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سپید: یک بررسی که احتماال نخستین مورد در نوع خودش 
است و در ژورنال Tobacco Control منتشر شده است، 
نشان می دهد که هزینه های ناشی از سیگار کشیدن حدود 
1/4 تریلیون دالر است که تقریبا معادل ۶ درصد کل مخارج 
بهداشتی جهان و حدود ۲ درصد تولید ناخالص کل جهان 
است. محاسبات این بررسی نشان می دهد که در سال 
۲۰1۲ تقریبا 4۰ درصد این میزان مربوط به کشورهای 
درحال توسعه است. از میان این کشورها برزیل، چین، هند 
و روسیه، یک چهارم از تمام هزینه های مرتبط با مصرف 
سیگار را به خود اختصاص می دادند. البته این محاسبات 
شامل هزینه های بهداشتی و اقتصادی ناشی از استنشاق 
غیرمستقیم دود سیگار یا مصرف فراورده های توتون بدون 
دود نمی شد. پژوهشگران می گویند، تاثیر عمده سیگار 
کشیدن بر نظام های بهداشتی و اقتصاد کشورها به طور 
گسترده ای از دهه 1۹۶۰ در حال بررسی بوده است، اما 
این بررسی ها منحصرا در کشورهای با درآمد باال انجام 
شده است. این پژوهشگران می خواستند تا کشورهای 
با درآمد پایین و متوسط را در بررسی شان بگنجانند تا 
تخمین دقیق تری از کل هزینه جهانی سیگار کشیدن به 
دست آورند؛ بنابراین آنان داده های به دست آمده از 1۵۲ 
کشور از آفریقا، آمریکای جنوبی و شمالی، منطقه مدیترانه 

شرقی، اروپا، آسیای جنوب شرقی و منطقه اقیانوسیه غربی 
را که ۹۷ درصد سیگاری های جهان را شامل می شدند، 

وارد بررسی خود کردند.
آنان از رویکرد »هزینه بیماری« استفاده کردند برای 
نخستین بار در 1۹۶۰ به کار گرفته شد. در این رویکرد، 
تاثیر اقتصادی بیماری در هر سال معین به هزینه های مستقیم 
بیماری، مانند پذیرش های بیمارستانی و درمان و هزینه های 
غیرمستقیم که مربوط ارزش بهره وری ازدست رفته به علت 
مرگ و ناتوانی در سال جاری و سال های آینده تقسیم 
می شود. این پژوهشگران در چهار پایگاه داده های اصلی 
برای بررسی های مرتبط درباره هزینه های مستقیم جستجو 
کردند و ۳۳ بررسی مربوط به 44 کشور را یافتند که ۸۶ 
درصد کل هزینه مراقبت های بهداشتی را شامل می شدند.

آنان هزینه های مستقیم را با استفاده از یک »روش 
فعلی  ارزش  که  زدند  تخمین   )HCM( صحه گذاری« 
بهره وری ازدست رفته به علت بیماری/ناتوانی و مرگ را 
محاسبه می کند. آنان همچنین از منابعی مانند سازمان جهانی 
بهداشت و بانک جهانی برای به دست آوردن اطالعات 
مربوط به درصد بیماری و مرگ قابل  انتساب به سیگار 
کشیدن، میزان های ملی اشتغال و تولید ناخالص داخلی هر 
یک از این 1۵۲ کشور برای محاسباتشان استفاده کردند.
درنهایت محاسبات آنان نشان داد که بیماری های ناشی 
از سیگار کشیدن مسئول 1۲ درصد )۲/1 میلیون( مورد از 

همه مرگ های در سن کاری در بزرگساالن در سنین ۳۰ تا 
۶۹ است و بیشترین درصد مربوط کشورهای اروپایی و 
آمریکایی می شود. این رقم شامل 1/4 میلیون بزرگ سال 

می شد که جزو نیروی کار شمرده می شدند.
شمار سال های کاری ازدست رفته به علت بیماری های 
مربوط به سیگار کشیدن به ۲۶/۸ میلیون سال می رسید 
که 1۸ میلیون سال آن مربوط به مرگ و بقیه آن مربوط 

به ناتوانی های ناشی از سیگار کشیدن بود.
هزینه های بهداشتی قابل  انتساب به سیگار کشیدن به 
4۲۲ میلیارد دالر می رسید که معادل حدود ۶ درصد کل 
هزینه های بهداشتی جهانی می شد و باالترین سهم مربوط 
به کشورهای اروپایی و آمریکا می شد. این محاسبات 
نشان داد فقط در اروپای شرقی هزینه های سیگار کشیدن 
1۰ درصد کل هزینه های مراقبت های بهداشتی در این 

