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ازآنجایی که زمان بسیار زیادی از وقت خود را 
صرف کار با گوشی های هوشمند، لپ تاپ ها و 
تپلت ها می کنیم این سوال بزرگ مطرح می شود: 
آیا این ابزار الکترونیکی ما را به هم نزدیک تر یا از 

هم دورتر می کنند؟
پاسخ این سوال می تواند وابسته به این باشد که 

در چه دهه ای متولدشده اید.
آقای رابرت ویس، یکی از مشاوران مطرح شهر 
دورتر  یا  »نزدیک  کتاب  نویسنده  و  لس آنجلس 
از هم: تاثیر فناوری و اینترنت روی تربیت، کار و 
روابط« می گوید: »وقتی که افراد متولدشده در دهه 
1960 و 1970 یک جوانی را می بینند که به گوشی 
همراه یا تبلت خود زل زده است تاسف می خورند 
و فکر می کنند که این جوان یک فرد غیراجتماعی 
است، اما چه کسی می تواند بگوید که حق با کیست؟ 
شاید این را بتوان گفت که جوان ترها به نحو دیگری 
در حال ارتباط با دیگران هستند و اجتماعی بودن 
آن ها متفاوت است.« آقای ویس می گوید که اگر 
سایت هایی همچون فیس بوک و اپلیکیشن هایی 
همچون تلگرام و اینستاگرام در حال تغیر رابطه 

متقابل افراد با یکدیگر هستند، اما این سایت ها و اپلیکیشن 
ها الزاما چیز بدی نیستند. آقای ویس می گوید: »فناوری 
زمانی می تواند تبدیل به یک مشکل شود که امکان سلب 
مسئولیت اعمالتان را فراهم آورد، اما همین فناوری می تواند 
شیوه های متفاوتی را برای حفظ و ایجاد روابط، عضویت در 

اجتماع و بیان نیازهای ما فراهم آورد.«
بعضی از تحقیقات می گویند که فناوری به جای آنکه 
مردم را منزوی کند در حقیقت در حال کمک به مردم برای 
تقویت روابط آن ها است. دکتر کیت همپتون، دانشیار 
ارتباطات و سیاست های عمومی ارتباطات در دانشگاه 
روتگرس می گوید: »یافته های روشن و منسجم ما نشان 
می دهند که کاربران شبکه های اجتماعی تمایل بیشتری به 

روابط نزدیک تر به صورت آنالین و رودررو دارند.«
بعضی از روش های مثبت فناوری که باعث بهبود روابط 

می شوند شامل موارد زیر هستند:
فناوری منجر به روابط متقابل غیرآنالین بیشتری 
می شود. دکتر همپتون این عقیده را رد می کند که افراد 
استفاده کننده از فناوری در خانه های خود پنهان می شوند 
تا از تماس رودررو با افراد خودداری کنند. او می گوید که 
مکالمه های آنالین غالبا منجر به یک قرار صرف شام یا قهوه 

تبدیل می شوند. او بیان می دارد: »هیچ سند و مدرکی وجود 
ندارد که نشان دهد روابط متقابل دیجیتالی جایگزین روابط 
متقابل رودررو شده اند. در حقیقت، دریافته ایم که کاربران 
فناوری دیجیتالی در زمره افرادی هستند که بیشترین استفاده 
را از مکان های عمومی مانند چای خانه ها، رستوران ها و 

مراکز مذهبی می کنند.«
نزدیک تری  روابط  فناوری  از  استفاده کننده  افراد 
دارند. دکتر همپتون دریافته است که کاربران فیس بوک 
در مقایسه با دیگر کاربران اینترنت 9 دوست بیشتر برای 
درد دل کردن و بحث کردن راجع به موضوعات مختلف 
دارند. افرادی که به طور منظم از گوشی های هوشمند استفاده 
می کنند نیز روابط نزدیک تری دارند. کاربران فیس بوک در 
مقایسه با افرادی که از فیس بوک استفاده نمی کنند ازنظر 
اقدامات مربوط به حمایت اجتماعی نمرات باالتری به دست 
آورند. کاربران فیس بوکی دوستان بیشتری دارند که خواهان 
ارائه توصیه، همدلی و کمک فیزیکی هستند. دکتر همپتون 
می گوید که فناوری سکویی را برای درخواست کمک 

