
3 سالمت در جهان شماره هفتصد  بیست ونه دی نودوهفت

ثبت سوابق بیماران در پایگاه اطالعاتی

اطالعاتیکپارچهپزشکی،راهیکهسختپیمودهمیشود
در ایاالت متحده، چارچوب واحدی برای تشخیص 
و درمان سرطان که همه درمانگران و بیمارستان ها 
از آن استفاده کنند و انگیزه ای برای انتقال مستندات 
مربوط به این حوزه از جایی به جای دیگر، وجود 
ندارد. آشفتگی در سوابق و اسناد پزشکی دست و پای تحقیقات را 

می بندد و سد راه تالش برای درمان بهتر بیماران می شود.

به گفته دکتر ند شارپلس، مدیر موسسه ملی سرطان آمریکا، اطالعات در 
تله گیر کرده اند و  بیش از آنکه  فکرش را کنید، مشکلی بزرگ هستند.

موسسه ملی سرطان میلیون ها دالر برای تعیین ترتیب ژنتیکی تومورهای 
سرطانی بیماران هزینه کرده و پژوهشگران هزاران ژن را کشف کرده اند 
که به نظر می رسد در رشد غده های سرطانی دخیل هستند، اما تا زمانی 
که سوابق پزشکی بیماران به داده های ژنتیکی گره خورده، نمی توان به 
این سوال های حیاتی پاسخ داد؛ چه دارویی برای آنها تجویز شده؟ آیا 

درمان موثر بوده و آنها زنده مانده اند؟ کجا درمان شده اند؟
دولت فدرال در زمان اوباما دستور داد سوابق الکترونیکی بیماران در 
شبکه ای الکترونیکی به شکلی واحد و استاندارد گردآوری و ثبت شود، 
اما به گفته کارشناسان، سطح این اطالعات و جزییات داده های بالینی 
برای پاسخگویی به پرسش های علمی موردنظر دانشمندان کافی نیست.
برخی بنگاه های درمانی خصوصی در پی حل این مشکل برآمده اند. 
موسسه سالمت فالتیرون به تازگی توانسته 2/2میلیون سابقه بیماران مبتال 
به سرطان را جمع آوری کند و بعد از دسته بندی در اختیار پژوهشگران 
بگذارد، البته فالتیرون مجبور است برای ادامه این کار 900 پرستار و 
کارشناس ثبت تومور و کارشناس برنامه نویسی اطالعات استخدام کند 
تا بتواند سوابق گردآوری شده را به صورت قابل استفاده دربیاورد. رئیس 
این شبکه می گوید: »دست کم نزدیک 50درصد از اطالعات اطالعاتی 
که توانسته ایم جمع کنیم، داده های ساختارنیافته است. برخی فایل ها 
پی دی اف هستند که نمی توانیم محتوایشان را تغییر دهیم، ممکن است 
پزشکی یادداشت دستی یا تایپی کنار اطالعات بیمارش گذاشته باشد. 
این یادداشت ها روایتی هستند که نمی توانند در حکم اطالعات پزشکی 
در جداول علمی پزشکی گنجنانده شوند. مشکل دیگر آنکه احتمال 
پژوهشگران  به سهولت در دسترس  اطالعات موسسه فالتیرون  دارد 
قرار نگیرند، اما اگر بتوان با هزینه معقولی مشکالت گفته شده را حل 

کرد، کارشناسانی مایل به خرید و استفاده از این اطالعات هستند.«
برخی کارشناسان سال هاست موضوع گردآوری اطالعات پزشکی از 

مراکز مختلف، سازمان دادن و دسته بندی و به اشتراک گذاشتن آنها 
واقع  مفید  به واقع  بتوانند  که  اطالعاتی  هنوز حجم  اما  می کنند،  کار 

