
قرار است محاکمه مهمی در فرانسه درباره 
یک قرص ضددیابت که برای کاهش وزن 
تجویز می شده و گفته می شود عامل مرگ 

تا ۲ هزار نفر شده، شروع شود.
 Servier شرکت  بی بی سی،  گزارش  به 
که  است  متهم  دارو  این  سازنده 
جانبی  آثار  درباره  را  مصرف کنندگان 
مرگبار داروی تولیدی اش که برای درمان 
دیابتی های دارای اضافه وزن به کار می رفته، 

گمراه کرده است.
قرار است این شرکت به اتهام قتل و فریبکاری 
در یکی از بزرگ ترین رسوایی های پزشکی 

در فرانسه محاکمه شود.
این شرکت اتهامات را رد می کند و مدعی 
است درباره آثار جانبی داروی تولیدی اش 

دروغ نگفته است.
کارشناسان پزشکی فرانسوی معتقدند این 
 )Mediator( مدیاتور  تجاری  نام  با  دارو 
از  میالدی   ۲۰۰۹ سال  در  آنکه  از  پیش 

بازار خارج شود، باعث مرگ بین ۵۰۰ تا 
۲ هزار نفر شده است.

سازمان دولتی ناظر داروها در فرانسه نیز 
و  مرگ  از  جلوگیری  در  اهمال  اتهام  به 

محاکمه  دادگاه  در  بیماران  آسیب دیدگی 
خواهد شد.

انتظار می رود این محاکمه که شامل ۲۶۰۰ 
شاکی و ۲۱ متهم است، ۶ماه طول بکشد.

این دادگاه همچنین به این موضوع رسیدگی 
خواهد کرد که چرا این دارو که در سال ۱۹۷۶ 
با وجود هشدارهای  میالدی معرفی شد، 
گوناگون درباره عوارض جانبی اش برای 
این مدت طوالنی امکان فروش پیدا کرد.

شرکت  مدعی اند  شاکیان  نماینده  وکالی 
سازنده دارو به طور عامدانه بیماران را برای 
دهه ها گمراه کرده  و اهمال مقامات مسوول 

هم به این شرکت کمک کرده است.
این شرکت فرانسوی متهم است دست کم 
یک میلیارد یورو از فروش این دارو سود 

برده است.
ریه  متخصص  فالکون،  ایرنه  دکتر 
بررسی  با  بار  نخستین  برای  فرانسوی 
که  رسید  نتیجه  این  به  پزشکی  سوابق 
دچار  مدیاتور  داروی  مصرف کنندگان 
می شوند.  قلب  دریچه های  مشکالت 
را  او  نظر  درستی  بعدی  پژوهش های 

ثابت کرد و فروش دارو ممنوع شد.

نقشه سالمت

کاشت حلزون 
شنوایی برای ۱۷۰ 
کودک در استان 
گیالن انجام شده 

است/ایرنا

دوربين سالمت

حدود یک میلیون 
بلژیکی برای تهیه داروی 

حیات بخش برای یک 
نوزاد کمک می کنند

بیش از ۹۰۰ هزار بلژیکی به تقاضای 
کمک مالی یک زن وشوهر اهل این 
کشور که برای پوشش هزینه داروی 
نجات دهنده جان نوزادشان به ۱/۹ 
میلیون یورو نیاز دارند، پاسخ داده اند.

به گزارش بی بی سی، پیا، نوزاد ۹ ماه 
این زن وشوهر که در شهر آ نت ورپ 
زندگی می کنند، دچار بیمار »آتروفی 
نخاعی عضالنی« )SMA( است و 
برای ادامه زندگی به داروی زولگنسما 
)Zolgensma( نیاز دارد که هنوز در 
اروپا مجوز نگرفته اما در آمریکا در 
دسترس است.والدین پیا اکنون آنقدر 
پول جمع کرده اند تا نوزادشان یک 
دوره درمانی با این دارو را دریافت کند. 
بلژیک جمعیتی ۱۱/4 میلیون نفری 
دارد و تقریبا از هر ۱۰ بلژیکی ۱ نفر به 
این والدین کمک کرده است.این پول 
از طریق یک سرویس اهدای پول با 
پیام متنی )۲ یورو به هر پیام متنی( و 
نیز مشارکت های مالی افراد به پویش 
اعالم شده روی سایت سرمایه گذاری 
جمعی GoFundMe تهیه شد.خانم 
دی مه یر، مادر این نوزاد به یک شبکه 
خبری گفت: »فوق العاده است که افراد 
یک کشور بتوانند این گونه با هم 
همکاری کنند. این واقعیت که این مبلغ 
فقط پس از دو روز جمع آوری شد، 
بهت آور است.« SMA یک عارضه 
ژنتیکی است که بر اعصاب در طناب 
نخاعی اثر می گذارد و باعث ضعف 
عضالت می شود، درنتیجه فرد در 
حرکت کردن، تنفس و بلع مشکل 
پیدا می کند. نوزادانی که به شدیدترین 
شکل این عارضه به نام SMA نوع ۱ 
مبتال هستند، معموال حداکثر ۲ سال 
عمر می کنند.داروی زولگنسما یک 
نوع ژن درمانی است که با یک تزریق 
تجویز می شود و می تواند ژن مفقود 

در دی ان ای بیمار را ترمیم کند.

