
 ترجمه: حسین احمدی 

سپید: بیل گیتس و ری چمبرز، هنگامی که مسئله 
مبارزه با ماالریا مطرح است، هم الهام بخش 
هستند و هم ابراز نگرانی می کنند؛  در حالی 
که پیروزی در این مبارزه در چشم انداز قرار 
دارد، آیا رهبران جدید به ریشه کن کردن نهایی 

این انگل سمج متعهد خواهند ماند یا نه؟
گیتس و چمبرز در مصاحبه هایی اختصاصی 
در داووس سوئیس به بالتکلیفی ها در میانه 
تغییرات رهبری در ایاالت متحده و سازمان 
ملل و سازمان های وابسته به آن و اینکه این 
تغییرات چه پیامدهایی از لحاظ تامین مالی و 
تعهدات برای بهداشت جهانی خواهد داشت، 

اشاره کردند.
برای  ملل  ویژه سازمان  نماینده  چمبرز، 
شروع  با  نیست  »معلوم  گفت:  ماالریا 
ریاست جمهوری ترامپ چه رخ می دهد؟ ما 

اطمینان نداریم که چه پیش می آید؟«
چمبرز گفت که کاهش ها در میزان مرگ 
و عفونت ها به خاطر این انگل منتقل شونده 

بوسیله پشه ها در ۱۵ سال گذشته »یکی از بزرگترین 
موفقیت ها در تاریخ بهداشت عمومی« هستند.

 و گیتس که بنیاد او و همسرش، ملیندا، اهدای اعتبارات 
مالی فراوانی را برای طرح های بهداشت جهانی متعهد 
شده است، گفت جهان هیچگاه این قدر به پایان دادن 
به ماالریا »برای یک بار و همیشه« نزدیک نبوده است.
اما در حالی که این بیماری هر چند دقیقه یک کودک 
را در آفریقا می کشد، افرادی که می خواهند کار این 
بیماری را تمام کنند، نگران هستند ریاست جمهوری 
آمریکا- یک منبع حیاتی تامین مالی برای تالش های 
بین المللی کنترل ماالریا- اکنون به مردی می رسد که 
تعهد او درباره طرح های بهداشت جهانی نامعلوم است.
و در آستانه تغییرات در سازمان های اصلی دخیل 
در بهداشت جهانی و کمک های توسعه ای- روسای 
سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت، بنیاد جهانی 

این  جهانی-  بانک  و  ماالریا  و  سل  ایدز،  با  مبارزه 
قهرمانان مبارزه با ماالریا می گویند خطر بروز موانع 

در مسیر این مبارزه نگران کننده است.
گیتس گفت: »با وجود ماالریا جایی برای توقف 

وجود ندارد. ماالریا بسیار پیچیده است.«

پیشرفتدرمسیرریشهکنی
تقریبا یک دهه از زمانی می گذرد که گیتس برای 
نخستین بار به تالش برای تجدید حیات چیزی برخاست 
که در محافل بهداشتی جهانی در رابطه با این بیماری 
 )eradication ریشه کنی( »e باستانی به عنوان »کلمه

شناخته می شود.
گیتس در سال ۲۰۰۷ اعالم کرد: »ما کارمان را متوقف 

نخواهیم کرد تا ماالریا ریشه کن شود.«
اکنون، نیمی از کشورهای جهان عاری از ماالریا 

از  ناشی  مرگ های  بعد،  به  سال ۲۰۰۰  از  و  هستند 
ماالریا حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. در آفریقا، 
جایی که اکثریت عمده مرگ های ناشی از ماالریا رخ 
می دهد، میزان  مرگ های ناشی از ماالریا تا بیش از ۷۰ 
زیادی  کارهایی  هنوز  اما  است.  یافته  کاهش  درصد 
افزایش  انجام داد. علیرغم  باید  مانده است که  باقی 
سریع اعتبارات صرف شده برای ماالریا از ۲۰۰۰ تا 
اکنون میزان مرگ و میر در وضعیت کفه ای   ،۲۰۱۰