شوند، کم است.
دکتر وگل، یکی از این کارشناسان، داستان انگیزه خود برای شروع جمع 
کردن اطالعات را این طور تعریف می کند که بیماری داشته با سرطان 
پیشرفته تیروئید که همه انتظار داشتند زندگی اش ظرف چند ماه به پایان 
برسد. در اوج ناامیدی، پزشکان دارویی برایش تجویز کردند که امیدی 
به اثرگذاری آن نداشتند. در کمال تعجب دارو جواب گرفت، تومور 
سرطانی از بین رفت و بیمار زنده ماند. چرا؟ چون تومور طوری جهش 
ژنتیکی پیدا کرد که نتوانست دربرابر دارو مقاومت کند. همین موضوع 
دکتر وگل را به فکر فروبرد که چه خوب می شد اگر پزشکان به پایگاه 
اطالعاتی ای دسترسی داشته باشند که سوابق این بیماران خوش شانس، 
نوع تومورهایشان و نوع جهش ژنتیکی تومور که احتمال موفقیت درمان 
را پیش بینی پذیر می کند، در آن ثبت شده باشد و چه بهتر که عالوه بر 
اطالعات استاندارد، اطالعات درمان های غیراستانداردی هم که جان 

بیمار را نجات داده نیز در دسترس پژوهشگران قرار گیرد.
برای انجام تحقیقات بهتر، پژوهشگران به یک پایگاه اطالعاتی بزرگ 
نیاز دارند که اطالعات بالینی و ژنتیکی و تجویزهای بیماران را کنار 
از  اثری  اینها،  بر  باشد. عالوه  کرده  مختلف گردآوری  مراکز  از  هم 
روایت های شخصی پزشکان که نقشی حیاتی دارند، در مرکز اطالعات 
رسمی دیده نمی شود. اطالعات جامع بی نام بیماران نیاز مراجعه موردی 

به هر بیمار را کاهش می دهد.
دکتر وگل کار ایجاد پایگاه اطالعاتی را با داده های بیماران مبتال به سرطان 
پیشرفته پستان در سال 2015 میالدی آغاز کرد. حدود 155هزار بیمار 
مبتال به این نوع سرطان در آمریکا وجود دارد. او برای دست یافتن به 
اطالعات بیماران از شبکه های اجتماعی، میزگردهای آنالین و گروه های 
حمایتی استفاده کرد. بیماران تشویق شدند به این حرکت کمک کنند و 
گروه های حمایتی به میدان آمدند. باالخره این طرح توانست اطالعات 

4 هزار و 400 بیمار مبتال را جمع آوری کند. 
به گفته دکتر وگل، جمع آوری مشخص کردن ترتیب ژنتیکی تومورهای 
سرطانی و سلول های سالم بخش آسان کار بود، اما گردآوری سوابق 
پزشکی برای خودش داستانی شد. اطالعات این بخش در شکل های 
متفاوت ثبت شده بود و در این میان برخی اطالعات مهم از قلم افتاده 
بودند. این شکل های مختلف اطالعات کابوس تیم کارشناسی شد؛ برخی 
به صورت فکس و بعضی دیگر به شکل ای میل ارسال می شدند. حتی 

وقتی بیماران حاضر بودند سوابق پزشکی خود را دراختیار بگذارند، 
راه درستی برای گرفتن این اطالعات پیدا نمی کردیم. ده ها کارشناس 
این  دادن  پاره وقت سرگرم سامان  و  تمام وقت  به صورت  پزشک  و 
طرح شدند. گاهی الزم می شد برای یک سابقه پزشکی ساعت ها وقت 
آمادگی خود  بیماری  افراد می گوید، وقتی  این  از  صرف شود. یکی 
را برای همکاری اعالم می کرد باید به پرسش هایی پاسخ می داد؛ کجا 
درمان شده؟ تکه برداری بافت سرطانی کجا انجام شده؟ اسکن ها و 
اقدامات پزشکی کجا انجام شده؟ روند پیشرفت گاهی ناامیدکننده بود. 
شماره های فکس معتبر نبودند، فکس ها برای اطالعات یک بیمار در 

