
3 سالمت در جهان شماره هفتصدوسيزده  هجده خرداد نودوهشت

از  پر  آن  پايتخت  كه  كشورى  فنالند، 
است،  دلفريب  و  جذاب  رستوران هاى 
و  دارد  را  شمالى  سپيده  زيباى  مناظر 
مجسمه هاى «سانتا كلوز» در اطراف خانه ها 
و رد پاى گوزن شمالى در Lapland ، شمالى ترين بخش اين 
كشور چشم را مى نوازد. تنها اين مناظر زيبا نيستند كه نام اين 
كشور را بر سر زبان مى اندازد. بر اساس آخرين گزارش ها، 
كشور فنالند امسال براى دومين سال پياپى شادترين كشور 
جهان شناخته شد. دانمارك، نروژ، ايسلند و هلند به ترتيب 

بعد از فنالند كشورهاى شاد جهان شناخته شدند. 
سازمان ملل متحد روز 20 مارچ را «روز جهانى شادى» اعالم 
كرده است. در اين روز نام شادترين كشورها بر اساس 6 متغير 
به ترتيب اعالم مى شود. اين متغيرها شامل وضعيت اقتصادى، 
ميزان آزادى، ميزان اعتماد عمومى، طول عمر با سالمت، 
حمايت هاى اجتماعى و ميزان بخشندگى مردم كشورهاست.
10 كشور اول اين فهرست در هر يك از اين متغيرها و 
همچنين شاخص هاى احساس سالمت روان هر يك از مردم 

اين كشورها در باالترين رده ها قرار گرفته اند.
نويسنده گزارش مى گويد: «اين حقيقت دارد كه مردم فنالند 
شادتر از بقيه مردم كشورهاى ديگر زندگى مى كنند اما اين 
شادى تنها مختص بوميان اين كشور نيست و حتى مهاجرانى 
هم كه به اين كشور آمده اند شادترين مهاجران در سراسر 
جهان هستند. اين شادى چيزى نيست كه در ژنتيك مردم اينجا 

قرار گرفته باشد، بلكه اين شادى مربوط به 
شيوه زندگى در اين كشور است.»

وى ادامه مى دهد: «مردم اين كشور باالترين 
ماليات را براى امنيت اجتماعى مى پردازند، 
به دولت خود كامال اطمينان دارند، در نهايت 
آزادى زندگى مى كنند و نسبت به يكديگر 
بخشنده هستند. اين كشور جايى است كه 
هر يك از ما آرزو دارد در آن زندگى كند.»
فهرست  اول  رديف  در  كشورى  وقتى 
شادترين كشورها قرار مى گيرد به اين معنا 
نيست كه از خشونت و آسيب هاى اجتماعى 
بى نصيب است، چنانكه چندى پيش شاهد 
يك حمله مسلحانه به يكى از مساجد كشور 
نيوزيلند بوديم اما عكس العملى كه مردم 
به اين واقعه نشان دادند موجب شد در 
فهرست شادترين كشورها يك پله صعود 

كنند. پايدارى و توانايى برخورد با وقايع بد از جمله عوامل 
تعيين كننده براى قرار دادن نام يك كشور در فهرست شادترين 

كشورهاست.
تازگى هم حمله  به  و  ميالدى زمين لرزه  در سال 2011 
تروريستى مردم اين كشور را متحدتر كرده و بالفاصله پس 
از وقوع زلزله دست در دست يكديگر تمامى خرابى ها را 

بازسازى كردند.
نوزدهم فهرست جا گرفت كه  آمريكا در رديف  كشور 
نسبت به سال 2017 ميالدى 5 پله سقوط كرده است. اين 
كشور به غير از متغير وضعيت اقتصادى در ساير متغيرها 

وضعيت خوبى ندارد. 
اعتياد هم يكى از عواملى است كه در كشور آمريكا به 
شدت مورد انتقاد قرار دارد كه خود عاملى براى كاهش 

