
3 سالمت در جهان

رأی دهندگان آمریکایی درباره توان بدنی و ذهنی داوطلبان سالمند دموکرات تردید دارند

 آیا سن فقط یک عدد است؟
3 داوطلب اصلی دموکرات ها 
آینده  انتخابات  برای 
ریاست جمهوری آمریکا 78، 
76 و 70 سال دارند و یکی از 
آنها، برنی ساندرز، چندی قبل به دلیل درد قفسه 
سینه روانه بیمارستان شد. رأی دهندگان آمریکایی 
خواهان رهبران باتجربه هستند اما تعادل سن و 

تجربه کجا باید برقرار شود؟
ماه ها سناتور برنی ساندرز آنهایی که درباره 
توان جسمانی اش برای پست ریاست جمهوری 
تردیدی داشتند، با این جمله همیشگی 6 کلمه ای 
از رو می برد: »در پویش های انتخاباتی دنبال من 
بیایید.« اما چندی پیش، قبل از درد قفسه سینه ای 
که او را روانه بخش اورژانس کرد، سندرز 78 
ساله خطاب به معاون مدیر برنامه های خود 
جمله 6کلمه ای دیگری را گفت که بسیار گویا 
بود: »وقتی باال رفتم، یک صندلی می خواهم.« 
او خطاب به 250 نفری که در یک رستوران 
ایرانی برای شنیدن صحبت هایش جمع شده 
بود.«  سختی  روز  چه  »امروز  گفت:  بودند، 
ماه ها دموکرات ها شاهد سرکردگی این 3 نفر 
در پویش های انتخاباتی حزب  دموکرات بوده اند 
که هر کدام در دهه 7 زندگی خود هستند؛ 
جو بایدن 76 ساله، معاون رئیس جمهور سابق، 
سناتور الیزابت وارن 70 ساله و سندرز 78 
ساله. آنها قرار است سال آینده رقیب انتخاباتی 

ترامپ 73 ساله شوند.
 پویش های انتخابات ریاست جمهوری همواره 
صحنه بیم و امید بوده یا آن طور که سیاستمداران 
می گویند یک دورهمی برای کسانی که دغدغه 
رأی دادن دارند. امسال اما، به جز مسائل همیشگی 
مانند هزینه های سالمت و درمان و پرداخت های 
تحصیلی، دستمزدهای اضافه نشده یا مهاجرت، 
بحث دیگری هم مطرح بوده؛ در کشوری که 

دارندگان حق الکتورال، هیات منتخبین ایالت ها 
در انتخابات آمریکا، از سال 1970 میالدی به 
این طرف همگی باالی 65 سال داشته اند، برای 
کسی که قرار است در قلب مدیریت کشور جا 
بگیرد، چه سنی سن سالمندی محسوب می  شود؟ 
رأی دهندگانی که داوطلبان را در زمان مباحثات و 
مهمانی های ناهار می بینند که چست و چاالک به 
طرف جایگاه می روند، نمی خواهند بگویند برای 
سن رئیس جمهور سقفی وجود دارد. هیچ کس 
برای این کارها پیر نیست اما رأی دهندگان اطمینان 

ندارند این افراد بخواهند این برنامه کاری فشرده 
را در دهه 7 عمر خود ادامه دهند. 

متخصصان طب سالمندی و سایر کارشناسان 
سن  نمی توان  واقعا  دارند  عقیده  امر  این 
مشخصی را برای برعهده گرفتن وظایف دشوار  
ریاست جمهوری مشخص کرد. آنها می گویند 
درست است که نقصان جسمانی و شناختی ارتباط 
مستقیمی با سن دارد، در این باره تفاوت های 
زیادی دیده می شود. مطالعه میانگین ها می تواند 
تصویری را در اختیار ما بگذارد؛ طبق اعالم 

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، متوسط 
امید به زندگی در ایاالت متحده 79 سال است. 
حتی امروز که آمریکایی ها بیش از گذشته عمر 
می کنند، حدود 85درصد از سالمندان دست کم 
به یک نوع بیماری مزمن مبتال هستند و بیش از 
سه چهارم دست کم 2 نوع بیماری مزمن دارند 
اما به نظر کارشناسان، یک آدم 70 ساله  و یک 
آدم 60 ساله از هم متفاوت هستند و همه 70 

سالگی ها مثل هم نیستند.
به دلیل افزایش جمعیت سالمند و سالمند شدن 

جمعیت و بهبود سالمت و درمان، معیار سن در 
هر دهه در حال تغییر است و سن نمی تواند دلیل 

