراقبت 
از سالمندان در خانه یا مراکز مخصوص این کار 
دیگر کاری مختص آمریکایی های بومی نیست. 
به گزارش مراکز آماری، این نوع مراقبت ها 
دستمزد کمی دارند. در سال 2016 میالدی 

یک نفر برای مراقبت سالمند در خانه بدون 
مزایا ساعتی حدود 11 دالر مزد می گرفت. 
مشاغل  این  در  و  اغلبشان زن  که  افراد  این 
کم دستمزد شاغل هستند، غالبا از سوی دولت 
فدرال واجد گرفتن یارانه های غذا یا برنامه های 

خیریه دولتی به نام »مدیکد« هستند.
امروزه آنچه »خالء مراقبان« گفته می شود را 
مهاجران پر کرده اند، اما گروه های حامی شاغالن 
در گروه مشاغل خدماتی، مدت هاست برای 
بهبود مشاغل آنها از طریق آموزش یا دستمزد 

بیشتر درحال گفت وگو هستند. 
تعداد مهاجران در بخش مشاغل مراقبت های 
مستقیم از 520 هزار نفر در سال 2005 میالدی 
به حدود یک میلیون نفر در سال 2015 میالدی 
رسیده است. در نیویورک، کالیفرنیا، نیوجرسی 
و فلوریدا بیش از 40 درصد از مراقبان مستقیم 
سالمت مهاجرهستند. اگر این مهاجران دیگر 
قادر به خدمات رسانی نباشند یا بترسند کار 
کردن آنها لحظه ای زیر ذره بین مسووالن قرار 
بگیرد، موسسات ارائه دهنده خدمات باید منتظر 
حاضر،  حال  در  باشند.  بیشتری  فشارهای 
خبرهایی مبنی بر اینکه سراهای سالمندان به 
دلیل نداشتن امکان استخدام مراقبان رو به تعطیلی 
رفته یا خدماتشان متوقف شده است، از گوشه و 
کنار به گوش می رسد. به غیر از بازار خاکستری، 
اغلب مراقبان شهروندان آمریکایی اند، اما طبق 
از  نفر  35هزار  تقریبا  تحقیقاتی،  مراکز  نظر 
و  نیکاراگوئه  السالوادور،  هائیتی،  کشورهای 
هندوراس هستند که از نظر قانونی، وضعیت 
مهاجرت آنها موقت است. تابه حال این وضعیت 
برای اهالی هندوراس، نیکاراگوئه و السالوادور 
پایان یافته و احتماال در آینده بقیه کشورها هم 
باید منتظر این خبر باشند. مهاجران سودانی 
نیز که زمان اقامت موقت آنها تمام شده، باید 
خاک آمریکا را تا پاییز سال آینده ترک کنند. 
عالوه بر آن، تقریبا 11هزار مراقب سالمت از 
کشورهای مسلمانی آمده اند که ترامپ ورود 

اعالم کرده و  آمریکا ممنوع  به  را  آنها  اتباع 
ممکن است دیگر نتوانند افراد خانواده خود 
را ببینند و از کشور بروند. شمار نامعلومی از 
مهاجران مشمول قانون داکا می شوند، قانون 
مصوب باراک اوباما که به موجب آن افرادی که 
در کودکی به ایاالت متحده آمده اند را نمی توان 
به کشورشان بازگرداند، که درنهایت با قوانین 
جدید جایی در آمریکا نخواهند داشت. حتی 
مهاجران قانونی هم در صورت اجبار به ترک 
اعضای خانواده خود ممکن است با آنها به 
کشور مبدا بازگردند. درکل، تمام محالت و 
جوامع مهاجری احساس می کنند روزی ممکن 
است مجبور به بازگشت به زادگاه خود شوند.
به تدریج  مهاجرتی  جدی  قوانین  موج 
ارائه  آژانس های  و  سالمندان  آسایشگاه های 
خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از 
مسووالن این آسایشگاه ها می گوید: »وقتی به فکر 
پر کردن جاهای خالی هستیم، عده ای جاهای 
فعلی را هم ترک می کنند.« دراین صورت به نظر 
می رسد راه حل این است که تعداد شیفت های 
کاری برای شاغالن یا تعداد بیمارانی که باید 
مراقبت کنند برای مراقبان شاغل بیشتر شود، 
به خصوص در مناطق روستایی که مراقبان باید 
برای خدمات رسانی مسافت های طوالنی را طی 
کنند، سالمندان نمی توانند افرادی را برای کمک 

در خانه پیدا کنند.
منبع: نیویورک تایمز 

دستگاه »ام آرآی« جوان هندی را بلعید
 یک مرد جوان هندی تحت تاثیر میدان مغناطیسی شدید دستگاه »ام آر آی« در بیمارستانی در بمبئی  داخل 

آن کشیده شد و بر اثر این حادثه جان خود را از دست داد.
به گفته همراه بیمار، یکی از کارکنان بیمارستان به اشتباه به آنها گفته دستگاه خاموش است و اجازه ورود 
آنها را به این اتاق داده است، اما به محض ورود راجش همراه کپسول فلزی به اتاق و با توجه به روشن 
بودن دستگاه، نیروی مغناطیسی شدید آن موجب شده قربانی با قدرت زیاد به سمت دستگاه کشیده شود.
پلیس هند، نگهبان، پزشک و سرپرست بخش این بیمارستان را در رابطه با این حادثه مرگبار دستگیر 

کرده و همچنین بیمارستان در حال بررسی جزییات این حادثه است.
منبع: رویترز

هشدار یونیسف: ۶۰ هزار کودک کره شمالی با خطر گرسنگی روبرو هستند
صندوق کودکان سازمان ملل اعالم کرد با کاهش سرعت ورود کمک های بشردوستانه به کره شمالی و 
افزایش وخامت شرایط بر اثر تحریم های بین المللی علیه این کشور، حدود 60 هزار کودک با احتمال 

گرسنگی روبرو هستند.
مبنای  بر  )یونیسف(،هرچند  ملل  اجرایی صندوق کودکان سازمان  مدیر  معاون  به گفته عمر عبدی، 
مصوبه شورای امنیت سازمان ملل، کمک های بشردوستانه از این تحریم ها معاف هستند، طبیعتا بانک ها 
و شرکت های تامین کننده ملزومات و حمل و نقل به دلیل خطر متهم شدن به همکاری در نقض تحریم ها 
بسیار محتاط عمل می کنند. به همین دلیل رساندن کمک های بشردوستانه به کره شمالی سخت تر شده، 

ضمن اینکه راه های کمی هم برای انتقال این ملزومات به کره شمالی وجود دارد.
منبع: یونیسف

هندکره شمالی

آمریکا
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