سطح شادى مردم است. 
اعتياد به مواد مخدر، اعتياد به قمار و بازى هاى ديجيتالى همه 
عواملى هستند كه شادى را از افراد و به خصوص جوانان 
گرفته است. در اين كشور ارتباطات اجتماعى به شدت 
نزول كرده و در عوض استفاده از وسايل ارتباط جمعى به 

شدت رو به افزايش است.
در اين فهرست مردم سودان جنوبى غمگين ترين مردم جهان 
شناخته شده اند و پس از آن كشورهاى آفريقاى مركزى، 

افغانستان، تانزانيا و رواندا قرار دارند.
CNN:منبع

غذاهاى پيش آماده اى كه در فريزر فروشگاه ها مى بينيم، 
غذاهاى پخته بسته بندى شده، پودر سوپ هاى آماده، 
بستنى ها، غذاهاى شيرين تهيه شده از غالت كه براى 
صبحانه استفاده مى شوند و باالخره نوشابه هاى گازدار 

در زمره غذاهاى فوق فراورى شده قرار دارند.
دو مطالعه  مجزا كه نتايج آن چند روز پيش منتشر شد، 
نشان داد خوردن مواد غذايى از پيش آماده توسط 
كارخانه هاى مختلف غذايى خطر ابتال به بيمارى هاى 
قلبى- عروقى و مرگ زودهنگام را افزايش مى دهد. 
در مطالعات قبلى انجام شده همواره صحبت از ارتباط 
مستقيم بين مصرف اين نوع مواد غذايى و چاقى مفرط، 
فشار خون باال، افزايش كلسترول خون و حتى سرطان 
بود اما محققان بر اساس اين دو مطالعه باور دارند 
مصرف اين مواد غذايى خطر بزرگ ترى را متوجه ما 
مى كند؛ مرگ زودهنگام. مواد غذايى فوق فراورى شده 
نيمى از انرژى غذايى مردم كشورهاى ثروتمند آمريكا، 
كانادا و بريتانيا را تشكيل مى دهد. مصرف اين مواد 
به عنوان مثال در كشور اسپانيا بين سال هاى 1990 تا 

2010 ميالدى 3 برابر شده است.
در يكى از اين دو مطالعه، 20 هزار داوطلب از دانشجويان 
دانشگاه SUN در سنين 20 تا 91 ساله شركت داشتند. 
محققان هر 2 سال يكبار پرسشنامه هايى را در اختيار 
اين افراد قرار  دادند و بر اساس دفعات استفاده از 136 
نوع ماده غذايى، رژيم تغذيه اى شركت كنندگان را يك 
بار در سال 1990 ميالدى و مجدد در سال 2014 
ميالدى مورد ارزيابى دوباره قرار دادند. در تحقيقاتى 
كه به طور منظم انجام مى شود، توجه محققان به 4 
گروه مواد غذايى است كه بر اساس طبقه بندى با 
سيستم NOVA انجام گرفته و نحوه پخت و تهيه 
مواد خوراكى اهميت بيشترى نسبت به ارزش مواد 

غذايى دارد.
4 گروه مواد غذايى ذكرشده شامل: غذاهاى فراورى نشده 
يا تا حدودى فراورى شده از جمله ميوه ها، سبزيجات، 
حبوبات، شير، تخم مرغ، گوشت ها، ماست، دانه ها مانند 
برنج سفيد و آب ميوه هاى طبيعى است. گروه دوم شامل 
نمك، شكر، عسل، روغن زيتون، كره و گوشت خوك 
است كه در گروه «مواد اوليه فراورى شده» قرار مى گيرند. 
مواد غذايى فراورى شده هم شامل پنيرها، نان ها، همبرگر 
و... مى شود. درنهايت گروه چهارم، مواد غذايى فوق 

فراورى شده شامل كيك هاى ميوه اى، سوسيس هايى 
كه از گوشت خوك تهيه مى شود، سوسيس ساير 
پيتزاها،  سيب زمينى،  چيپس  مايونزها،  گوشت ها، 
بيسكويت، شكالت، آبنبات و باالخره نوشيدنى هايى 
كه شيرين كننده مصنوعى دارند و نوشابه هاى الكلى است.