زیر منطقه را به خود اختصاص می دهد.
پژوهشگران بر اساس این ارقام محاسبه کردند که در 
سال ۲۰1۲ هزینه کل اقتصادی سیگار کشیدن 14۳۶ میلیارد 
دالر است که معادل 1/۸ درصد کل تولید ناخالص داخلی 
کشورهای جهان می شود؛ اما گوناگونی های قابل توجهی از 
این لحاظ در میان منطقه ها و زیرمنطقه های جهان وجود 
داشت. تقریبا 4۰ درصد از این هزینه اقتصادی جهانی 
مربوط به کشورهای با درآمد پایین و متوسط می شد و 
کشورهای BRIC یعنی برزیل، روسیه، هند و چین ۲۵ 

درصد آن را به خود اختصاص می دادند. این پژوهشگران 
اشاره می کنند که محاسباتشان شامل زیان های بهداشتی و 
اقتصادی ناشی از استنشاق دود سیگار محیطی یا مصرف 
فراورده های بدون دود توتون می شد. همچنین تخمین های 
آنان فقط بهره وری ازدست رفته افراد فعال از لحاظ اقتصادی 
را شامل می شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰1۵، 
»دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰« را به تصویب رساند. این 
دستور کار شامل 1۷ هدف برای کشورهای امضاکننده 

است که باید تا سال ۲۰۳۰ تحقق یابد.
هدف شماره ۳ در این اهداف کاهش تعداد مرگ ومیرهای 
ناشی از بیماری های غیر واگیر مانند بیماری های مرتبط با 
سیگار کشیدن و تحکیم اجرای »پیمان چارچوب کنترل 

دخانیات سازمان جهانی بهداشت« در کشورها است.
این پژوهشگران نتیجه می گیرند: »سیگار کشیدن بار 
اقتصادی سنگینی را بر سراسر جهان به خصوص کشورهای 
آمریکا تحمیل می کند که همه گیری  اروپایی و شمال 
مصرف دخانیات در پیشرفته ترین وضعیت خود قرار دارد.«

آنان می افزایند: »این یافته ها نیاز فوری همه کشورها 
برای به کار بستن اقدامات فراگیر کنترل دخانیات برای 
به  کمک  نیز  و  اقتصادی  هزینه های  این  از  جلوگیری 
را  عضو  کشورهای  در  پایدار  توسعه  اهداف  دستیابی 

نشان می دهد.«
MedicalXpress :منبع

تــازه ها

سپید: یک مطالعه در سوئیس نشان داده به ازای هر ساعتی که برخی 
پزشکان به مراقبت مستقیم بیماران اختصاص می دهند، حدود پنج 
ساعت را صرف کارهای دیگر و اغلب رایانه می کنند. این یافته ها تنها 
بر مبنای مشاهده ۳۶ پزشک شاغل در یک بیمارستان در سوئیس است؛ 
اما تحقیقاتی که در بیش از نیم قرن گذشته انجام شده بود نیز نشان دهنده 
اختصاص زمان مشابهی از کار روزانه به مراقبت مستقیم بیماران بود.
 در طول مدت مطالعه، پزشکان به طور میانگین 1/۷ ساعت در هر 
شیفت را به بیماران، ۵/۲ ساعت را به استفاده از رایانه و 1۳ دقیقه را به 
هر دو کار اختصاص دادند. اگر پزشکان زمان کمتری را صرف کار با 
رایانه کنند، مراقبت از بیمار ممکن است لزوما بهتر نشود؛ اما همچنان 
این کاهش می تواند برخی مزایا داشته باشد. این امر به وضوح موجب 
افزایش رضایت از پزشکان، کاهش استرس آنها و بهبود آموزش پزشکی 
می شود. محققان برای این مطالعه، دستیاران پزشکی را در مجموع 
حدود ۶۹۸ ساعت مشاهده کردند. گروه ناظران، فعالیت های این افراد 
در سراسر شیفت خود در بیمارستان را ثبت و وظایف را به ۲۲ دسته بندی 
مختلف مانند مراقبت مستقیم یا غیرمستقیم بیمار، ارتباط، علمی یا کار 
غیرپزشکی تقسیم کردند. شیفت های روزانه معموال 11/۶ ساعت یا 
1/۶ ساعت بیشتر از برنامه ریزی، به طول انجامیدند. پزشکان در شیفت 
روز، حدود ۵۲درصد از وقت خود را به فعالیت های غیرمستقیم مرتبط 
با بیماران مثل نوشتن در پرونده های پزشکی، همکاری با دیگر پزشکان 
و جست وجو برای اطالعات موردنیاز جهت درمان بیماران اختصاص 
دادند. پزشکان نزدیک به ۲۸ درصد از شیفت های روزانه خود را صرف 
مراقبت مستقیم از بیمار مانند معاینات بالینی و اعمال پزشکی کرده 
بودند. آن ها فقط حدود ۲ درصد از وقت خود را به ارتباط با بیماران و 
خانواده ها و حدود ۶ درصد را نیز به تدریس، کسب مهارت یا انجام 
تحقیقات علمی اختصاص دادند. پزشکان تا حدود 4۵ درصد از زمان 

