
3 سالمت در جهان

مطالعات نشان می دهد میزان مرگ ومیر بین میانساالن آمریکایی از هر نژاد و گروه افزایش یافته

وضعیت سالمت در آمریکا از سایر کشورهای پیشرفته بدتر است
با کاهش امید به زندگی بین 
مردم آمریکا در یک دوره 3 
ساله که بخشی از آن به دلیل 
افزایش مرگ بین افراد ابتدای 
زندگی شان بوده، بسیاری به میزان مرگ بین 
سفیدپوستان ساکن مناطق روستایی به دلیل 
توجه  می شود،  خوانده  ناامیدانه  مرگ  آنچه 
کردند. عوامل مرگ ناامیدانه مصرف بیش از حد 
مواد مخدر، اعتیاد به الکل و خودکشی است.
در  قبل  چندی  آن  نتایج  که  تازه ای  تحلیل 
شده،  منتشر  )جاما(  آمریکا  پزشکی  نشریه 
نشان می دهد افزایش میزان مرگ میانساالن 
آمریکایی در همه نژادها و گروه های قومی 
از حومه تا شهرها هم دیده می شود. به گفته 
مرگ  عامل   3 هرچند  گزارش،  نویسندگان 
از حد مواد مخدر،  بیش  ناامیدانه- مصرف 
اعتیاد به الکل و خودکشی- هنوز از مهم ترین 
دالیل افزایش میزان مرگ ومیر میانساالن این 
سالمت  دیگر  مشکالت  اما  هستند  کشور 
بیماری های قلبی، سکته های مغزی و  مانند 
بیماری های مسدودکننده ریوی هم از جمله 
میانساالن  در  مرگ  میزان  افزایش  عوامل  

آمریکایی گزارش شده است.
دکتر ولف عقیده دارد کل کشور نسبت به سایر 
کشورهای ثروتمند شرایط سالمت مطلوبی 
ندارد. مردم در بهترین دوره باروری شان از 
دست می روند. بچه ها والدینشان را از دست 

می دهند و نیروی کار ما ضعیف تر می شود.
برخی  برای  زندگی  که گستره  این موضوع 
آمریکایی ها کم شده را همه می دانستند اما تحلیل 
جغرافیایی این مساله کارشناسان را شوکه کرده 

است. براساس نقشه ها، بین سال های 2010 تا 
2017 میالدی، تقریبا در همه ایالت های آمریکا 
شاهد افزایش میزان مرگ بین افراد 25 تا 64 
سال هستیم. این افزایش نشان می دهد به رغم 
اینکه آمریکا دارای باالترین سرانه هزینه سالمت 
در جهان است، هنوز نتوانسته در امر سالمت 
پابه پای کشورهای ثروتمند دیگر پیش برود.

دکتر پرستون، استاد جمعیت شناسی دانشگاه 
پنسیلوانیا، می گوید: »طی قرن بیستم، سال به 
سال شاهد بهبود در میزان مرگ ومیر بین مردم 

آمریکا بودیم. در قرن بیستم استثنای بزرگی 
در این بهبود پیش آمد. از سال 2010 میالدی 
در  افراد  میزان مرگ  در  بهبودی  دیگر هیچ 

سن کار دیده نشد.«
بهبود زیاد نیست  اثر عدم  بر  تعداد مرگ ها 
بهبود  میزان  از  اما 33هزار مرگی که خارج 
امید به زندگی بین افراد 25 تا 64 سال اتفاق 
افتاده، نسبت به مرگ در سنین بین 80 تا 90 
سال، تاثیر بسیار بیشتری بر امید به زندگی در 

کشور می گذارد.  