عدم صالحیت رئیس جمهور باشد.
این پیامی است که بسیاری از رأی دهندگان که 
خودشان با واقعیت های باال رفتن سن روبرو 
می شوند، دلشان می خواهد باور کنند. طی 25 
سال گذشته، شمار آمریکایی هایی که برنامه دارند 
بعد از 66 سالگی بازنشسته شوند، بیشتر شده 
است. از این تعداد، یک چهارم می گویند هیچ 

وقت نمی خواهند بازنشسته شوند.
بسیاری از سالمندان هم سالمندی خود را مثبت 
می دانند و با روحیه ای باال با افزایش سن خود 
روبرو می شوند اما برخی هم نگران هستند که  
مشکالت جسمانی و نقصان توانایی های ذهنی 
یک مسوول عالی رتبه طی سالیان روی کارش اثر 
بگذارد. از زمانی که جو بایدن وارد کارزارهای 
انتخاباتی شده، مرتب درباره وضعیت جسمانی و 
سالمت خود مورد سوال قرار گرفته است. بسیاری 
شک دارند که او با جست وخیز میان خیل افراد 
شرکت کننده در گردهمایی های انتخاباتی و دست 
دادن های متعدد در هوای دم گرفته تابستان بر آن 
سرپوش بگذارد. برنی ساندرز یک برنامه کاری 
پر تب وتاب را برای کارزارهای انتخاباتی خود 

پی می گیرد که شامل چند رویداد در چند شهر 
در هر روز است و حمایت کنندگان الیزابت وارن 
او را به دلیل سرزندگی اش که در هر رویدادی 
صدها عکس سلفی با هوادارانش می اندازد، سخت 

تحسین می کنند. 
هیچ کدام از نامزدهای دموکرات نمی خواهند 
بشود.  کندوکاوی  سالمتشان  جزییات  درباره 
نزدیکان برنی ساندرز درباره درد قفسه سینه او 
در صحبتی کوتاه گفته اند که »در یکی از عروق 
گرفتگی دیده شده و دو استنت )فنر( به صورت 
موفقیت آمیزی در آن قرار گرفته است.« این عمل 
در آمریکا اقدام درمانی کامال عادی است. سندرز 
هم مانند بقیه رقبای حزبی اش هنوز چیزی از 
سوابق پزشکی خود منتشر نکرده، هرچند هر 3 
این افراد قول داده اند قبل از گردهمایی آیووا در 

بهمن ماه این کار را انجام دهند.
با اندک اطالعات پزشکی که در دست است، 
حتی یک بی نظمی جزیی در ظاهر داوطلب فوری 
گمانه زنی ها را درباره آشفتگی های مرتبط با سن در 
این افراد باال می برد. وقتی سر برنی ساندرز به در 
شیشه ای حمام خورد، کارزار انتخاباتی اش توضیح 
داد که خراشی وارد شده که باید بخیه شود اما 
تاکید کرد که او نیفتاده یا در آخرین مناظره جو 
بایدن طوری دهانش را حرکت می داد که به نظر 
می رسید دندان مصنوعی در دهانش است. در یکی 
از رویدادهای انتخاباتی رأی دهندگان پرسیدند آیا 

اشتباهات کالمی او به دلیل سنش است؟ 
دونالد ترامپ که زمانی هیالری کلینتون، رقیب 
انتخاباتی اش در دوره قبل، را به دلیل بنیه ضعیف 
خود سخت مورد حمله قرار داده بود، امروز همین 
سواالت را درباره سطح توان جو بایدن که او را 
به صورت خودمانی »جو خواب آلود« خطاب 

می کند، مطرح کرده است. 
منبع: نیویورک تایمز    
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یشایایی

در انتخابات آینده ریاست جمهوری 
آمریکا به جز مسائل همیشگی 

مانند هزینه های سالمت و درمان و 
پرداخت های تحصیلی، دستمزدهای 
اضافه نشده، بحث دیگری هم مطرح 

