
3 سالمت در جهان

براساس نظر دانشمندان، نوشیدنی غالب برای نوجوانان و کودکان باید آب و شیر باشد

کودکان برای سالم ماندن چه بنوشند؟
مجمعی از دانشمندان چندی 
قبل در راهنمای تغذیه کودکان 
آنچه  جزییات  نوجوانان  و 
کودکان در سال های نخست 
تولد باید بنوشند را مشخص کرده اند. این جزییات 
جامع که بر پایه داده ها پیشنهاد شده اند، می تواند 
نهیبی برای والدین باشد. این مجمع می گوید، 
غذای نوزاد تا 6 ماهگی باید تنها شیر مادر یا 
شیرخشک باشد. آب را باید بعد از 6 ماه به غذای 
کودک اضافه کرد و کودکانی که شیرخشک 
مصرف می کنند، به تدریح بعد از 12 ماهگی 
باید به سمت مصرف شیر گاو بروند. در 5 
سال اول، نوشیدنی غالب باید شیر یا آب باشد.
به نظر دانشمندان، به بچه های کمتر از 5 سال 
هیچ نوع نوشیدنی شیرین شامل نوشیدنی های 
کم کالری یا نوشابه های گازدار صنعتی، شیرکاکائو 
یا شیرهای طعم دار یا نوشیدنی های کافئین دار 
یا شیرخشک مخصوص کودک نوپا نباید داد. 
درضمن نوشیدنی های با پایه های گیاهی مانند 
نوشابه های بادام و برنج و جو دوسر هم برای سنین 
زیر 5 سال ممنوع هستند. والدینی که می خواهند 
شیر گاو را وارد رژیم غذایی کودک خود کنند، 
می توانند به جای آن از شیر سویا استفاده کنند.
برای والدینی هم که تصور می کنند باید مدام مثل 
آبدارخانه به کودک خود مایعات بدهند، مجمع 
توصیه می کند میزان آبمیوه دریافتی کودک باید 
یک فنجان کامل در روز باشد و بیشتر از آن، 

اصال توصیه نمی شود.
تمام این توصیه های سفت و سخت درواقع ریشه 
در نگرانی های دائم کارشناسان درمورد افزایش 
چاقی دارد که می تواند منبع سلسله بیماری های 

مزمن در سال های آتی زندگی فرد باشد. حدود 
19درصد از کودکان در ایاالت متحده چاق هستند.
طبق آمارها، تقریبا نیمی از بچه های 2 تا 5 سال 
در آمریکا روزانه نوشابه های شیرین می خورند 
که باعث افزایش خطر چاقی، دیابت و مشکالت 

سالمت در آنها می شود.
به نظر کارشناسان تغذیه، این توصیه ها همه چیز 
را برای والدین ساده کرده اند، شیر و آب و میزان 

محدودی آبمیوه طبیعی خالص.
مجمع دانشمندان تغذیه عقیده دارد کودکان بهتر 

است به جای نوشیدن زیاد آبمیوه که می تواند 
باعث خرابی دندان ها، افزایش وزن و تغذیه 
نامناسب شود، خود میوه را بخورند. به نظر 
آنها، وقتی درباره کالری صفر در نوشیدنی ها و 
تعداد کالری هایی که مردم به دلیل مصرف انواع 
نوشیدنی دریافت می کنند، می گوییم، منظورمان 
فقط نوشابه های گازدار یا سودا نیست، آبمیوه ها 
هم منبع دیگر دریافت کالری و نهایتا چاقی در 
افراد هستند که از نظر خواص تغذیه ای به اندازه 

نوشابه های گازدار ضرر ندارند.

البته توصیه کارشناسان برای مصرف محدود 
آبمیوه حرف جدیدی نیست. آکادمی متخصصان 
اطفال سال هاست توصیه می کنند تا پیش از یک 
سال به بچه ها آبمیوه ندهید و این میزان در 
بچه های 1 تا 3 ساله باید تا حدود 400 سی سی 

در روز باشد.
شیرهای گیاهی مانند شیر جو دوسر یا برنج اغلب 
حاوی شکر افزودنی یا طعم دهنده های صنعتی 
هستند و میزان مواد مغذی در آنها کمتر از شیر گاو 
است. یک لیوان از این نوع شیرها حاوی 8گرم 