عموما مواد غذايى كه در اين گروه ها قرار مى گيرند 
كيفيت پايين و ويتامين و فيبر كمترى دارند و حاوى 
نمك و قند اضافه هستند. مهم تر اينكه قيمت ارزانى 
دارند و متاسفانه با سرعت فزاينده اى جايگزين مواد 

غذايى فراورى نشده يا تازه شده اند.
محققان با بررسى شيوه زندگى، وزن، فعاليت هاى فيزيكى 
و سالمت هر يك از شركت كنندگان دريافتند ميزان 
مرگ زودهنگام بين افرادى كه مصرف باالى غذاهاى 
فراورى شده مثال 4 بار در روز داشتند 62درصد بيشتر 
از افرادى بود كه از اين مواد كمتر استفاده مى كردند. 
همچنين هر بار مصرف اضافه اين مواد 18درصد احتمال 
مرگ زودهنگام را افزايش داده بود. در مطالعه اى مشابه 
كه در كشور فرانسه انجام شد، محققان دوباره بر اساس 
4 گروه مواد غذايى يادشده و جمع آورى پرسشنامه هايى 
كه هر 6 ماه يكبار در اختيار 105 هزار نفر گذاشته بودند 
به همين نتايج دست پيدا كردند. محققان معتقدند مردم 
براى حفظ سالمت خود بايد سهم غذاهاى فراورى شده 
را در رژيم تغذيه اى خود محدود كنند و در عوض 

بيشتر از غذاهاى فراورى نشده و كمتر فراورى شده 
استفاده كنند.

از  شيمى  زيست  متخصص  يك  ديگر،  سوى  از 
مطالعه  دو  اين  به  اشاره  با  بريتانيا  در  دانشگاهى 
انجام گرفته، مى گويد: «انتشار اين تقسيم بندى مواد 
غذايى نه بارى را از دوش سالمت عمومى برمى دارد 
و نه مى تواند توصيه هاى غذايى به مردم بدهد. مواد 
فوق فراورى شده به طور گسترده اى مورد استفاده 
عموم مردم قرار مى گيرد، مثال چگونه مى توان گفت 
پنيرى را كه قرن هاست مصرف مى كنيد به دليل داشتن 
مواد افزودنى ديگر مصرف نكنيد بنابراين نياز داريم 
تحقيقات بيشترى پيرامون خواص شيميايى اين مواد 
غذايى انجام دهيم تا به عنوان مثال بفهميم آيا مى توانند 

سوش ميكروبى دستگاه گوارش را تغيير دهند؟»
به گفته محققان، مادامى كه مواد غذايى به روش هاى 
جذاب كنونى تهيه و ارائه مى شود استقبال عمومى از 
غذاهاى سنتى كم و كمتر خواهد شد. درج خطرات 
استفاده از هر بسته غذايى روى آن مى تواند روى انتخاب 
افراد تاثير بگذارد. از سوى ديگر هم سياست گذاران بايد 
توجه خود را معطوف به اولويت دادن به قابل دسترس 
بودن و مقرون به صرفه بودن مواد غذايى طبيعى يا 

كمتر فراورى شده كنند.
CNN:منبع

دستگاه AlterEgo يكى از تازه ترين اختراعات 
 دكتر پيمان 

سالمتى
بشرى در زمينه هوش مصنوعى است كه توسط 
 MIT) (Massachusetts Institute ofدانشگاه
Technology) آمريكا طراحى شده و اعجاب 

جهانيان را برانگيخته است.
كافى است تا شما به اينترنت دسترسى داشته و اين دستگاه به 