حجم 100 تا 200 صفحه ارسال می شدند و بار بسیاری بر دوش تیم 
سازمان دهنده اطالعات می گذاشتند. برخی مراکز امضاهای الکترونیکی 
بیماران اجازه دستیابی به اطالعات پزشکی  را نداشتند و گاهی مواقع 
مراکز تقاضاها را نادیده می گرفتند. درپایان تنها نیمی از اطالعات مورد 

نیاز گردآوری شد. 
درنهایت باید گفت، این طرح ها هرچند مفید و اغواکننده به نظر بیایند، 
موانع عملی آنقدر پیچیده و زیادند که هنوز راه خوبی برای آنها پیدا 

نشده است.
منبع: نیویورک تایمز

کودکهمسریهنوزازبیننرفته
در حال حاضر ساالنه 12 میلیون دختر زیر 1۸ سال در جهان ازدواج می کنند. در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی 
نوجوانان می توانند از 1۶ سالگی با دریافت رضایت والدین خود ازدواج کنند. در اسکاتلند ازدواج دختران و 
پسران زیر 1۸ سال به مجوز پدر و مادر هم نیاز ندارد، در حالی که نیمی از ایالت های آمریکا هنوز قانونی برای 
کف سن ازدواج تصویب نکرده اند، آمار یک موسسه فعال در زمینه حقوق کودکان نشان می دهد در حد فاصل 

سال های 2000 تا 2010 میالدی حدود 24۸ هزار کودک و نوجوان زیر 1۸ سال در این کشور ازدواج کرده اند.
فعاالن کارزار توقف ازدواج کودکان معتقدند ازدواج از سنین پایین با تشدید پدیده هایی مانند ترک تحصیل و طالق 
موجب وارد آمدن آسیب روانی به کودکان می شود.سازمان ملل متحد هم ازدواج کودکان را نقض مسلم حقوق 

بشر اعالم کرده است.
منبع: یورونیوز
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آمریکا

 مرجان 
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طی 2 دهه گذشته تقریبا هر سال شاهد برآمدن 
یا همه گیری بیماری عفونی جدیدی بوده ایم 
که تهدیدی برای سالمت انسان هستند. در 
میانه همه گیری آنفلوانزای خوکی و مرغی و 
نوع H1N1 آنفلوانزا، ویروس ابوال، نشانگان 
فوق حاد تنفسی، نشانگان تنفسی خاورمیانه 
و ویروس سیکا هم اینجا و آنجا خود را 
نشان دادند و زمانی که کشورهای پیشرفته 
بر این بیماری ها تمرکز داشتند، از شدت و 
حدت بیماری های ویروسی لسا، نیپا و تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو و کاسته نشد و 
بیماری های نوظهوری مانند تب های حاد و 
ویروس نشانگان ترومبوسیتوپنیا در مناطقی 

محدود همچنان شیوع داشت. 
وقتی اولین بار در سال 2014 میالدی ویروس 
ابوال در پایتخت های کشورهای گینه، لیبریا 
و سیرالئون در غرب آفریقا کشف شد، جهان 
نگران انتقال و گسترش جهانی بیماری به 
سالمتی  کارکنان  و  آلوده  مسافران  وسیله 
شد که به دلیل حضور در منطقه ویروس 
را با خود این طرف و آن طرف می بردند. 
شیوع  با  همزمان  میالدی،  در سال 2015 
نشانگان تنفسی خاورمیانه در کره جنوبی، 
نشانگان  یادآور همه گیری  که  ابوال  شیوع 
میالدی   2002 سال  در  تنفسی  فوق حاد 
را  نگرانی ها  بود،  تورنتو  و  هنگ کنگ  در 
افزایش داد و زیکا که تا پیش از آن یک 
عفونت خودمحدودکننده شناخته می شد، با 

نابهنجاری های جنینی پیوند خورد.
شیوع هر یک از بیماری های ویروسی که 
نام بردیم، نشان داد جهان برای گسترش 
واکسیناسیون دچار چه خالءهای گسترده 
و عظیمی است. اول اینکه تحقیقات واکسن 