باقی مانده است. 
میزان اعتبارات اختصاص شده به مبارزه با ماالریا 
در سال ۲۰۱۵ کمتر از سال ۲۰۱۳ بود و مجموع منابع 
مالی بین المللی و محلی در مجموع ۲/9 میلیارد دالر 
بود. حتی این مقدار فقط ۴۵ درصد از  مقدار پولی 
است که کارشناسان ماالریا می گویند برای رسیدن به 
هدف ۴۰ درصد کاهش در میزان بروز و مرگ و میر 

ماالریا تا سال ۲۰۲۰ الزم است.
ایاالت متحده تا به حال بزرگترین اهداکننده 
مالی بین المللی برای مبارزه با ماالریا بوده است 
و حدود ۳۵ درصد از کل اعتبارات را در سال 
۲۰۱۵ تامین کرد و بریتانیا با ۱۶ درصد در 

رده دوم قرار گرفت.
ماالریای  با  مبارزه  عمل  ابتکار 
رئیس جمهوری که دولت آمریکا هزینه آن 
را تامین می کند،  در طول دهه گذشته نیروی 
قدرتمندی بوده است و پول اختصاص داده 
شده به آن از ۳۰ میلیون دالر در سال ۲۰۰۶ به 
۶۰۰ میلیون دالر در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت.

شورایپایاندادنبهماالریا
گیتس گفت که امیدوار است دولت جدید 
ترامپ به تعهدات حیاتی اش برای مبارزه با 
در  مالی  کمک های  این  دهد.  ادامه  ماالریا 
جمهوریخواه،  رئیس جمهوری  دوران  طول 
جرج دبلیو بوش افزایش یافت و در دوران 
رئیس جمهوری باراک اوباما در همین سطوح 
حفظ شد. گیتس و چمبرز در مواجهه با این 
تردیدها، یک گروه جهانی جدید از نیکوکاران بانفوذ، 
صاحبان کسب وکار، بانکداران و رهبران سیاسی ایجاد 

کرده اند تا خالء ها در تعهدات مالی را پر کنند.
»شورای پایان دادن به ماالریا« شامل رهبران آفریقایی 
مانند رئیس جمهور چاد، ادریس دبی، و رئیس جمهور 
سابق تانزانیا، جامایا کیکویت؛ میلیارد نیجریه ای آلیکو 
دانگوت و لوئیس آلبرتو مورنو، رئیس بانک توسعه 

بین آمریکایی است.
چمبرز گفت: »تمایلی واقعی از سوی دولت آمریکا، 
دولت بریتانیا و سایرین دیده می شود که کشورهایی 
که با شیوع بومی این بیماری درگیرهستند، سرمایه های 
خودشان را در مبارزه با آن شرکت دهند. ما نیازمند 
شیوه های ابداعی، یگانه و خالق برای تامین مالی این 

مبارزه هستیم.«
Reuters :منبع

تــازه ها

سپید:  دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا در روز اول 
کارش در کاخ سفید فرمانی  را صادر کرد به سازمان های فدرال 
دستور می دهد از اجرا کردن بخش های بزرگی از قانون مراقبت های 
بهداشتی ارزان قیمت معروف به الیحه بهداشتی اوباما خودداری 
کنند. این فرمان یک صفحه ای به وزیر بهداشت و خدمات انسانی 
و هر سازمان فدرال دیگر که بر اساس این قانون قدرت یافته اند، 
امکان می دهد که مقرراتی را که بار مالی برای دولت، شرکت ها 

یا افراد دارند، اجرا نکنند.
این فرمان آن قدر گسترده است که باعث می شود بسیاری از 
مالیات های وضع شده  به  مربوط  مواد  ازجمله  قانون،  این  مواد 
بر روی بیمه کنندگان و الزام افراد به خرید بیمه به علت اجرا 

نشدن عمال لغو شوند.
این فرمان کنش سیاسی مهمی برای ترامپ است که در طول 
کارزار انتخاباتی اش وعده داده بود، به سرعت قانون مراقبت های 
بهداشتی اوباما را از کار بیندازد. البته شمول این فرمان بستگی 
را  قانون  بخش های  کدام  دقیقا  دارد  قصد  او  که  دارد  این  به 