بوده؛ برای کسی که قرار است در 
قلب مدیریت کشور جا بگیرد، چه 

سنی سن سالمندی  محسوب می شود؟

آمریکا

ما می توانیم به گرسنگی پایان بدهیم
آمار نشان می دهد شمار کسانی که در جهان از عدم دسترسی به تغذیه مناسب 
رنج می برند به 2میلیارد نفر رسیده است. در حالی که تولید مواد خوراکی افزایش 
چشمگیری داشته، ساالنه میلیون ها نفر در اثر گرسنگی جان خود را از دست می دهند.
 بر اساس گزارشی که از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد منتشر شده، 
تعداد کسانی که از دسترسی به خوراک مناسب و تغذیه مرتب محروم هستند،317 
میلیون نفر افزایش یافته و به 2میلیارد نفر در جهان رسیده است.به این ترتیب، حدود 
یک چهارم کل جمعیت جهان به خوراک مناسب دسترسی ندارند. همین آمار حکایت 
از آن دارد که ساالنه بین 9 تا 36 میلیون نفر در دنیا بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه جان 

خود را از دست می دهند.به باور کارشناسان این حوزه، با توجه به افزایش و انباشت 
مواد خوراکی در جهان، رنج بردن مردم از عدم دسترسی به خوراک مناسب به هیچ 
وجه پذیرفتنی نیست. افزون بر آن در این گزارش تبعیض و ساختار ناعادالنه از 
عوامل مهم بحران گرسنگی در دنیا معرفی شدند.به عنوان مثال، باوجود افزایش تولید  
فراورده های کشاورزی در آمریکای جنوبی، از سال 2014 میالدی به این سو، شمار 
کسانی که از سوءتغذیه و گرسنگی در آن منطقه رنج می برند، 67 درصد افزایش یافته 
و به 131 میلیون نفر رسیده است.به باور کارشناسان، اختصاص زمین های کشاورزی 
در آمریکای جنوبی به تولید سویا و نیشکر به بحران تغذیه در این قاره دامن زده 
است.بنابر گزارش دویچه وله، گرمایش زمین و همچنین درگیری های محلی نیز از 

جمله عواملی هستند که دسترسی یک چهارم جمعیت جهان به مواد خوراکی را دشوار 
کرده و به بحران گرسنگی دامن می زنند.

در مراسمی که هر سال در این روز از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد)فائو( برگزار می شود، آگاهی و اقدام جهانی برای حمایت از افرادی که 
دچار گرسنگی هستند و نیز تامین امنیت غذایی و رژیم غذایی مناسب برای 
همه، مورد توجه خاص قرار می گیرد.روز جهانی غذا همچنین فرصت مناسبی 
است تا افکار عمومی جهان بدانند که می توانیم به گرسنگی پایان دهیم و تبدیل 

به »نسل گرسنگی صفر« شویم.
منبع: یورونیوز

سازمان بهداشت 
جهانی

آکادمی نوبل روز دوشنبه 7 سپتامبر )15 مهر( نام گرگ سامنزا و    
ویلیام کیلین از ایاالت متحده و پیتر روکلیف از بریتانیا را به عنوان 
برندگان جایزه نوبل پزشکی یا فیزیولوژی سال 2019 میالدی اعالم 
کرد.کمیته نوبل برای کشف اینکه »سلول چگونه وجود اکسیژن را 
احساس و پاسخش را بر اساس آن تنظیم می کند«، این جایزه را به این 
3دانشمند اهدا کرد.ویلیام کیلین 61 ساله در موسسه پزشکی هاروارد 
هیوز آمریکا کار می کند. گرگ سامنزا 63 سال دارد و مدیر تحقیقات 
عروقی موسسه مهندسی سلول دانشگاه جان هاپکینز آمریکاست. سر 
پیتر روکلیف 65 ساله مدیر پژوهش های بالینی موسسه فرانسیس کریک 
در لندن و مدیر موسسه اکتشاف تارگت در آکسفورد است.به گفته 
کمیته نوبل، اینکه اکسیژن برای حیات ضروری است مدت هاست 
که شناخته شده اما مکانیسم مولکولی که نشان دهد سلول دقیقا به 
کمبود یا افزایش اکسیژن چه پاسخی می دهد و چگونه با آن تطبیق 
می کند، شناخته نشده بود، تا اینکه برندگان نوبل امسال شروع به 
تحقیق در این زمینه کردند.کار این 3دانشمند؛ یعنی چگونگی تطبیق 
سلول با کم و زیاد شدن اکسیژن به »همه چیز« از جمله بارداری، 
بیماری کمبود اکسیژن در ارتفاعات زیاد، سرطان و ترمیم زخم مربوط 