همه گیری  وقتی  تا  یعنی  هستند؛  واکنشی 
کردن  بهتر  دنبال  دانشمندان  ندهد،  روی 
با  مثال  نیستند،  بیماری خاص  آن  واکسن 
وجود گذشت بیش از 3 دهه از تحقیقات 
به  مربوط  انسانی  تحقیقات  ابوال،  واکسن 
آن به دو نمونه اوایل قرن 21 محدود مانده 
است. دوم، بررسی روی واکسن ها در طول 
همه گیری و درجریان باال گرفتن همه گیری 
بیماری اتفاق افتاده است. سوم، بودجه ها 
افزایش  زمان  در  که  مالی  حمایت های  و 
مربوط  تحقیقات  بیماری روانه  همه گیری 
به واکسن های مربوط می شوند، با فروکش 
کردن همه گیری و پایین آمدن خطر، کاهش 
باعث  عوامل،  این  مجموعه  می کنند.  پیدا 
می شوند به فکر ایجاد رویکرد هماهنگ و 
یکپارچه برای بهبود و گسترش واکسیناسیون 
برای عوامل بیماری زایی بیفتیم که گاه و بیگاه 
در گوشه و کنار جهان سبب همه گیری های 

خطرناک و کشنده می شوند. 

بر همین اساس، سازمان جهانی بهداشت 
متوجه نیاز هماهنگ کردن اقدامات متقابل و 
مشاوره ها برای بهبود طرح اولیه بیماری های 
عفونی با قابلیت همه گیری شد. از طرف دیگر، 
نهادهایی مانند بنیاد بیل و ملیندا گیتس یا 
بنیاد تراست یا تحقیقات پیشرفته بیومدیکال 
که همواره حامیان مهم طرح های منتخب 
سالمت و درمان بوده اند، اهدافی بیشتر از 
کار  دستور  در  را  واکسیناسیون  تحقیقات 

خود دارند.
آنچه سد راه گسترش برنامه واکسیناسیون 
برای بیماری های عفونی نگران کننده شده، 
هزینه هنگفت و زمان به دست آوردن واکسن 
موثر است. آیا راهی هست تا ضمن افزایش 
احتمال موفقیت واکسن بتوان زمان و هزینه 
آن را کاهش داد؟ طرح هایی وجود دارند، 
اما دانشمندان هنوز راه حل عملی و سریع 

برای حل این مشکل پیدا نکرده اند.
منبع: النست 

برنامه ای  در  است  دی ان ای  شناخت  پیشتازان  از  که  دراو 
تلویزیونی به این دیدگاه اشاره کرد که ژن ها مسوول اختالف 
سفیدپوست ها  و  سیاهپوست ها  میان  هوش  تست  میانگین 

هستند.
آزمایشگاه کلد اسپرینگ هاربر که واتسون زمانی رئیس آن 
بر  »استوار  ساله   90 دانشمند  این  اظهارات  که  گفت  بود 

شواهد نیست و بی خردانه است.«
دکتر واتسون در سال 200۷ میالدی هم ادعاهای مشابهی 

را مطرح و سپس عذرخواهی کرده بود.
او یکی از 3 برنده جایزه نوبل سال 19۶2 - کنار فرانسیس 
کریک و موریس ویلکینز - به دلیل کشف ساختمان مارپیچی 
دوگانه دی ان ای بود. گفته می شود این جایزه یکی از مهم ترین 
جوایز نوبل پزشکی است. این کشف انقالبی در علم پزشکی 
پدید آورد و از آن زمان انسان قادر شد، ماده مولکولی را 
که مسوول به ارث رسیدن صفات بدنی یا روانی هست را 
بشناسد. پس از آن در زمان کوتاه تر از ۷0 سال، این علم تا 
جایی پیشرفت کرده که دانشمندان توانسته اند تمام ژن های 

افراد را شناسایی کنند. 
گذشته از شناخت، کشف ساختمان مارپیچی دی ان ای اولین 
ژنتیک خوانده  مهندسی  نام  به  امروز  که  است  سنگ بنایی 
می شود و ادعا می کند با دستکاری فرمول ژنتیکی موجودات 
زنده قادر است در آینده نزدیک، موجودات را آن طور که 