پروتئین و سایر مواد مغذی مانند کلسیم است. 
به جز شیر سویا، بقیه شیرهای گیاهی پروتئین 
کمی دارند و هرچند اغلب غنی سازی می شوند، 
دانشمندان هنوز نمی دانند مردم می توانند عناصر 
مغذی درون آنها را به همان شکل طبیعی که در 
سایر مواد غذایی موجود است، جذب کنند یا نه. 
شیرخشک هایی که در بازار برای بچه های نوپا 
وجود دارد، اغلب ضروری نیستند چرا که آنها 
در این سن می توانند کم کم غذاهای سفت تر 
بخورند. این شیرخشک ها اغلب گرانقیمت و 

حاوی شکر افزودنی هستند.
هنوز اطالعات دقیقی از میزان ایمنی نوشیدنی های 
حاوی شکر افزودنی و سایر نوشابه های شیرین 
کم کالری به دست نیامده اما به نظر کارشناسان، این 
نوشیدنی ها سبب می شوند کودک نوشیدنی های 
شیرین را ترجیح بدهد، کالری بیشتری دریافت 

کند و درنهایت چاق شود.

زنگ  خطر چاقی کودکان در اروپا هم 
به صدا درآمده

از هر 3 کودک اروپایی 1نفر دچار چاقی یا اضافه 
وزن است و براساس گزارش های منتشرشده 
تعداد کودکان زیر 5 سال که اضافه وزن دارند 
تا سال 2025 میالدی در دنیا به 70میلیون نفر 

خواهد رسید.
گزارش های دیگر حاکی از آن است که بین 

30-20درصد از بیماری های التهابی روده در کودکی 
آغاز می شوند و نیز بیماری کبد چرب غیرالکلی 
اکنون بزرگ ترین عامل مشترک بیماری های مزمن 
کبدی در کودکان و نوجوانان کشورهای غربی است. 
کودکان 3 ساله ای هستند که تشخیص این بیماری 

برای آنها داده شده است.
اروپای  »گاستروانترولوژی  توسط  گزارش  این 
متحد«، یو ای جی و برمبنای داده های 46 کشور 

اروپایی تنظیم شده است.
به نظر می رسد پیام های یو ای جی نمی تواند از عهده 
حل مشکل بربیاید. مایکل مانس، رئیس این سازمان 
و استاد دانشگاه، می گوید: »در سراسر اروپا ما 
متخصصان اطفال و مراکز خوبی داریم اما آنها 
همه جا نیستند و نمی توانند نیازهای فعلی کودکان 
قاره را برآورده کنند. این موضوع نه تنها بر افراد و 
خانواده ها، بلکه بر جامعه و تدارکات نظام سالمت 

هم اثر خود را باقی می گذارد.«
هزینه های درمان ناهنجاری های مرتبط با چاقی 
امروزه در مجموعه هزینه های نظام سالمت اروپا 
رده دهم را دارد و بیم آن می رود که چاقی ثبات 
نظام های سالمت در اروپا را در آینده ای نه چندان 

دور با خطر روبرو کند.
بچه ها یک پنجم جمعیت اروپا را شامل می شوند. 
بیماری های گاستروانتریت رو به افزایش است و 
پژوهشگران می گویند برای مهار این بیماری ها 
بودجه کافی اختصاص داده نشده است. کارشناسان 
سالمت کودکان معتقدند به شدت باعث نگرانی 
است که تنها یکی از 58 موضوعی که از طرف 
اتحادیه اروپا بودجه تحقیقاتی دریافت می کنند بر 

سالمت کودکان تمرکز دارد. 
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به کودکان و نوجوانان نوشابه های 
گازدار، شیرکاکائو یا نوشیدنی های 

شیرین دیگر ندهید

اروپا

شماره هفتصدوبیست وسه  شش مهر نودوهشت

اینستاگرام صفحات تبلیغ جراحی پالستیک و رژیم الغری را می بندد
استقبال کردند.  اینستاگرام  اجتماعی  اقدام جدید شبکه  از  بدنمان«  به  »نگاه مثبت  طرفداران 
اینستاگرام اعالم کرده پست های تبلیغ برای محصوالت کاهش وزن و جراحی پالستیک را حذف 
خواهد کرد. بر اساس تغییر جدید قرار است بعضی پست ها فقط برای کاربران زیر 18 سال و 
بعضی که درباره محصوالتی است که به طور معجزه آسا باعث الغری می شود، به طور کامل 
حذف شود. نگرانی ها درباره تاثیر تبلیغات محصوالت الغری بر جوانان رو به افزایش است. 
هنور مطالعه جامعی درباره آثار این اقدامات انجام نگرفته اما کارشناسان احتمال می دهند استفاده 
از بسیاری از این محصوالت الغری که شامل انواع چای، آبنبات چوبی و محصوالتی است 

