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کلینیک    وخانواده
آلودگی هوا بر هر سلولی 

از بدن تاثیر می گذارد
پژوهشگران می گویند مشکالت بهداشتی مربوط 
به آلودگی هوا ممکن است بسیار باالتر از حدی 
بستری شدن  میزان  و  تصور می شد  که  باشد 
در بیمارستان به علت بیماری  نارسایی قلبی تا 
عفونت های مجاری ادراری هنگام آلودگی هوا 
افزایش می یابد. به گزارش گاردین، آلودگی هوا 
از پیش با شماری از بیماری ها از سکته مغزی 
و سرطان مغز گرفته تا سقط  جنین و مشکالت 

روانی مربوط شده است. 
نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد تاثیرات 
آلودگی هوا بسیار گسترده تر از حدی است که 
قبال تصور می شد. این بررسی که فقط بر یک 
جزء آلودگی هوا متمرکز بود، نشان داد تقریبا هر 
سلولی از بدن ممکن است تحت تاثیر زیانبار 

هوای آلوده قرار گیرد.
پروفسور فرانسیسکا دومینیچی از دانشگاه هاروارد 
و یکی از این پژوهشگران می گوید: »قصد ما این بود 
که فراگیرترین پژوهش ها تا به  حال را با بررسی همه 
علل ممکن بستری شدن که می توانند به قرارگیری 
در معرض ذرات معلق ریز مربوط باشند، انجام 
دهیم.« دومینیچی و همکارانش که نتایج کارشان 
را در مجله پزشکی بریتانیا منتشر کرده اند، گزارش 
می دهند چگونه بیش از ۹۵ میلیون تقاضای پرداخت 
هزینه بستری در بیمارستان به وسیله بیمه را در 
فاصله سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۲ میالدی که بیماران 
۶۵ ساله و باالتر تحت پوشش بیمه سالمندان در 

آمریکا داده بودند، تجزیه وتحلیل کرده اند.
بر  هوا  آلودگی  بررسی  برای  دانشمندان  این 
میزان های یک نوع ذرات معلق ریز با قطر زیر۲/۵ 
میکرون یا P ۲/۵ متمرکز شدند که منابع گوناگون 
از وسایل نقلیه گرفته تا نیروگاه های برق آنها را 
تولید می کنند. این پژوهشگران با گردآوری داده های 
کیفیت هوا از منابع گوناگون توانستند میزان های۲/۵ 
P را برای هر بیمار بر اساس کدپستی محل سکونتش 
تخمین بزنند. این دانشمندان میزان های آلودگی 
هوا برای هر بیمار در طول دو روز حول وحوش 
مراجعه فرد به بیمارستان با میزان های آلودگی هوا 

در سایر زمان ها مقایسه کردند.
این رویکرد سایر عوامل موثر بر سالمت بیماران 
مانند سن، وضعیت اجتماعی- اقتصادی و حتی 
چاقی را هم در نظر می گیرد چراکه هر بیمار را 
به عنوان مرجع خودش به کار می برد. نوسان ها در 
دمای هوا و سایر عوامل نیز به طور جداگانه در 
نظر گرفته شدند. یافته های این بررسی با یافته های 
پژوهش های پیشین تطبیق می کند که نشان می دهند 
میان قرارگیری کوتاه مدت در هوای آلوده و ابتال به 
بیماری هایی مانند نارسایی قلبی، ذات الریه و حمله 
قلبی ارتباط وجود دارد. درواقع، تجزیه و تحلیل 
این دانشمندان نشان داد حتی افزایش اندک در 
میانگین میزان PM ۲/۵  در حد ۱ میکروگرم در 
مترمکعب در دوره ای ۲روزه با افزایش بستری شدن 
۶۸ سالمند در میلیارد در بیمارستان به علت نارسایی 
قلبی در روز بعد همراهی دارد. به عبارت دیگر، این 
افزایش بسیار اندک در آلودگی هوا خطر بستری 
شدن این افراد را در بیمارستان به علت نارسایی 

قلبی ۱۴ هزارم درصد افزایش می دهد.
این پژوهشگران همچنین دریافتند بیماری هایی 
بیماری  )سپتی سمی(،  خونی  عفونت  مانند 
پارکینسون و عفونت های مجرای ادراری با کیفیت 
بد هوا ارتباط دارند. در این مورد، این پژوهشگران 
 PM ۲/۵ تخمین می زنند که افزایش کوتاه مدت
با افزایش ۳۹ سالمند در میلیارد در روز بعدی به 
علت دچار شدن به این بیماری ها در روز بعدی 
ارتباط دارد. به گفته این دانشمندان، بااینکه این 
افزایش ها ممکن است اندک به نظر برسد، افزایش 
به  اندازه ۱ میکروگرم در مترمکعب در میزان ۲/۵ 
Pدر بیش از ۱۲۲ روز در هرکدام از نشانی های 
افراد موردبررسی رخ داده بود. تجزیه وتحلیل 
این دانشمندان همچنین نشان می دهد آلودگی 
هوا پیامدهای دیگری هم دارد؛ این داده ها نشان 
می دهد افزایش کوتاه مدت در P ۲/۵ با افزایش 
ساالنه ۶۳۴ مرگ و حدود ۱۰۰ میلیون دالر هزینه 
برای بیماران بستری و مراقبت پس از مرحله 
حاد بیماری همراهی دارد. حتی هنگامی  که این 
دانشمندان به بررسی روزهایی که کیفیت هوا 
در محدوده مجاز تعیین شده به  وسیله سازمان 
جهانی بهداشت بود، پرداختند، این روندها به 