فوری فراهم می آورد.
فناوری به طوالنی شدن روابط کمک می کند. برای 
دوستانی که امکان مالقات رودررو برای آن ها وجود ندارند، 

فناوری می تواند یک وسیله ارتباطی مهم باشد. دکتر همپتون 
می گوید که در روزهای پیش از دیجیتالی شدن اگر به خاطر 
شغل جدید مجبور به ترک شهر یا تعویض مدرسه خود 
بودید، حفظ ارتباط با همکالسی ها و همشهری های قبلی 

تبدیل به یک چالش می شد.
فناوری ما را از تنوع گروه ما آگاه می سازد. دکتر همپتون 
می گوید که درگذشته فرض اینکه دوستان ما عقاید مشترکی 
با ما دارند آسان بود، اما با استفاده از شبکه ها و رسانه های 
اجتماعی می توانیم تمام کارها و افکار افراد را زیر نظر داشته 
باشیم و از اختالف خود با دیگر اعضای گروه مطلع شویم. 
دکتر همپتون می گوید: »فناوری باعث می شود که اطالعات 
کمی از زندگی ما همچون جاهایی که رفتیم، عقاید سیاسی 
ما و غذاهایی که می خوریم در اختیار دیگران قرار بگیرد. 
همین اطالعاتی که در مورد دیگران به دست می آوریم باعث 
می شود که در مورد اختالف خود با دیگر اعضای گروه های 

اجتماعی آگاه تر شویم.«
فناوری جوامعی را خلق می کند. آقای ویس می گوید: 
»قبل از انقالب صنعتی در جوامعی زندگی می کردیم که 
متشکل از پدر و مادربزرگ ها، خاله ها و عمه ها و عموها و 
دایی ها بودند. اما امروزه به دلیل کار و تحصیل مردم مجبورند 

که از آشناهای خود جدا شوند، درنتیجه مردم از 
شیوه های آنالین برای برقراری ارتباط با آشنایان 

خود استفاده می کنند.«

حال و هوای نوجوانی
شاید جالب ترین یافته های تحقیقات راجع به 
فناوری و روابط مربوط به نوجوانان باشد. نوجوانان 
اولین نسلی هستند که نمی توانند زندگی بدون 
رسانه اجتماعی را تصور کنند و بدون آن رشد کنند. 
ازآنجایی که نوجوانان این نسل تکالیف و فعالیت های 
بیشتری دارند عمده زندگی اجتماعی آن ها به صورت 
آنالین است. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد 
که تنها 25 درصد از نوجوانان وقت خود را صرف 
مالقات روزانه رودررو با دوستان خود در خارج از 
مدرسه می کنند. اما 55 درصد از نوجوانان روزانه 
از طریق شبکه های اجتماعی به دوستان خود پیام 

می دهند.
بیش از 80 درصد از نوجوان های شرکت کننده 
در این نظرسنجی گفتند که رسانه اجتماعی احساس 
پیوند بیشتر با زندگی دوستانشان می دهد و 70 درصد 
از این نوجوان ها بیان داشتند که احساس آن ها متناسب 
بااحساس دوستان آن ها است. اگرچه غالبا گزارش هایی 
در مورد قلدری نوجوانان می شنویم، اما 68 درصد از این 
نوجوان ها گفتند که در سخت ترین لحظه های ناشی از 