که تاثیر بعضی از آنها مانند »مسهل« است، برای بدن زیانبار باشد.
آمریکا

سازمان ملل: 350هزار یمنی تنها در سال 2019 میالدی آواره شده اند
سازمان ملل اعالم کرد: »حدود 350 هزار یمنی در پی درگیری های مستمر در یمن در سال 2019 میالدی آواره شده اند.«
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره،  دفتر سازمان جهانی مهاجرت وابسته به سازمان ملل در یمن 
توئیت کرد: »تنها در سال 2019 میالدی حدود 350 هزار تن در یمن آواره شده اند.« این سازمان افزود: »محققان روند 
آوارگی در یمن را با بررسی بیش از 42 هزار موقعیت جغرافیایی برای کمک به درک نیازها، تعیین تعداد، پایگاه ها و 
شرایط اقامتی یمنی ها از جمله آوارگان، مهاجران و آنهایی که به یمن بازگشته اند، دنبال می کنند.« این سازمان در ادامه بر 
لزوم پایبندی به تعهدات درباره نجات جان جنگ زدگان و آوارگان تاکید کرد. یمن در پنجمین سال متوالی جنگ خود 
شاهد ادامه درگیری ها میان نیروهای وابسته به دولت مستعفی و نیروهای انصارا... است. این درگیری ها که در 30 جبهه 

مختلف در یمن ادامه دارند، از ابتدای سال 2016 میالدی به کشته شدن 70 هزار تن انجامیده اند. 
سازمان ملل

مشکالتی     مهم ترین  مواد  به  اعتیاد  و  افسردگی  اضطراب، 
هستند که باعث افزایش بحران سالمت روانی بین جوانان 

شده اند. آمریکایی 
مشکالت سالمت روان بین گروه های قومی و نژادی، جنسیتی 
)منظور بین مردان و زنان( و مسائل اجتماعی- اقتصادی هر 
یک به نوعی دیگر گسترش می یابد و نمود پیدا می کند. با 
این وجود براساس اعالم مرکز بررسی های »پو« که نهادی 
معتبر در زمینه بررسی مشکالت اجتماعی است، اضطراب، 
افسردگی، زورمداری و اعتیاد به مواد، بزرگ ترین مشکالتی 
نرم  پنجه  و  آنها دست  با  آمریکایی  نسل جوان  که  هستند 
می کند. این موسسه از طریق  آنالین یا تلفنی با 920 نوجوان 
برخی  که  داده  انجام  آمریکایی طی یک هفته گفت وگویی 
ایاالت متحده  نتایج آن را می خوانید. 70درصد از جوانان 
گزارش داده اند در جامعه ای که زندگی می کنند، اضطراب 
و افسردگی مشکل اصلی آنهاست و 96درصد هم گفته اند، 
مشکالتی که گفته شده هرچند بزرگ ترین مساله آنها نیستند، 

هستند.  کوچکی  مشکل  رفقایشان دست کم  زندگی  در 
شده،  نظرسنجی  آنها  از  که  جوانانی  گفته  به  آن،  از  بعد 
زورمداری و قلدری برای حدود 90درصد از نوجوانان 13 
تا 17 ساله آمریکایی ایجاد مزاحمت می کند. در ردیف های 
بعدی، مصرف الکل، فقر، بارداری نوجوانان برای دست کم 
یک سوم از نسل جوان آمریکایی جزو مشکالت مهم قلمداد 

شده اند.
درسی  کارهای  ارائه درست  برای  نوجوانان  که  فشارهایی 
زیبا  ظاهر  درباره  نگرانی  همچنین  می کنند،  احساس  خود 
روزه  هر  فشار  دالیل  فهرست  در صدر  متناسب  اندامی  و 