شیفت ها را به وقت گذرانی با رایانه سپری کردند.
Reuters :منبع

پـزشکـان بیشتـر بـرای رایـانـه  
1/4 تریلیون وقـت می گـذارنـد تـا مریـض
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سیگار ساالنه عامل 2 میلیون مرگ در گروه سنی 30 تا 70 سال

که  می دهند  نشان  جدید  گزارش  دو  سپید: 
شیرین  گازدار  نوشابه های  نوشیدن  به  عادت 
بزرگساالن  و  کودکان  میان  در  همچنان  شده 
آمریکایی ادامه دارد: حدود دوسوم کودکان و 
نیمی از بزرگساالن می گویند روزانه دست کم 
یک بار نوشابه های شیرین شده می نوشند. این 
گزارش بر کودکان و نوجوانان ۲ تا 1۹ ساله 
متمرکز است. این گزارش می گوید، ۶۳ درصد 
کودکان و نوجوانان آمریکایی در فاصله سال های 
۲۰11 تا ۲۰14 نوشیدن دست کم یک بار در روز 
نوشابه های شیرین شده نوشیده اند. گزارش دیگر 
بر بزرگساالن آمریکایی متمرکز است. این گزارش 

نشان می دهد که 4۹ درصد بزرگساالن در طول همین دوره 
زمانی گفته اند که دست کم یک بار در روز نوشابه های شیرین 
این گزارش ها روز ۲۶  نوشیده اند. هر دوی  قند  با  شده 
ژانویه ۲۰1۷ به وسیله مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ها 
)CDC( آمریکا منتشر شده اند. پژوهشگران تهیه کننده این 
گزارش ها می نویسند بررسی های پیشین نشان داده اند که 
نوشیدن نوشابه های شیرین با مشکالت بهداشتی هم در 
بزرگساالن و هم در کودکان، ازجمله اضافه وزن، دیابت 
نوع ۲ و پوسیدگی دندان همراهی دارد. دستورالعمل های 
جدید تغذیه ای آمریکا برای سال های ۲۰1۵ تا ۲۰۲۰ توصیه 
می کند که مردم میزان قند افزوده به رژیم های غذایی شان را 
در حد کمتر 1۰ درصد کل کالری های دریافتی روزانه شان 
برسانند و نوشیدنی های بدون قندهای افزوده را انتخاب کنند.

تفاوت های سنی، جنسی و نژادی
بر اساس یافته های این گزارش ها مردان بزرگسال نسبت 
به پسران به طور میانگین در هرروز اندکی بیشتر کالری از 
طریق مصرف نوشابه های شیرین شده دریافت کرده بودند: 
1۷۹ کالری یا ۶/۹ درصد از میزان کل کالری دریافتی روزانه 
توصیه شده؛ اما زنان نسبت به دختران به طور میانگین کالری 
کمتری از طریق نوشابه ها دریافت کرده بودند: 11۳ کالری 

یا ۶/1 درصد از کل کالری های دریافتی روزانه توصیه شده.
این پژوهشگران همچنین دریافتند که در میان کودکان، 
مصرف نوشیدنی های شیرین شده با باال رفتن سن افزایش 
یابد: نوجوانان در سنین 1۲ تا 1۹ سال نسبت به گروه سنی 
کودکان ۲ تا ۵ سال و نیز نسبت به کودکان در گروه سنی ۶ 
تا 11 سال مقدار بیشتری نوشابه های شیرین شده مصرف 