بین  مرگ ومیر  میزان  بهبود  از  نشان  داده ها 
کودکان و سالمندان آمریکایی دارد که شاید 
یکی از دالیل آن برخورداری بیشتر این سنین 

از بیمه های سالمت باشد.
براساس مطالعات جدید، میزان مرگ به هر دلیل 
بین افراد 25 تا 64 سال در فاصله سال های 
هر  در  نفر  از 328  میالدی  تا 2017   2010
100هزار نفر به 348 نفر در هر 100هزار نفر 
تنها  این آمار  رسیده و این واضح است که 
درباره سفیدپوستان صدق نمی کند، بلکه شامل 

سایر گروه های نژادی و قومی نیز می شود که 
دلیل اصلی آن همان طور که ابتدا گفته شد، 
سه گانه مرگ ناامیدانه- مصرف بیش از حد 
مواد مخدر، اعتیاد به الکل و خودکشی- است. 
کارشناسان معتقدند، این روند تنها به میانساالن 

محدود نخواهد ماند. 
دکتر ولف می گوید: »یافته ها نشان می دهد، 
این افزایش بر میزان مرگ میانساالن از نظر 
جغرافیایی متمرکز است و یک سوم آنها تنها 
در 4 ایالت دیده شده. باید بفهمیم در این 4 
ایالت چه خبر است؟ تاریخچه این 4 ایالت 
نشان می دهد، روند افزایش مرگ میانساالن 
همزمان با برخی تغییرات اقتصادی مانند کاهش 
شغل های تولیدی و بسته شدن معادن فلزات و 
کارخانه های خودروسازی اتفاق افتاده است.«
این  جمعیت شناس  کارشناسان  برخی  برای 
داده ها تعجب آور نبوده اما ارزش این گزارش 
در آن است که همه این داده ها را یکجا و به 
صورت همه جانبه گردآوری و ارائه کرده ولی 
همچنان برخی سوال ها بدون پاسخ مانده، مثال 

اینکه چرا در رده سنی 25 تا 64 سال شاهد 
افزایش میزان مرگ هستیم؟

به گفته دکتر ولف، باید به دالیل ریشه ای نگاه 
کنیم. به نظر او، در دهه 80 یعنی وقتی بهبود در 
میزان مرگ بین آمریکایی ها از سایر کشورهای 

پیشرفته عقب ماند، برخی موارد تغییر کرد.
از  بیش  مصرف  براثر  مرگ  میزان  افزایش 
به  اعتیاد  افزایش  حاصل  مخدر،  مواد  حد 
شبه افیونی هاست اما شاید یک دلیل دیگر آن 
تغییر در منابع مواد مخدر در شرق و غرب 
است. در دهه گذشته، مخلوط کردن مواد مخدر 
صنعتی از نوع فنتالین با هروئین یا حتی جایگزین 
شدن مواد مخدر صنعتی به جای هروئین در 
برخی مناطق، سبب مرگبارتر شدن مواد شده. 
گذشته از اینکه با توجه به این نوع تولید، حاال 
مصرف کنندگان نمی دانند دقیقا چه دوزی را 

مصرف می کنند.
در  زندگی  به  امید  که  نیست  بار  اولین  این 
ایاالت متحده پیشرفتی نداشته؛ در دهه 1960 
هم شاهد چنین توقفی بین مردان آمریکایی 
بودیم که بعد از مدتی رفع شد و از آن هنگام 

دستاوردهای چشمگیری داشته ایم. 
برخی کارشناسان معتقدند، نمی توان یک دلیل 
کلی برای همه کشور تعریف کرد، مثال حاال 
وضعیت سالمت بین هیسپانیک ها، التین تبارها 
یا آسیایی تبارهای ساکن آمریکا مطلوب است 
و امید به زندگی در مناطق ساحلی آمریکا؛ چه 
شرق یا غرب بهتر شده. به این ترتیب دالیل در 
حال تغییر فراوانی برای هر منطقه جغرافیایی 

می تواند وجود داشته باشد.
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 تقریبا در همه ایالت های آمریکا 
شاهد افزایش میزان مرگ بین افراد 
25 تا 64 سال هستیم. این افزایش 