هدف قرار دهد.
این فرمان ترامپ در حالی صادر می شود که فرد پیشنهادی 
نماینده  انسانی،  و خدمات  بهداشت  وزارت  تصدی  برای   او 
جمهوری خواه کنگره، تام پرایس، در انتظار تائید شدن به وسیله 

کنگره است که ممکن است روزها یا هفته ها طول بکشد.
معلوم نیست که این فرمان تا پیش از تائید احتمالی پرایس 

به عنوان وزیر بهداشت و خدمات انسانی تا چه حد قابل اجرا باشد.
NPR :منبع

فـرمـانتـرامـپبـرای
گـذار، خطـر و فرصـتاجرانشدنالیحهبهداشتیاوباما

روزانمه

مبارزه با ماالریا در زمان تغییر رهبران جهانی 

می گویند  ایتالیایی  پژوهشگران  سپید: 
ورزشکاران ممکن است هنگام انجام تمرین 
و مسابقه به علت نقایص قلبی یا اختالل 
کارکرد آن  که تا آن هنگام شناسایی نشده اند، 
ممکن است در معرض خطر قرار گیرند.

حدود ۴ درصد از ورزشکاران ایتالیایی که 
در طول یک دوره ۱۰ ساله به وسیله ام آرآی و 
سی تی اسکن و نیز الکتروکاردیوگرام بررسی 
شده بودند، دچار اختالالت قلبی- عروقی 
انتظار  حد  از  بیشتر  که  میزانی  بودند- 

پژوهشگران بود.
دکتر آنتونیو پلیچیا، مدیر علمی انستیتوی 
پزشکی ورزشی کمیته ملی المپیک ایتالیا در 

رم گفت: »گرچه درصد کمی از ورزشکاران ناهنجاری های 
قلبی داشتند، این اختالالت ممکن است پیامدهای فراوانی 
ایجاد کنند. ورزشکاران ممکن است سالم باشند، اما ممکن 
است در برابر خطرات معینی مانند نشانگان مرگ ناگهانی 

در امان نباشند.«
پلیچیا و همکارانش نتایج غربالگری بیش از ۲۳۰۰ 
ورزشکار در فاصله المپیک ۲۰۰۴ یونان و المپیک سوچی 
روسیه در ۲۰۱۴ را بررسی کردند. گروه پزشکی ایتالیا 
به عنوانی بخشی از فرآیند غربالگری بیماری های قلبی 
سابقه پزشکی، معاینه جسمی، الکتروکاردیوگرام )نوار 
قلب(  و اکوکاردیوگرام )سونوگرافی قلب( ورزشکاران 

را تلفیق کردند.

آنان دریافتند که 9۲ ورزشکار دارای نتایج غیرطبیعی 
بوده اند، ازجمله مشکالت وراثتی قلب، بیماری شریان 
کورونری )شریان تغذیه کننده ماهیچه قلب(، فشارخون 
باال، بیماری های دستگاه هدایتی قلب مانند فیبریالسیون 
دهلیزی و تاکیکاردی )سرعت باالی غیرطبیعی ضربان 
قلب(. این گروه پژوهشی تفاوت عمده ای از لحاظ این 

اختالالت بر اساس نوع ورزش این افراد پیدا نکرد.
در مجموع، 9 نفر از 9۲ ورزشکار دچار ناهنجاری های 
قلبی بودند که اجازه انجام ورزش رقابتی را به آنان نمی داد 
و ۱۷ نفر به طور موقت از ورزش رقابتی منع شدند تا 
زمانی که مشکلشان حل شود. اما به گفته این پژوهشگر آن  
که یافته هایشان در ژورنال پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر 

شده است، در بسیاری از این ورزشکاران 
این ناهنجاری ها هیچ عالمتی ایجاد نمی کند 
به  نمی گذارند.  اثر  ورزشی  کارکرد  بر  و 
درصد  پژوهشگران، حدود ۶۰  این  گفته 
قلب  دریچه  مشکالت  ورزشکاران  این 
داشتند که باعث بروز بحث درباره محروم 
کردنشان از شرکت در مسابقه های ورزشی 