کرده بودند. این پژوهشگران در بزرگساالن اثری 
مخالف را مشاهده کردند: مصرف نوشیدنی های 
کاهش  آنان  در  سن  افزایش  با  شده  شیرین 
می یافت، به طوری که میزان مصرف این نوشابه ها 
در سنین ۲۰ تا ۳۹ در اوج خود بود. این پژوهشگران 
همچنین دریافتند که تفاوت هایی در میزان مصرف 
نوشابه های شیرین شده با قند بر اساس نژاد وجود 
دارد. این پژوهشگران متوجه شدند که در میان 
دختران، دختران سیاه پوست غیر التین تبار به طور 
میانگین بیشترین میزان دریافت کالری در روز از 
طریق نوشابه های شیرین شده با قند دارند. در میان 
پسران، همگی پسران سفیدپوست غیرالتین تبار، 
پسران سیاه پوست غیر التین تبار و پسران التین تبار به طور 
میانگین میزان های مشابهی از نوشابه های شیرین شده با 
قند مصرف می کردند، درحالی که پسران آسیایی تبار به طور 
میانگین کالری کمتری را در روز از طریق این نوشابه ها 
دریافت می کردند. بر اساس این گزارش، مردان سیاه پوست 
باالترین  میانگین  به طور  التین تبار  مردان  و  غیرالتین تبار 
میزان دریافت کالری از طریق نوشابه های شیرین شده با قند 
را داشتند. همچنین، زنان سیاه پوست غیرالتین تبار بیشترین 
میزان دریافت کالری از طریق این نوشابه ها را نسبت به زنان 
دیگر داشتند. داده های مورداستفاده در این دو گزارش از دو 
نظرخواهی بررسی ملی بهداشت و تغذیه آمریکا در سال های 

۲۰11 تا ۲۰1۲ و ۲۰1۳ تا ۲۰14 به دست آمده است. 
LiveScience :منبع

استفاده از اشعـه فرابنفش اعتیـاد بـه نـوشـابـه هـای گـازدار!
برای ضدعفونی بیمارستان

خبــر

توسط  انجام شده  جدید  مطالعه  سپید: 
مرکز سالمت دوک آمریکا نشان می دهد، 
دستگاه های UVC می توانند انتقال چهار 
ویروس مهم را تا ۳۰ درصد کاهش دهند. 
وسیله جدیدی موسوم به UVC )نوعی 
اشعه ماوراءبنفش( به بیمارستان ها در مبارزه 
با باکتری های مقاوم به دارو در اتاق بیماران و 
بروز عفونت های جدید کمک می کند. تحقیق 
در مورد تاثیر و کارآمدی این دستگاه ها هنوز در 
مراحل مقدماتی است. این یافته ها مخصوص 
بیمارانی است که در اتاقی بستری شده اند 
که قبال بیماری دارای محیط کشت مثبت 
یا عفونت ناشی از میکروب های مقاوم به 
دارو تحت درمان بوده است. برخی از این 
میکروب ها می توانند تا مدت ها حتی بعد از 
ترخیص بیمار از اتاق و تمیز شدن آنجا، در 
محیط باقی بمانند و بیمار بعدی در آن اتاق 
احتماال در معرض آنها قرار گیرد. این پژوهش 
با ۲1 هزار بیمار از سال ۲۰1۲ تا ۲۰14 در ۹ 
بیمارستان انجام شد. آنان دریافتند در اتاق های 
خالی با استفاده از دستگاه UVC به مدت 

۳۰ دقیقه، باکتری ها کامال نابود می شوند.
MNT :منبع
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سپید: نتایج یک مطالعه نشان می دهد که با استفاده از یک ایمپلنت 
به شکل گیره کاغذ می توان پرفشاری خون را در بیمارانی که به دارو 
واکنش نشان نمی دهند، کاهش داد و آن را جایگزین دارو درمانی کرد. 
در این مطالعه بین المللی که گروهی از محققان بیمارستان عمومی 
»ایست بورن« در انگلیس نیز در آن شرکت داشتند، این ایمپلنت سیمی 
در قسمت باالی ران کار گذاشته شد تا کانالی میان شریان اصلی و 
یک ورید ایجاد کند. این ابزار باعث می شود که جریان خون در پا، 
به سمت باالتنه و قلب منحرف شود و به طور حیرت انگیزی تاثیر 

آن موجب کاهش فشار خون در تمام بدن می شود.
آزمایش ها ثابت کرد که بیماران به این درمان خوب واکنش نشان 
را کاهش دهند.  داروهای خود  آن ها می توانند  از  برخی  دادند و 
روش  این  با  بیماران  از  بعضی  شواهد،  برخی  براساس  همچنین 

می توانند داروهای فشار خون خود را کامال قطع کنند.
 MedicalXpress :منبع

کـاهـش پـرفشـاری خـون 
بـا کمـک ایـمپلنـت

شماره ۹۷۸  1۳ بهمن 1۳۹۵
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