نشان می دهد به رغم اینکه آمریکا 
دارای باالترین سرانه هزینه سالمت 

در جهان است، هنوز نتوانسته در امر 
سالمت پابه پای کشورهای ثروتمند 

دیگر پیش برود

آمریکا

شماره هفتصدوسی  ودو  شانزده آذر نودوهشت

وضعیت ایدز در جهان
سازمان جهانی بهداشت در گزارشی که به مناسبت روز جهانی آگاهی بخشی درباره ایدز منتشر شد، شمار مبتالیان به این بیماری 
را در سراسر جهان تا پایان سال 2018 میالدی  دست کم 37 میلیون و 900 هزار نفر اعالم کرد که بیش از 36 میلیون نفر از این 
تعداد بزرگسال و 1 میلیون و 700 هزار نفر دیگر کودک بوده اند. از این تعداد، بیماری در 79 درصد از مبتالیان تشخیص داده 
شده است، 62 درصد از این جمعیت در حال درمان هستند و 53درصد توانسته اند به کمک درمان های مداوم سطح این ویروس 
را در بدن خود کاهش دهند تا جایی که به میزان قابل توجهی خطر انتقال این ویروس از طریق آنها به دیگران کم شده است. 
این سازمان همچنین اعالم کرد دست کم 8 میلیون و 100 هزار نفر دیگر در سراسر جهان به این ویروس آلوده هستند که هنوز 
وجود این ویروس در بدن آنها تشخیص داده نشده و به همین دلیل امکان درمان آنها وجود ندارد. بنا بر اعالم تدروس آدهانوم، 
مدیرکل این سازمان، شمار مبتالیان به این بیماری به طور چشمگیری افزایش یافته و اگرچه اکنون بیش از هر زمانی مبتالیان 

این بیماری تحت مداوا هستند، هنوز بیماران بسیاری از این معالجات بی بهره اند زیرا هنوز وجود چنین ویروسی در بدنشان 
تشخیص داده نشده است. این سازمان بر ضرورت انجام آزمایش های »اچ آی وی« برای تشخیص زودهنگام ابتال به این بیماری 
و آغاز هرچه سریع تر درمان تاکید دارد و می گوید با این روش، حتی آنهایی که نتیجه آزمایش هایشان منفی است )یعنی مبتال به 
این بیماری نیستند( نیز امکان این را می یابند که با بهره گیری از خدمات مناسب، از ابتال به چنین بیماری ای در آینده پیشگیری 
کنند. به کمک این آزمایش، می توان ساالنه از ایجاد 1 میلیون 700 هزار عفونت جدید جلوگیری کرد. بنا بر گزارش های سازمان 

جهانی بهداشت، در حال حاضر دوسوم مبتالیان به بیماری ایدز )25 میلیون و 600 هزار نفر( در قاره آفریقا زندگی می کنند.
نگرانی ها درباره سرعت گسترش ایدز در شرق اروپا و آسیای مرکزی، همچنین خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رو به افزایش 

است و طبق تحقیقات جدید، خطر ابتال به این ویروس در این مناطق 95 درصد افزایش یافته است. 
منبع: یورونیوز

میزان باروری در آمریکا باز هم در سال 2018 
میالدی کاهش یافت. براساس گزارش مرکز 
پیشگیری و کنترل بیماری ها، این چهارمین 
سال است که میزان تولد در کشور کمتر 
شده اما ورود مهاجران به آمریکا باعث شده 

جمعیت کلی کشور کمتر نشود.
سال 2018  در  نفر  به 3/8میلیون  نزدیک 
میالدی در آمریکا به دنیا آمده اند؛ یعنی هر 
هزار زن آمریکایی در سن باروری، 15 تا 44 
سال، نزدیک به 60 نوزاد به دنیا آورده اند که 
نشان دهنده میزان پایین در کل کشور است. 
همزمان، میزان تولد نوزاد بین زنان مکزیکی 