روی جوانان آمریکایی قرار دارند.
بیماری های کشور  پیشگیری و کنترل  اعالم مرکز  براساس 
 17 تا   3 آمریکایی در سنین   5 از هر  نفر   1 )سی دی سی(، 
ناهنجاری  15 میلیون نفر مبتال به نوعی  سال؛ یعنی حدود 
روانی، عاطفی یا رفتاری قابل تشخیص بین این بازه زمانی 
هستند. به گفته این مرکز، نیمی از مردم ایاالت متحده در 
طول زندگی خود گرفتار نوعی از بیماری یا ناهنجاری روانی 
می توان  کارشناسی  روش های  کمک  با  هرچند  که  هستند 
درمان  برای  قبول کمک  از  بسیاری  داد،  تشخیص  آنها  در 
سومین  افسردگی  می کنند.  امتناع  خود  روانی  مشکالت 
دلیل بستری شدن بین آمریکایی های 18 تا 44 ساله است.
افزایش خودکشی جوانان زنگ خطر را به صدا درآورده. در 

فاصله سال های 2007 تا 2015 میالدی میزان خودکشی بین 
دختران جوان 2برابر شد و در پسران جوان 30درصد افزایش 
خودکشی  میزان  وقتی  میالدی   2015 سال  در  داد.  نشان 
به خصوص بین زنان جوان به باالترین حد خود در 40 سال 
گذشته رسید، مردم به این نتیجه رسیدند که آگاهی رسانی 
درباره سالمت روان درواقع به یک موضوع ملی تبدیل شده 
است. عالوه بر نسل جوان آمریکایی، طبق اعالم سی دی سی، 
رسیده  نگران کننده ای  حد  به  کشور  در  خودکشی  افزایش 

و از سال 2000 میالدی 28درصد افزایش داشته است.
بررسی موسسه  از  دیگری  بین جنسیتی در بخش   شکاف 
»پو« خود را نشان داد که نیمی از پسران گفته بودند، مایلند 
دوره 4 ساله کالج را تمام کنند، درحالی که این میزان بین 

دختران حدود 68درصد بود.
یا  بر اعالم سی دی سی، بزرگساالنی که دچار اضطراب  بنا 
افسردگی هستند و این مشکالت خود را درمان نمی کنند، 
می میرند.  عادی  مردم  از  زودتر  سال   25 متوسط  طور  به 
شامل  کرده  تهیه  روانی  بیماری های  از  فهرستی  مرکز  این 
که  شیزوفرنی  یا  دوقطبی  ناهنجاری  اضطراب،  افسردگی، 
بین مردم با عنوان »جنون جوانی« شناخته می شود. مشکالت 
گفته شده ممکن است بنا بر شرایط خاص دوره ای از زندگی 
یا مزمن باشند و روی توانایی های فرد برای برقراری ارتباط 