بدن شما اتصال داشته باشد. 
هر سوالى كه از اينترنت داريد را تنها در ذهن خود مرور كنيد، 
به مشاهده صفحه  نياز  به صورت خودكار و بدون  جستجو 
نمايشگر انجام شده و جواب را در گوش خود خواهيد شنيد. 
فرض كنيد در فروشگاهى در حال خريد اجناسى هستيد كه 
قيمت موجود در بازار آنها را نمى دانيد. در اين حالت مى توانيد 
از گوشى همراه موجود در جيبتان و بدون در دست گرفتن آن 
بخواهيد تا آخرين قيمت ها را در اينترنت چك كرده و به شما 
براى مقايسه اعالم كند، همچنين مى توانيد از گوشى بخواهيد 

تا محاسبات مالى شما را انجام دهد و...
بله، تكنولوژى با سرعت چشمگيرى در حال پيشرفت است. 
چنين  انجام  به  قادر  ما  دانشگاه هاى  كه  سال هاست  چرا  اما 

نوآورى هايى نيستند؟ 
متاسفانه بنا به داليل متعدد از جمله موارد زير دانشگاه هاى ما 
در حوزه تكنولوژى از آنچه كه به آن قله هاى دانش مى گويند 

به بيرون پرتاب شده اند.
نخست آنكه، در كشور ما ارتباط موثرى بين دانشگاه و صنعت 

وجود ندارد. 
بسيارى از اساتيد دانشگاهى ما ساعت هاى فراوانى را به تدريس 
دانشجويان در دانشگاه هاى مختلف اختصاص داده، در ساير 
داشتن خط  بدون  دپارتمان هاى خود خزيده  كنج  اوقات در 
پژوهشى مشخص كه الزمه پيشرفت در حوزه هاى تخصصى 
است، فعاليت هاى تحقيقاتى خود را به راهنمايى و يا مشاوره 

پايان نامه هاى دانشجويى (كه در بسيارى از موارد عناوين آن 
توسط دانشجويان پيشنهاد مى گردد) محدود كرده اند. 

در دانشگاه هاى علوم پزشكى چه بسا وضع از اين هم خراب تر 
است زيرا وظيفه درمان بيماران نيز به شرح وظايف اعضاى 

هيئت علمى در بيمارستان ها اضافه شده است.
اگر چه ايده راه اندازى شركت هاى دانش بنيان براى ايجاد پيوند 
بين دانشگاه و صنعت در سال هاى اخير از نظر تئوريك مناسب 
به نظر مى رسد اما تاكنون موجب تحول چشمگيرى نشده است. 
از سوى ديگر، صنايع ما نيز حال خوشى ندارند. در جايى كه 
شركت هاى صنعتى ما در حال جنگ براى بقا هستند و اين 
روزها شاهد تعطيلى برخى از آنها هستيم سرمايه گذارى در 
حوزه Research and Development (R&D) براى آنها چگونه 

امكان پذير است؟
به  را  پژوهشى  بودجه هاى كالن  اندازه  از  بيش  ما  آنكه  دوم 
سمت تحقيقات بنيادى و غير كاربردى با هدف تهيه مقاالت 
هدايت كرده، چاپ انبوهى از مقاالت را به غلط توليد علم 

نامگذارى كرده ايم. 
به عنوان مثال به خبرهاى زير توجه كنيد:

«ايران در رتبه چهارم جهانى توليد علم نانو قرار دارد» و يا 
آنكه «ايران رتبه 15 را در زمينه توليد علم سلول هاى بنيادى 

در دنيا به خود اختصاص داده است.»
به ياد داشته باشيم اين مقاالت حتى اگر در ژورنال هاى خوب 
الزاما  نه  و  غربى ها  سواالت  پاسخگوى  عمدتا  شوند  چاپ 

سواالت بومى خودمان هستند. 
البته من منكر انجام تحقيقات بنيادين نيستم و قبول دارم كه اعتبارات 
پژوهشى ما بسيار كمتر از بودجه هاى تحقيقاتى دانشگاه هاى طراز 
اول جهان است اما سخن من آن است كه همين اعتبارات موجود 
را بايد به نحو شايسته ترى مديريت كرده و از خود بپرسيم كه 
پژوهش هاى ما چقدر مى توانند در تسكين آالم مردم موثر باشند؟

با  تعامل  براى  مانعى  اقتصادى  تحريم  سال  ده ها  آنكه  سوم 
كمپانى هاى خارجى شده است. 