ساکن آمریکا 3درصد کمتر شده.
باردار  دیرتر  روزها  این  آمریکایی  زنان 
می شوند. در سال 2017 و 2018 میالدی، 
زنان آمریکایی تقریبا در 30 سالگی اولین فرزند 
خود را به دنیا آورده اند. این آمار بخشی به 
دلیل کاهش بارداری زنان در سنین نوجوانی 
و دهه دوم زندگی است و بخشی هم به دلیل 
افزایش بارداری در دهه سوم و چهارم زندگی 

آنها. البته مهاجران التین تبار در سنین کمتری 
اولین فرزند خود را به دنیا می آورند. زنان 
مکزیکی در 24/4 سالگی و پورتوریکویی ها 

در 24/8 سالگی.
براساس اعالم موسسه نظرسنجی پو، نیمی از 
زنان مهاجری که در سال 2018 میالدی بچه 
به دنیا آورده اند، التین تبار بوده اند. همزمان، 
زادوولد بین زنان آسیایی به 24درصد رسیده 
که نسبت به سال 2000 میالدی، 5درصد 
بیشتر شده است. در همین زمان، سهم زنان 
هم  تولدها  کل  از  آمریکایی  سیاهپوست 

11درصد بوده است. 
با تمام آنچه گفته شد، میزان باروری در ایاالت 
متحده برای جایگزینی نسل آینده، هنوز کم 
است. برای اینکه نسل بعدی جایگزین نسل 
قبلی شود، باید میزان تولد به 2100 تولد به 
ازای هر 1000 زن برسد. تنها مناطق هاوایی 
یا جزیره نشینان اقیانوس آرام میزان تولدی 

بیش از آنچه گفته شد، دارند. 
برخی جمعیت شناسان آمریکایی معتقدند، 

این  در  زادوولد  روند  می توانند  مهاجران 
کشور را بهبود بخشند. در غیر این صورت 
در آینده ای نزدیک جمعیت جوان رو به 
کاهش می رود و مانند ژاپن جمعیت آمریکا 

هم جمعیتی پیر خواهد بود.
انتظار می رود، ژاپن تا سال 2036 میالدی به 
جایی برسد که از هر 3 نفر، 1 نفر سالمند 
باشد و هرچند اکنون ژاپن جمعیتی حدود 
127میلیون دارد، با ادامه روند کنونی انتظار 
می رود جمعیت این کشور در سال 2049 

میالدی به 100میلیون برسد.
افرادی که بین سال های 1946 تا 1964 میالدی 
در آمریکا به دنیا آمده اند، تا سال 2030 میالدی 
بیش از 65 سال خواهند داشت؛ یعنی از 
هر 5 آمریکایی تا این سال، 1 نفر به سن 
بازنشستگی رسیده است. در حال حاضر، 
متوسط سن باروری در آمریکا 38 سال است 
اما کارشناسان می گویند این متوسط در سال 

2060 میالدی به 43 سال خواهد رسید.
Newsweek :منبع

شرایط استانبول به اندازه ای بحرانی بود که 
به باور بسیاری از راویان، امکان تغییر در آن 
وجود نداشت اما این باور غلط بود و شهردار 
جدید توانست سرنوشت استانبول را تغییر 
دهد؛ از شهری آلوده و غرق در بدهی به یکی 
از زیباترین شهرهای خاورمیانه و شاید حتی 
جهان که به نماد توسعه اقتصادی و جذب 

سرمایه گذاری تبدیل شده است.
شاید باورش سخت باشد که استانبول زیبای 
کنونی به فاصله ای کمتر از 20 سال قبل، یکی 
از کثیف ترین و  آلوده ترین شهرهای منطقه 
خاورمیانه بود؛ پایتختی تاریخی که در سایه 
عبور ترکیه از هویت عثمانی - اسالمی و 
تمرکز حکومت جدید بر آنکارا، به حاشیه 
رفته و روزبه روز بر بحران های شهری آن 
اضافه شده بود. آسمان آلوده و پر از دود، 
سواحل کثیف، آلودگی ناشی از انتشار زباله ها 
در نقاط مختلف شهر و البته دسترسی محدود 
منازل به شبکه آب شهری ازجمله ویژگی های 