تازه ها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

و  تولید،  ورود  کرد  اعالم  هند  دولت 
فروش سیگارهای الکترونیکی را با توجه 
به خطرشان برای سالمت ممنوع می کند. 

به گزارش بی بی سی، خانم نیرماال سیتارامان، 
وزیر دارایی هند اعالم کرد بر اساس یک 
)تبخیر  ویپ  وسایل  انواع  اجرایی  حکم 
محلول نیکوتین( به علت اثرشان بر جوانان 

ممنوع می شوند. 
هنوز روشن نیست آیا این حکم استفاده 
الکترونیکی و سایر وسایل  از سیگارهای 

ویپ را ممنوع می کند یا نه. 
هند بیش از ۱۰۰ میلیون سیگاری بزرگسال 
دارد و بازار بزرگ بالقوه ای برای شرکت های 

سازنده سیگارهای الکترونیکی است. 
ویپ کردن به معنای استنشاق بخار مایعی 
که معموال از نیکوتین، آب، مواد حالل و 
رایحه دهنده است، به عنوان جایگزینی برای 
سیگار کشیدن و کمک به ترک آن مطرح 
می شود اما تاثیر آن بر سالمت هنوز کامال 

شناخته نشده است. 
حداکثر  تا  مجازاتی  شامل  ممنوعیت  این 
3 سال زندان برای افراد خاطی است. این 
را  دخانیاتی  معمول  فراورده های  حکم  

شامل نمی شود. 
به گفته خانم سیتارامان، تولید، تهیه، واردات 
و صادرات، فروش، توزیع و تبلیغات مربوط 
به سیگارهای الکترونیکی ممنوع می شود. 

او گفت: »شواهد به دست آمده در آمریکا و 
هند نشان می دهد ویپ کردن برای برخی 
جوانان نمایشی از مد و شیوه ای از زندگی 

است.« 
فراورده های  مصرفی  بازار  دومین  هند 
دخانیات پس از چین است و بیش از ۹۰۰ 
به علت  این کشور  نفر در سال در  هزار 
بیماری های مربوط به دخانیات می میرند. 
شیوه  این  معتقدند  کردن  ویپ  طرفداران 
به افراد کمک می کند سیگار را ترک کنند 
افرادی  باعث می شود  و ممنوع کردن آن 
که سیگارشان را ترک کرده اند، دوباره به 

سیگار کشیدن روبیاورند. 
اما وزارت بهداشت هند که این ممنوعیت 
را پیشنهاد کرده، می گوید منفعت عمومی 
ایجاب می کند که مانع همه گیری ویپ کردن 
با سیگارهای الکترونیکی میان جوانان شویم. 
ارزش بازار وسایل مصرف بدون دود توتون 
و ویپ کردن در سال ۲۰۱۸ میالدی در 
 ۱۰ از  بیش  به  فرانسه  و  بریتانیا  آمریکا، 

میلیارد دالر رسید. 
بهداشت،  جهانی  سازمان  اعالم  بر  بنا 
کاهش اندک اما مداومی در شمار تخمینی 
سیگاری های جهان رخ داده و اکنون این 

رقم اندکی بیش از یک میلیارد نفر است اما 
درباره ویپ کردن موضوع متفاوت است. 
تعداد افرادی که ویپ می کنند به سرعت در 
حال افزایش است و از حدود ۷ میلیون نفر 
در سال ۲۰۱۱ میالدی به 4۱ میلیون نفر در 

سال ۲۰۱۸ میالدی رسیده است. 
تخمین زده می شود تعداد افراد بزرگسالی 
که ویپ می کنند تا سال ۲۰۲۱ میالدی به 

۵۵ میلیون نفر برسد. 
به تازگی در آمریکا خطرات بالقوه بهداشتی 
سیگارهای الکترونیکی در صدر اخبار قرار 
گرفته و 4۵۰ مورد بیماری ریوی مرتبط با 
ویپ کردن در سال جاری میالدی گزارش 
شده است. همچنین ۶ مورد مرگ به  این 
 علت در 33 ایالت آمریکا گزارش شده است. 
بازرسان بهداشتی در آمریکا در حال بررسی 
این موضوع هستند که آیا سم یا ماده خاصی 
عامل بروز این موارد بیماری است یا ویپ 
کردن بیش ازحد علت مشکل بوده است. 

ممنوعیت سیگارهای الکترونیکی به وسیله 
هند یک روز پس از آن اعالم می شود که 
آمریکا  ایالت  دومین  عنوان  به  نیویورک 
رایحه دار  الکترونیکی  سیگارهای  مصرف 
را ممنوع کرد. منتقدان می گویند فراورده های 
رایحه دار نیکوتین به خصوص ممکن است 
کودکان را به خود جلب کند و آنها را در 

معرض خطر اعتیاد به نیکوتین قرار دهد.

آغاز محاکمه شرکت فرانسوی سازنده داروی ضد دیابت عامل مرگ ۲ هزار نفر
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