می شود.به گفته کمیته نوبل، یافته های این 3دانشمند اکنون اساس 
درک ماست از اینکه میزان اکسیژن چگونه سوخت وساز سلول و 
عملکرد فیزیولوژیک آن را تعیین می کند و این کشف راه را برای 
راهکار های نویدبخش در مبارزه با کم خونی، سرطان و بسیاری از 
بیماری های دیگر باز کرده است.مبلغ جایزه که بین 3دانشمند تقسیم 
می شود، 913 هزار دالر است.نوبل پزشکی و فیزیولوژی هر سال 
اولین نوبلی است که برنده اش اعالم می شود. سال گذشته جیمز 
الیسون، دانشمند آمریکایی و تاسوکو هنجو، پژوهشگر ژاپنی برای 
استفاده از سیستم ایمنی در درمان سرطان برنده نوبل پزشکی شدند.
اعطای این جوایز از سال 1901 میالدی آغاز شده و امسال قرار 
است برای نوبل ادبیات دو برنده اعالم شود که دلیل آن، رسوایی 
جنسی است که سال گذشته دامنگیر آکادمی نوبل شد و برای اولین 
بار طی 75 سال گذشته اعطای نوبل ادبیات به حالت تعلیق درآمد.
این رسوایی با انتشار اخبار سوء رفتار جنسی ژان کلود آرنو، همسر 
یکی از اعضای کمیته ادبیات آغاز شد و استعفای دست کم 4تن از 

اعضای آکادمی را در پی داشت.
منبع: یورونیوز

ویلیام کیلین، سر پیتر ردکلیف و گرگ سامنزا
برندگان  جایزه نوبل پزشکی

براساس اعالم اداره مرکزی آمار افغانستان، از جمعیت حدود 32 
میلیونی این کشور 48 درصد آنها زیر 15 سال هستند.هفتم اکتبر، 15 
مهر، هجدهمین سال آغاز حمله آمریکا به افغانستان برای سرنگونی 
رژیم گروه طالبان بود. موسسه حمایت از کودکان، در بیانیه ای به 
این مناسبت اعالم کرد 18ساله های امروز افغانستان، تمام دوران 
زندگی شان را در جنگ سپری کرده اند. به گزارش صندوق نجات 
کودکان، دلیل مرگ 8 نفر از هر 10 کودکی که در افغانستان جان 
خود را از دست می دهد، انفجار است. اونو وان مانین، رئیس این 
موسسه در افغانستان گفته که کودکان افغان هر روزه با ترس از انفجار 
زندگی می کنند. براساس اعالم موسسه حمایت از کودکان، 84 درصد 
از قربانیان مواد انفجاری باقی مانده از جنگ را کودکان زیر 18سال 
تشکیل می دهند.به گفته این موسسه، ادامه جنگ پیامدهای ناگواری 
برای کودکان افغان دارد و اکنون 3/7 میلیون کودک افغان به دلیل 
ناامنی از رفتن به مکتب/مدرسه محروم هستند که 60 درصد آنها را 
دختران تشکیل می دهند. عالوه بر این، 700 مدرسه به دلیل خشونت 

در سال 2018 میالدی تعطیل بودند.این نهاد خواستار توقف استفاده 
کودکان در جنگ شده و از جناح های درگیر خواسته امنیت مکاتب 
و بیمارستان ها را تامین کنند.در این بیانیه از افغانستان به عنوان 
جای خطرناک برای دوران کودکی یاد شده که بسیاری از کودکان 
مجبورند به دلیل فقر در جاده های خطرناک کار کنند یا به گروه های 
مسلح بپیوندند. در گزارش سال 2019 میالدی این موسسه آمده 
که افغانستان کنار کشورهای عراق، سوریه، یمن، سومالی و سودان 
جنوبی جزو 10کشوری است که بدترین جا برای کودکان محسوب 
می شود.براساس آمار این نهاد، از سال 2015 تا 2018 میالدی بیشتر 
از 12 هزار کودک کشته شده یا مورد خشونت قرار گرفته و 274 
کودک به عنوان سرباز استخدام شده یا نقش حمایت کننده برای 
جنگجویان داشته اند.موسسه حمایت از کودکان اعالم کرده 3/8 
میلیون کودک به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند و 600 هزار 

کودک از سوء تغذیه رنج می برند.
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۱۸ساله های امروز افغانستان
تمام دوران زندگی شان را در جنگ سپری کرده اند

شماره هفتصدوبیست وشش  بیست وهشت مهر نودوهشت


