
روزانمه شماره 991  28 بهمن 1395
14

سپید: یک بررسی جدید نشان می دهد که بیش از 5۰ درصد 
شمار کل مرگ های ناشی از آلودگی هوا در جهان در سال 2۰15 
مربوط به چین و هند است. این بررسی که بوسیله موسسه تاثیرات 
بهداشتی )HEI( انجام شد به این نتیجه رسید که آلودگی هوا در 
سال 2۰15 به 4/1 میلیون مورد مرگ زودرس انجامیده است که 
حدود 2/2 میلیون مورد آن مربوط کشورهای چین و هند است.
 با توجه به این نتایج آلودگی در فهرست شایع ترین علل مرگ  

و میر انسان ها در جهان در رده پنجم قرار می گیرد.
در این بررسی که نخستین مورد از این نوع به شمار می رود، 
از داده های  طرح »بار جهانی بیماری ها«)GBD( استفاده شده 
است. پایگاه داده های GBD نقش عوامل رفتاری، رژیم غذایی 
و محیطی در مرگ و میر در 195 کشور جهان ردیابی می کند.

پژوهشگران GBD می گویند گرچه تخمین سازمان جهانی 
بهداشت در سال 2۰12 شمار مرگ های ناشی از آلودگی  هوا را 
حدود 3 میلیون مورد تعیین کرد، اما آنان با استفاده به شواهد و 

روش شناسی های جدید، به رقم بسیار باالتری رسیدند. 
پژوهشگران این موسسه می گویند 92 درصد جمعیت جهان 

در مکان هایی زندگی می کنند که هوای ناسالم دارند.
آلودگی هوا با میزان های باالتر سرطان، سکته مغزی و بیماری 
قلبی و نیز عوارض مزمن تنفسی مانند آسم مربوط شده است.

دکتر دان گرینباوم، رئیس موسسه تاثیرات بهداشتی گفت 
بر اساس یافته های این بررسی چین و هند که پرجمعیت ترین 
کشورهای جهان هستند، هر کدام 1/1 میلیون مرگ ناشی از 
آلودگی از هوا را به خود اختصاص می دهند، اما چین از لحاظ  

انجام اقداماتی برای حل این مشکل از هند جلوتر است.
او گفت: »هند هنوز راهی طوالنی را در پیش رو دارد و به 
نظر می رسد برخی وزیران دولتی با وجود شواهد بسیار رابطه 

قوی میان آلودگی هوا و مرگ ومیر را نمی پذیرند.«
سخنگوی وزارت محیط زیست هند هنوز در این باره اظهارنظر 

نکرده است، اما هفته پیش آنیل مدهاو داو، وزیر هندی گفت 
که داده هایی قطعی درباره رابطه میان آلودگی هوا و میزان مرگ  

و میر وجود ندارد.
سخنگوی وزارت محیط زیست چین هم به درخواست برای 
اظهار نظر  درباره دقیق بودن رقم تخمینی 1/1 میلیون مرگ مربوط 
به  آلودگی هوا در این پاسخ نداده است. دولت چین کارزاری را 
برای بهبود کیفیت هوا شروع کرده است، اما  مقامات از پذیرفتن 
رابطه مستقیم میان آلودگی هوا و میزان مرگ  و میر طفره رفته اند 
و وزیر بهداشت چین قباًل گفته است داده ای درباره رابطه میان 

مه دود و میزان بروز بیشتر سرطان ها در دست نیست.
سخنگوی وزارت محیط زیست چین در ماه ژانویه به خبرنگاران 
گفت: »هنوز خیلی زود است که درباره گستره اثرات مه دود بر 
سالمت، به خصوص اثر درازمدت آن بر بدن نتیجه گیری کنیم.«
دولت چین در طرح ملی درازمدت مراقبت های بهداشتی 
که در اکتبر گذشته منتشر کرد، رابطه میان سالمت و آلودگی را 
پذیرفت و وعده داد که تاثیرات دقیق آلودگی را ارزیابی کند و 

قابلیت های پایش محیط زیست را تقویت کند.
موسسه تاثیرات بهداشتی )HEI( یک پایگاه داده های اینترنتی  
جهانی  تاثیرات  درباره  نیز   )www.stateofglobalair.org(

آلودگی هوا بر بهداشت ایجاد کرده است.
Reuters :منبع

۵۰ درصد مرگ های آلودگی هوا 
مربـوط به چیـن و هنـد است
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قاتل جهانیسرطان

سرطان ساالنه موجب مرگ ومیر 8/2 میلیون نفر در سراسر جهان می شود.
سرطان یکی از اصلی ترین علل مرگ در جهان است و حدود ۱۳درصد از تمام 
مرگ ومیرها را تشکیل می دهد.

کشنده ترین انواع سرطان در آمریکا و نرخ مرگ ومیر ساالنه آنها

شایع ترین انواع سرطان در سراسر جهان

در جهان توسعه یافته

پستان 
۵۱۹ هزار

معده 
8۰۳هزار

ریه 
۱/۳میلیون

روده بزرگ 
۶۳۹ هزار

 کبد 
۶۱۰ هزار

مردان

مری
ریه

معده
کبد

پروستات

ریه
پستان
معده
روده بزرگ
دهانه رحم

زنان

ریه ۳۱درصد
پروستات ۱۰درصد
روده بزرگ 8درصد
لوزالمعده ۶درصد
کبد ۴درصد

ریه 2۶درصد
پستان ۱۵درصد
روده بزرگ ۹درصد
لوزالمعده ۶درصد
تخمدان ۶درصد

۷۰درصد از تمام مرگ ومیرهای سرطان در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می دهند.

بیش از ۱۰۰ گونه سرطان وجود دارند که می توانند هر بخشی از بدن را تحت تأثیر قرار دهند.

بیش از ۳۰درصد از سرطان ها قابل پیشگیری هستند؛ اغلب از طریق نکشیدن دخانیات، رژیم غذایی 
سالم، فعالیت جسمانی و پیشگیری از عفونت هایی که ممکن است موجب ابتال به سرطان شوند. یک سوم 
از سرطان ها قابل درمان هستند؛ در صورتی که به موقع تشخیص داده و به صورت مناسب درمان شوند.
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 ترجمه:علیحاجرسولیها

2 از هر ۹ نفر  
دارای خطر افزایش یافته 
عودسرطان اولیه هستند

۱ از هر ۳ نفر 
در طول زندگی خود به 
سرطان مبتال خواهند شد

۱ از هر ۹ نفر  
پس از بهبود از سرطان، در خطر 
ابتالی دوباره به سرطان قرار دارند

این قاتل سالی 8 میلیون نفر را می کشد