آینده نشده بود.
ناهنجاری ها  این  »همه  گفت:  پلیچیا 
نگران کننده  آن ها  همه  و  نیستند  بیماری 
نیستند. برای مثال، ناهنجاری های دریچه ای 
در افراد جوان قابل درمان است و محدودیت 

واقعی ایجاد نمی کنند.«
کمیته ملی المپیک ارزیابی دوره ای ورزشکاران نخبه را 
از سال ۲۰۰9 الزامی کرده است. به گفته این پژوهشگران، 
معدودی از گروه های بین المللی-  فقط فدراسیون بین المللی 
دوچرخه سواران  بین المللی  اتحادیه  و  )فیفا(  فوتبال 
می دانند.  ضروری  را  ورزشکاران  غربالگری   -)UCI(
درواقع تا المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریودوژانیرو هیچ 
ارزیابی پزشکی همگانی برای ورزشکاران الزامی نبود.

بیماری های  لحاظ  از  ورزشکاران  غربالگری  روند 
یا  قلب  نوار  گرفتن  بودن  الزامی  خصوص  به  قلبی 
الکتروکاردیوگرام در سال های اخیر یکی از شدیدترین 

موارد در میان کشورها است. 
Reuters :منبع

ورزشکـارانالمپیـکهـممشکالتقلبـیدارنـد
پیـونـدقلبـیکـه
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خبــر

سپید: قلب پیوندی نخستین بیمار پیوند 
 ۳۱ از  پس  آسیا  شرق  جنوب  در  قلب 
فهرست  در  و وی  ایستاد  تپش  از  سال 
بیمارانی قرار گرفت که یکی از طوالنی 
ترین دوران زندگی پس از دریافت قلب 

در جهان را داشته است. 
روزنامه نگار  نی«  »چیانگ  فرد  این 
سنگاپوری است که نخستین پیوند قلب 
در جنوب شرق آسیا را تجربه کرد و تا 
روز دوشنبه، ۳۱ سال تپش قلب پیوندی اش 
حفظ شد و در سن ۷۶ سالگی در بیمارستان 

درگذشت.
وی نخستین بیمار قلبی از جنوب شرق 
آسیا بود که سال ۱98۵ در بیمارستانی در 
سیدنی استرالیا تحت عمل پیوند قلب قرار 
گرفت و یکی از طوالنی ترین بازمانده های 

بیماران پیوند قلب در جهان بود. 
این بیمار در آن سال قلب یک پسر 
۱۷ساله استرالیایی را در یک عمل پنج و 

نیم ساعته دریافت کرد.
پیوند  بیماران  برای  بقا  متوسط  نرخ 

قلب حدود ۱۰ سال مشخص شده است.
AsiaHealthcare :منبع
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سپید: یک مطالعه جدید نشان می دهد که ۱۷ میلیون آمریکایی بالغ 
ممکن است مبتال به فشارخون باالی »پنهان« باشند؛ فشارخونی که 
در خارج از محیط درمانگاه، باالتر است. این عارضه می تواند خود را 
به شکل فشارخون عادی در مطب پزشک و فشارخون باال در منزل 
نشان دهد. بهترین راه برای تشخیص این بیماری، خود نظارتی یا 
دستگاه فشارخون سیار )پوشیدنی( که بیمار به مدت ۲۴ ساعت آن 
را می پوشد. گروهی از دانشگاه استونی بروک در نیویورک، به دنبال 
میزان شیوع این عارضه بودند. این محققان تخمین زدند که بیش از 
۲ درصد از آمریکایی های باالی ۲۱ سال یا ۱۷/۱ میلیون نفر، دچار 
فشارخون باالی پنهان هستند. این عارضه معموال در مردان نسبت به 
زنان شایع تر است. ابتال به دیابت و همچنین افزایش سن، احتمال این 
بیماری را باال می برد. فشارخون باالی پنهان می تواند موجب خطرات 
واقعی، افزایش ریسک ابتال به بیماری های قلبی، آسیب اندام و مرگ 
زودرس شود. این بیماران تحت درمان با داروهای صحیح قرار نداشته 

و از اهمیت رژیم غذایی کم نمک آگاه نیستند.
HealthDay :منبع

1۷میلیـونآمریکـایـی
فشـارخونبـاالیپنـهاندارنـد
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