بارز استانبول در کمتر از 20سال قبل بود.
 در چنین شرایطی، رجب طیب اردوغان، نامزد 
حزب رفاه اسالمی با پیروزی در انتخابات 
سال 1994 میالدی یه  عنوان شهردار استانبول 
برگزیده شد. سایت خبری ترک  پرس که 
مطالعات گسترده ای درباره تاریخ شهر استانبول 
)به ویژه در دوره معاصر( منتشر کرده، در این 
زمینه می نویسد: »شرایط استانبول به اندازه ای 
بحرانی بود که به باور بسیاری از راویان، 
امکان تغییر در آن وجود نداشت اما این باور 
غلط بود و شهردار جدید توانست سرنوشت 

استانبول را تغییر دهد. 

چگونه شهردار آلودگی را 
شکست داد؟

بخش عمده ساکنان استانبول در دهه90 ناچار 
بودند برای تردد در سطح شهر در ماه های 
پایانی و سرد سال از ماسک استفاده کنند چرا 
که میزان آلودگی ناشی از مصرف زغال سنگ 

تنفس در این شهر را سخت می کرد. راه حل 
برای همه مشخص بود؛ باید نظام گرمایش 
استانبول از زغال سنگ به گاز تغییر می کرد اما 
هیچ مدیری قادر به اجرای این راه حل نبود 
چراکه واردات گاز هزینه باالیی داشت و 
بودجه شهرداری استانبول بسیار محدود بود 
و البته از سوی دیگر، بیش از 2میلیارد دالر 
هم بدهی انباشته داشت؛ وضعیتی که ایجاد 
هرگونه تغییر ساختاری را غیرممکن می کرد.
 IGDAS اردوغان در نخستین قدم شرکت
را برای رایزنی های اولیه با روس ها و خرید 
گاز از این کشور تاسیس کرد. همزمان با 
طبقه ثروتمند و ساکنان مناطق مرفه استانبول 
وارد مذاکره شد و از آنها خواست مالیات 
پروژه لوله کشی گاز برای کل شهر را به  طور 
یکجا، پیش از اجرای پروژه پرداخت کنند؛ 
درخواستی که در سایه وجود اعتماد متقابل 
میان شهردار و شهروندان با موافقت روبرو 
شده و به این ترتیب، بودجه الزم برای عقد 
نخستین قرارداد با روس ها فراهم شد. در 
ادامه و برای تامین بودجه قراردادهای بعدی، 

به تدریج فرایند دریافت مالیات از طبقات 
متوسط و فقیر، در چارچوب متناسب با شرایط 
اقتصادی آنها تکمیل شده و لوله کشی مستقیم 
گاز به منازل شهروندان استانبول تا بیش از 
89درصد پیشرفت کرد. این گونه تغییر منبع 
انرژی گرمایشی این شهر تاریخی، ظرف 
مدت کمتر از 4سال از زغال سنگ به گاز 
محقق شده و به  عبارت دیگر، بزرگ ترین 
مانع برای پایان آلودگی های استانبول از سر 

راه برداشته شد.
این تجربه تنها نمونه ای از موفقیت مدیریت 
شهری برای مهار بحران  ها و بهبود کیفیت 
زندگی شهروندان استانبول است و موارد 
مشابه آن را می توان در مقابله با بحران آب، 
اصالح ایرادات ساختاری در شبکه راه های 
مواصالتی قدیمی، مکانیزه کردن سیستم دفع 
زباله و... دید؛ مواردی که طی کمتر از یک دهه 
چهره استانبول را تغییر داده و به یکی از 
زیباترین مقاصد گردشگری منطقه خاورمیانه 

تبدیل شده است.
منبع: روزنامه همشهری

میزان باروری در ایاالت متحده برای جایگزینی نسل آینده، کافی نیست

مهاجران می توانند به افزایش میزان باروری در آمریکا کمک کنند
بحران آلودگی هوای استانبول چگونه ظرف 5 سال حل شد؟

سازمان جهانی 
بهداشت