به دو مثال زير توجه كنيد:
تنها دستگاه گامانايف ايران از چند سال قبل و به دنبال تحريم هاى 
دور قبل آمريكا (در زمان رياست جمهورى اوباما) قادر به ارايه 

خدمات درمانى به بيماران نيست.  
گامانايف دستگاهى است كه به واسطه داشتن مواد راديواكتيو، 
امكان دسترسى و تخريب توده هاى سرطانى را در داخل جمجمه 

و ستون فقرات با روشى غيرتهاجمى فراهم مى كند. 
در  نمى توان  و  داشته  قرار  حساس  نقاط  در  كه  تومورهايى 
اين  با  زد،  دست  آنها  به  باز  جراحى هاى  با  و  عادى  حالت 

روش درمان مى شوند. 
اين روش  به  از هموطنان  نفر  در حالى كه سالى چند هزار 
درمانى نياز دارند، بيماران ما يا بايد به ساير كشورها با هزينه هاى 
نجومى سفر كنند و يا آنكه درمان را رها كرده و مرگ را در 

آغوش بگيرند.
چند ماه قبل مدير مالى شركت چينى هواوى به اتهام همكارى با 
ايران و تخطى از تحريم ها به محض ورود به كانادا بازداشت شد. 
وى  بين المللى،  وكالى  توسط  فراوان  پيگيرى هاى  على رغم 

تاكنون آزاد نشده است.
به  قادر  تحريم ها  علت  به  كه  حالى  در  ديگر،  عبارت  به 
ارتباط با شركت هاى خارجى براى درمان بيمارانمان نيستيم 
چگونه  ندارند  را  ما  با  تجارت  امكان  بزرگ  كمپانى هاى  و 
مى توانيم از مشاركت هاى بين المللى كه امرى ضرورى براى 

خلق ايده هاى جهانى هستند صحبت كنيم.
چهارم آنكه نبود ثبات در فضاى كسب و كار به علت تنش هاى 
دايمى با كشورهاى غربى موجب عدم رغبت سرمايه گذاران 

براى همكارى با مادر حوزه تكنولوژى شده است. 
دكتر  آقاى  تاليف  به  ديپلماسى هسته اى  ملى و  امنيت  كتاب 

حسن روحانى به بازگويى خاطرات ايشان در  سال هاى 1382 
تا 1384 به عنوان مسوول پرونده هسته اى ايران مى پردازد. 

در فصل چهارم از اين كتاب ايشان به شرح ديدارى خصوصى 
با وزير امور خارجه چين اشاره كرده كه خواندنى است در 
بخشى از آن وزير چينى مى گويد: «اگر توقع داريد ما رو در 
روى آمريكا و اروپا بايستيم، ما اين كار را دست كم تا 20 سال 
ديگر نمى توانيم انجام دهيم. ما نياز به دوره اى آرامش داريم تا 
از لحاظ اقتصادى و تكنولوژيكى به اهداف خود برسيم. من اگر 
در ايران مسووليتى داشتم، مى گفتم دوره اى براى پيشرفت هاى 
اقتصادى و علمى خودتان مشخص كنيد، بعد جلوى قدرت هاى 

بزرگ دنيا بايستيد.»
كافى است تا اسامى سرمايه گذاران خارجى كه در حال حاضر 
آن  و  مرور كرده  را  فعاليت هستند  به  ما مشغول  در كشور 
اندازه  تا چه  كه  بفهميم  تا  كنيم  مقايسه  با ساير كشورها  را 