قلدری دیگران از شبکه های اجتماعی حمایت می گیرند.
چیزهایی که افراد در شبکه های اجتماعی پست می کنند 
باعث شده است که 21 درصد از نوجوان های این تحقیق 
احساس بدتری نسبت به زندگی خود داشته باشند.40 
درصد از این نوجوان ها گفته اند که بعضی از فشارها آن ها 
را وامی دارد تا عکس هایی را پست کنند که نشان دهنده ظاهر 
و روحیه خوب آن ها است. آقای ویس خاطرنشان می کند 
که هم بزرگ سال ها و هم نوجوان ها این استرس را دارند که 
چه عکسی را باید پست کنند. او می گوید که امروزه هرکسی 
احساس می کند که برای یک تصویر بی نقص باید لباس 
بسیار عالی بپوشد و موهایش را مرتب کند. همچنین همواره 
افرادی را دیده ایم که یکدیگر را گول می زنند و کودکان نیز 
همواره مورد قلدری دیگران قرارگرفته اند. اما امروزه نحوه 

قلدری کردن و گول زدن فرق کرده است.« 
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به گزارش مقامات بهداشتی آمریکا، مرگ و میر ناشی از بیماری آلزایمر 
55 درصد افزایش یافته است. در یک چهارم از این موارد، بار سنگین 
مراقبت برعهده عزیزان آن فرد بوده است. بیماری آلزایمر یک معضل 
سالمت عمومی است که نه تنها افراد مبتال به این بیماری، بلکه اشخاصی 

که عهده دار مراقبت از آن ها هستند را تحت تاثیر قرار می دهد.
تعداد آمریکایی های باالی 65 سال به سرعت در حال رشد است 
و سن، بزرگ ترین عامل خطر برای بیماری آلزایمرمحسوب می شود.

مطالعات نشان می دهد، میزان مرگ و میر این بیماری از سال 1999 
تا 2014، 83 درصد افزایش داشته است. در این مدت، تعداد افرادی 
که در منزل بر اثر آلزایمر فوت کردند، از 14 به 25 درصد رسیده است.

افزایش مرگ افراد در خانه، نشان دهنده نیاز بیشتر به مراقبان است؛ 
چراکه در مراحل آخر بیماری، بیماران به طور کامل وابسته به مراقبان 
هستند که اغلب شامل خانواده و دوستان است. افزایش مرگ ومیر 
آلزایمر به دالیلی مانند افزایش سن جمعیت و تشخیص بهتر این 
بیماری رخ داده است. همچنین، آلزایمر بیشتر در گواهی های فوت 
به عنوان علت مرگ ذکر می شود. بیماری آلزایمر، نوعی کشنده از 
زوال عقل و ششمین عامل مرگ و میر در ایاالت متحده است. نزدیک 
به 4 درصد از تمام مرگ  ها در سال 2014 به علت آلزایمر بوده است. 
پنجمین عامل اصلی مرگ در میان افراد 65 ساله و مسن تر به بیماری 
آلزایمر اختصاص داده شده است. مراقبت پرستاری از فرد مبتال به 
آلزایمر کار ساده ای نیست و هزینه باالیی برای این امر صرف می شود. 
به ازای هر فرد بیمار، سه نفر برای مراقبت از آنها وجود دارد. آلزایمر 
گران ترین بیماری در آمریکا است. اغلب این بیماران در آسایشگاه 
یا مراکز مراقبتی می میرند؛ اما این میزان از 68 درصد در 1999 به 54 

درصد در 2014 کاهش یافته است.
 Health Day

یک مطالعه جدید نشان می دهد که افزایش دمای شبانه به همراه 
تغییرات اقلیمی، باعث بد خوابی میلیون ها نفر از افراد می شود.

آمریکایی ها تعداد شب ها با خواب نا کافی را با افزایش دمای شب هنگام 
در طول ماه های تابستان، بیش از دو برابر گزارش کردند. تغییرات 