بگذارند  تاثیر  زندگی  کیفیت  نیز  و  اطرافیان  با 
منبع« رویترز

اضطراب، افسردگی و زورمداری، 3 مشکل اصلی نوجوانان 
چند سالی است که موضوعات محیط زیستی به طور جدی در 
مجمع های عمومی سازمان ملل متحد که با حضور رهبران کشورهای 
عضو در نیویورک برگزار می شود، مطرح می شود. بعد از خروج 
آمریکا از توافق پاریس، درواقع راه پرفرازونشیب کره زمین برای مهار 
پدیده گرمایش باز هم دشوارتر شد و عمال اجرای این توافق را در 
بن بست قرار داد. حاال در شهریور 1398، باز هم قرار است رهبران 
دنیا درباره مهم ترین مساله ای که همه دنیا با آن روبرو هستند، گرد 
هم بیایند. در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل با حضور رهبران 
جهان، سازمان جهانی هواشناسی گزارشی منتشر کرده که می گوید 
پیامدهای تغییرات اقلیمی در 5 سال اخیر شدیدتر شده است.در این 
گزارش آمده که دوره 5ساله 2014 تا 2019 میالدی از زمان آغاز ثبت 
دما گرم ترین دوره تاریخی بوده است.باال آمدن سطح دریاها در این 
دوره شتاب بیشتری گرفته و انتشار گازهای گلخانه ای هم به سطح 
بی سابقه ای رسیده است.سازمان جهانی هواشناسی اعالم کرده باید 
تالش ها را برای کاهش استفاده از سوخت های فسیلی شدت داد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به تازگی گفته تخریب محیط 
زیست به ترتیبی است که انگار انسان در حال جنگ با سیاره زمین 
است و تنها کشورهایی اجازه صحبت در این نشست را دارند که با 
برنامه ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به این اجالس بیایند.
رسیدن به اهداف توافق پاریس، توافقی جهانی برای کاهش تغییرات 
آب و هوایی و گرم شدن زمین به وسیله کاهش انتشار گاز دی اکسید 
کربن که آمریکا در سال گذشته از آن خارج شد، تنها با بهبود وضعیت 
آلودگی هوا می تواند تا سال 2050 میالدی ساالنه جان حدود یک 
میلیون نفر را از مرگ نجات دهد. مخالفان اقدام علیه زمین گرمایی 
اغلب عقیده دارند این اقدامات به اندازه هزینه ای که قرار است برای 
آنها صرف شود، توجیه اقتصادی ندارند اما برآورد کارشناسان نشان 
می دهد ارزش سالمت اقدام علیه تغییرات اقلیمی و زمین گرمایی 
2برابر هزینه بهبود سالمت در سطح جهانی در وضعیت فعلی است 
و هزینه-فایده این اقدام در کشورهایی مانند چین و هند که باالترین 
میزان آلودگی در آنها گزارش شده، از این هم بیشتر است.گزارش 
سازمان جهانی بهداشت از کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان 
ملل متحد نشان می دهد قرار گرفتن در هوای آلوده هر سال به قیمت 
جان حدود 7میلیون نفر در جهان و هزینه ای بالغ بر 5/11هزارمیلیارد 
دالر تمام می شود. این پول درواقع هزینه ای است که برای جبران 
ضررهای آلودگی هوا باید پرداخت شود. درحالی که هزینه اقدامات 
کنفرانس پاریس را حدود 1درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین 
زده اند، در 15 کشوری که بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای 
از آنجا گزارش شده، هزینه های سالمت برای جبران این پدیده به 

حدود 4درصد تولید ناخالص داخلی می رسد.دکتر قبریسوس، مدیرکل 
سازمان جهانی بهداشت، عقیده دارد: »توافق پاریس یکی از مهم ترین 
توافقات درباره سالمت در قرن 21 است. شواهد دال بر این هستند 
که تغییرات اقلیمی تا همین جا هم تاثیری بسیار جدی بر سالمت 
ساکنان زمین گذاشته اند. این پدیده عوامل پایه برای سالمت خوب؛ 
یعنی برخورداری از هوای پاک، آب آشامیدنی سالم، تغذیه مناسب 
و مسکن ایمن را تهدید می کند و تاثیرات چند دهه پیشرفت سالمت 
جهانی را در معرض خطر قرار داده. بیش از این نمی توانیم برای 

برخورد با این پدیده انسان ساز درنگ کنیم.«
بسیاری از نتایج عملکرد ما انسان ها مستقیم زمینه ساز کاهش کیفی 
سالمت مان می شود. یکی از آنها استفاده از سوخت های فسیلی است 
که هنوز بیشترین سوخت برای خودروها هستند.کارشناسان سازمان 
معتقدند هزینه آلودگی هوا را می شود در بیمارستان ها و درون ریه های 
انسان ها پیدا کرد. به نظر آنها، هزینه های بار بیماری آلودگی هوا آنقدر 
زیاد است که پولی را که بابت مبارزه با آلودگی هوا مصرف می شود 

کامال جبران می کند.
استفاده بیشتر از منابع انرژی که کمتر از سوخت های فسیلی هوا را 
آلوده کند، بیش از برآورد کارشناسان برای سالمت فایده دارد و برای 
کاهش مصرف سوخت های فسیلی باید حمل و نقل عمومی و امکانات 
دوچرخه سواری را گسترش داد. این تغییر رویکرد فعالیت های جسمی 
را بیشتر می کند و با پیشگیری از بیماری های مرتبط با چاقی مانند دیابت، 

سرطان و بیماری های قلبی، سبب بهبود سالمت فردی می شود.. 
WHO :منبع

پیامدهای تغییرات اقلیمی »شدیدتر شده«