قوت خود باقی بودند.
یاگوانگ وی، نویسنده اول مقاله این بررسی معتقد 
است این پژوهش نشان می دهد آثار P ۲/۵محدود 
به اندام های بدنی اشخاص نیست. او می گوید: 
»آلودگی هوا اثر عمومی تر بر روندهای متعدد 
پاتوفیزیولوژیکی مانند التهاب، عفونت و تعادل 
آب و امالح در بدن دارد.« گرچه این بررسی ثابت 
نمی کند آلودگی هوا علت این بیماری هاست، این 
دانشمندان می گویند با توجه به این یافته ها باید 
خواستار تجدیدنظر در دستورالعمل های مربوط به 
آلودگی هوا شد.دکتر آیوانیس باکولیس از کینگز 
کالج لندن که در این بررسی شرکت نداشت، 
می گوید: »این دستورالعمل ها باید مورد تجدیدنظر 
قرار گیرند چراکه بر اساس یافته های این بررسی 
حتی ۹ درصد جمعیتی که در محدوده های مجاز 
از لحاظ آلودگی هوا برمبنای معیارهای سازمان 
جهانی بهداشت زندگی می کنند، به طور عمده ای 
تحت تاثیر غلظت های آلودگی هوا و هزینه های 

ناشی از آن قرار می گیرند.«
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 کتابخانه شهید مفتح - استان کرمان 

کتابخانه شهید مفتح به همت محمدحسین میمندی نژاد در سال ۱۳۴۵ بنا گردید. این کتابخانه با 
مساحت ۱۴90مترمربع دارای۲۵۸۶۲ جلد کتاب و ۱00 عنوان نشریه با موضوعات مختلف است 

و دو سالن مطالعه مجزا برای خواهران و برادران، با ۴00 نفر گنجایش دارد.
ســاختمان این کتابخانه در محله باغ ملی کرمان قرار دارد که به دلیل قدمت بنا، عملیات بازسازی 
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آیین گرامی داشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، به میزبانی 
یزد، و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار گردید.

در این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کتابداران را 
ایستادگان در صف اول تمدن سازی دانست و گفت:  جوهر 
تمدن اسالمی، جوهر کتاب و کتابخانه ای است. اگر ما بخواهیم 
نقاط آغاز و گسترش تمدن های مختلف را با هم مقایسه کنیم، 

تفاوت تمدن اسالمی با تمدن های پیشین و معاصر این است 
که تمدن اسالمی از دل کتاب متولد شد، با کتاب حرکت کرد، 
با گسترش کتاب و کتابخانه ها بال و پر پیدا کرد و به یک دوره 
طالیی تمدنی رسید. بر این اساس نوسازی تمدنی هم جز از این 

مسیر، میسر نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
کتابداران، ایستادگان در صف اول 

تمدن سازی هستند
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کتاب »هم قسم« برگردان کتاب »الوصول« است که »عبدالقدوس االمین« نویسنده لبنانی به رشته تحریر درآورده است و در آن 
خواننده در فراز و نشیب داستان، با روح بزرگ بانویی همراه می شود که قدم به قدم در کنار وجود معنوی شهید سید عباس موسوی 
)دبیرکل پیشین حزب اهلل لبنان( می بالد و در قامت یک شهید قد می افرازد و برای کسانی که به  دنبال یافتن نمونه ای از انسان 

ناب  هستند، ام یاسر قهرمانی کم نظیر است. 
ام یاسر همیشه آرزو داشت لحظه ای بدون همسرش باقی نماند و خواسته اش از امام رضا)ع( این بود که حتما در کنار همسرش 
شهید شود و همین گونه هم شد؛ بر همین اساس در بازگشت از مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهید راغب حرب، بالگردهای 
اسرائیلی به کاروان آنها حمله کردند و سید عباس موسوی دبیرکل حزب اهلل لبنان به همراه همسر بزرگوار ایشان و فرزند پنج 

saساله اش حسین را به شهادت رساندند.
la

m
at

.ir
همه چیز درباره اهدای خون

به دیگران 
زندگی دوباره 
ببخشید 

ساالنه در ایران بیش از 2 میلیون و ۱۰۰ هزار نفر خون اهدا 
می کنند. با این حال در زمستان که نیاز به خون و  فراورده های 
خونی، به ویژه برای گروه های خون منفی بیشتر می شود، اهدای 
خون به دالیلی مانند ابتال به بیماری های فصل سرما کاهش 
چشمگیری می یابد... صفحه های 2۰ و 2۱