منزوى شده ايم. 
عالوه بر همه اينها موضوع فرار مغزها نيز مشكل بزرگ ديگرى 
است كه ما با آن مواجه هستيم و چون در يادداشت هاى قبلى ام 

در اين كانال به آن پرداخته ام از تكرار آن اجتناب مى كنم.
در مجموع، در جايى كه دانشگاه و صنعت قادر به همكارى 
نمى شوند،  مديريت  خوبى  به  تحقيقاتى  بودجه هاى  نيستند، 
پژوهش ها مسئله محور نبوده و به جاى حل مشكالت مردم 
به دنبال چاپ  مقاله باشيم، فشار تحريم ها به اوج رسيده و 
فضاى كسب و كار نامناسب بوده و نخبگان اين مملكت در حال 
ريزش باشند، ما فقط مصرف كنندگان خوبى از تكنولوژى هاى 
جديد خارجى ها بوده و صحبت از اختراعات سطح اول جهانى 

شوخى اى بيش نيست.
واقعيت آن است كه ما در حال فاصله گرفتن از قافله توسعه 

بشرى هستيم.  
به راستى نسل هاى بعدى چه قضاوتى در مورد ما خواهند داشت؟

خطر مرگ در كمين است، دسترسى آسان به غذاهاى فوق فراورى شده شادترين كشورهاى سال 2019 ميالدى

از ناتوانى دانشگاه و صنعت تا خاطرات رياست محترم جمهور 

ما از قافله توسعه عقب مانده ايم

كره جنوبى

«فرسودگى شغلى» بيمارى اعالم شد
سازمان جهانى بهداشت (WHO) فرسودگى شغلى يا كارزدگى را به طور رسمى يك بيمارى اعالم كرد. اين سازمان كه در 
حال حاضر مجمع جهانى بهداشت را در ژنو برگزار مى كند، يك سال پس از توصيه كارشناسان جهانى سالمت، فرسودگى 

شغلى را به فهرست خود در طبقه بندى بين المللى بيمارى ها (ICD) اضافه كرد. 
اين بيمارى از سال 2022 ميالدى به طور جهانى به رسميت شناخته خواهد شد و نمونه هايى براى تشخيص، درمان و 
پوشش دهى عالئم فرسودگى شغلى براى ارائه دهندگان خدمات درمانى و بيمه گران فراهم خواهد شد. سازمان جهانى 
بهداشت، فرسودگى شغلى را «استرس مزمن محيط كار كه به درستى مديريت نشده است» توصيف كرده و 3 نشانه زير را 

براى آن در نظر گرفته است:
 احساس كمبود انرژى، خستگى و فرسودگى

 افزايش فاصله روانى با شغل يا احساسات منفى گرايى يا احساس پوچى نسبت به شغل
 كاهش كارآمدى حرفه اى و شغلى

در فهرست طبقه بندى بين المللى بيمارى ها (ICD) به اين نكته اشاره شده كه فرسودگى شغلى به طور خاص پديده اى در 
محيط كارى است و نبايد براى توصيف تجربيات مشابه در ديگر زمينه هاى زندگى به كار برود. به گفته مولفان اين فهرست، 
اين بيمارى از ديگر اختالالت تطبيقى، اختالالتى كه به طور خاص با استرس مرتبط اند، اختالالت مرتبط با اضطراب يا ترس 

و اختالالت خلقى كه همگى طبقه بندى مخصوص به خود را دارند، متمايز است. 
بنا بر گزارش ديلى ميل، طارق ياسارويچ، سخنگوى سازمان جهانى بهداشت نيز اظهار كرده اين نخستين بارى است كه 
فرسودگى شغلى به طور رسمى در فهرست طبقه بندى بين المللى بيمارى ها (ICD) به رسميت شناخته شده است. همچنين 
اعتياد به بازى هاى ويدئويى به عنوان يك بيمارى در فهرست فوق قرار گرفت.                  منبع: ايسنا

سازمان جهانى 
بهداشت
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