خود می خواهد طراحی و خلق کند. 
دکتر واتسون در سال 2014 میالدی مدال طالی نوبل خود 
را فروخت چون گفت جامعه علمی او را به دلیل اظهاراتش 

درباره نژاد طرد کرده است.
بهبود در یک  اتومبیل درحال  از تصادف  بعد  او هم اکنون 
آگاهی  اطرافش  از محیط  گفته می شود  و  است  آسایشگاه 

زیادی ندارد.
این برنده نوبل پزشکی در سال 200۷ میالدی به روزنامه 
نیستم  خوش بین  آفریقا  آینده  به  »اساسا  بود:  گفته  تایمز 
چون همه سیاست های اجتماعی ما بر این واقعیت استوار 
است که هوش آنها مثل ماست، درحالی که همه تست ها 

می گوید واقعا چنین نیست.«
او افزود بود: »امیدوارم همه انسان ها برابر باشند اما کسانی که 
مجبورند با کارمندان سیاهپوست کار کنند می دانند این طور 
ریاست  عنوان  واتسون  دکتر  اظهارات  آن  از  نیست.«بعد 
تمام  از  و  داد  دست  از  را  اسپرینگ هاربر  کلد  آزمایشگاه 
در  نامه ای  او  شد.  گذاشته  کنار  اداری اش  مسوولیت های 
عذرخواهی نوشت و عناوین افتخاری خود را حفظ کرد اما 
آزمایشگاه کلد اسپرینگ هاربر گفت که پس از اظهارات تازه 
عناوین افتخاری اش مثل »ریاست افتخاری« را از او می گیرد.

 واتسون در برنامه ای تحت عنوان »رمزگشایی از واتسون« 
که از شبکه عمومی پی بی اس آمریکا پخش شد گفته که 

نظراتش تغییری نکرده است.
آزمایشگاه  این  دکتر واتسون در سال 19۶۸ میالدی مدیر 
شد و در سال 1994 میالدی به ریاست آن رسید. او یک 

دهه بعد رئیس آزمایشگاه شد.
روفوس واتسون، پسر او در گفت وگویی با آسوشیتدپرس 
انسان  یک  تصویر  است  ممکن  پدرش  اظهارات  که  گفته 
این  اما  بگذارد  نمایش  به  او  از  تبعیض  اهل  و  متعصب 

حقیقت ندارد. 
منبع: رویترز 

گسترشواکسیناسیونبرای
درچالههزینههاوزمان

جیمزواتسونبرندهجایزهنوبل
عناوینافتخاریخودراازدستداده

مرگزودهنگامزنانبریتانیاییبهدلیلنوشیدنوسیگارکشیدنبهسبکمردان
هزاران زن بریتانیایی دچار مرگ زودهنگام می شوند زیرا شیوه خوردن، نوشیدن الکل و سیگار کشیدن آنها مانند 
مردان است. این سبک زندگی همچنین باعث افزایش ابتالی زنان به بیماری هایی مانند دیابت، بیماری های قلبی و 
سرطان می شود.بر اساس تحقیق کالج سلطنتی لندن، بریتانیا میان کشورهای غربی رتبه چهارم را در موضوع مرگ 
زودهنگام زنان دارد و احتمال اینکه یک زن 30 ساله بریتانیایی در ۷0 سالگی به دلیل بیماری های ناشی از سیگار 
کشیدن، مصرف نوشیدنی های الکلی یا چاقی فوت کند، 9 درصد بیش از زنان در دیگر کشورهای غربی است. 
فقط کشورهای آمریکا، هلند و دانمارک وضعیتی بدتر از بریتانیا دارند.سرطان ریه از جمله بیماری هایی است که 
به طور قابل توجهی میان زنان این کشور افزایش یافته، به ویژه آنکه زنان بریتانیایی از دهه های ۶0 و ۷0 میالدی سیگار 

کشیدن را آغاز کرده اند.
منبع: یورونیوز

انگلستان