اقلیمی، تعداد دماهای گرم شبانه غیرمعمول را افزایش داده است.
بیش از 9 میلیون نفر از آمریکایی ها با افزایش 1.8 درجه فارنهایت 
به طور متوسط بیش از حد معمول طی یک ماه، بی خوابی را تجربه 
می کنند. این تعداد به معنای ساالنه 110 میلیون شب بیشتر با خواب 
نا کافی است. محققان دریافتند که آب وهوای گرم در سالمندان و افراد 
کم درآمد بیشترین تاثیر را دارد: افرادی که دارای درآمد کمتر از 50000 
دالر در سال بودند، حدودا سه برابر بیشتر از سایریندر شب های گرم 
دچار بی خوابی شدند. بی خوابی در آب وهوای گرم در افراد 65 ساله 
یا مسن تر، دو برابر بیشتر از افراد جوان بود.  افراد مسن کم درآمد دارای 
بدترین شرایط بودند؛ میزان بی خوابی در آن ها 10 برابر بیشتر از سایر 
افراد بود. اشخاص با درآمد پایین، در مکان هایی بدون تهویه مطبوع 
زندگی می کنند. همچنین افراد سالمند به اندازه افراد جوان، قادر به 

تنظیم درجه حرارت بدن خود نیستند.
 Health Day 2017 27 می 

افزایـش 55 درصدی مرگ و میـر 
نـاشی از آلـزایمـر

گـرم شـدن آب وهـوا 
باعث افزایش بی خوابی می شود

نشان  آمریکا  پیتزبورگ  دانشگاه  محققان  مطالعات 
می دهد، به محض مشاهده عفونت خون باید درمان 
شود و هیچ گونه تعلل در درمان جایز نیست. مطالعات 
نشان می دهد عفونت خون، قاتل شماره یک بیماران 
بیمارستانی است و باید به محض مشاهده درمان آغاز 
شود. عفونت خون یا 'سپسیس' که گاهی مسمومیت 
خون نیز نامیده می شود، یک واکنش ایمنی خطرناک 
و جدی است که بر اثر ترشح مواد شیمیایی ایمنی 
به داخل جریان خون برای مباررزه با عفونت بوجود 
می آید و می تواند منجر به مرگ شود.  التهاب ناشی از 
عفونت خون سبب سوراخ شدن عروق و تولید لخته 
می شود، در نتیجه، جریان خون کافی به ارگان های 
بدن نمی رسد و ارگان ها بر اثر کمبود اکسیژن و مواد 
غذایی دچار اختالل می شوند. در موارد حاد، فشار 

خون به اندازه ای کاهش می یابد که قلب ضعیف شده و 
دچار شوک سپتیک می شود. در این حالت کبد، کلیه، ریه 

و اندام های حیاتی دیگر دچار نارسایی می شوند.
در حال حاضر اختالف نظرهایی در مورد درمان این 
عارضه وجود دارد و برخی از پزشکان معتقد به استفاده از 
پروتکل های دارویی برای درمان هستند؛ در حالی که سایرین 
بر این باورند این درمان عوارض جانبی ناخواسته دارد و در 
حالت اورژانسی و با توجه به محدودیت های که در بخش 

اورژانس وجود دارد، امکان پذیر نیست. 
ولی مطالعات جدید نشان می دهد سرعت در شروع 
درمان مهمترین عامل در حفظ بقای بیمار است. این مطالعه 

نشان می دهد به محض مشاهده عالیم باید آزمایش و کشت 
خون انجام شود و در عرض سه ساعت پس از تشخیص، 
با آنتی بیوتیک درمان آغاز شود. درمان سریع مهمترین عامل 
در حفظ بیمار است. شایع ترین علت سپسیس، یک عفونت 
باکتریایی موجود در خون است. اگر سیستم ایمنی موفق به 
نابودی باکتری نشود، سبب عفونت می شود. باکتری سپسیس 
می تواند از هر نقطه ای، حتی یک خراش کوچک روی زانو، 
وارد بدن شود. محققان بر این باورند که سپسیس می تواند 
بر اثر عفونت های دیگری از قبیل آپاندیسیت، ذات الریه، 
عفونت دستگاه ادراری، مننژیت و عفونت کلیه ناشی شود. 
استخوان  یا عفونت  استئومیلیت  با  گاهی علت سپسیس 
همراه است. گاهی این عفونت ناشی از نوعی قارچ است.

از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  گزارش  اساس  بر 
بیماری ها، بیش از 1.5 میلیون آمریکایی در سال به 
این عفونت مبتال می شوند. تعداد افرادی که بر اثر 
این عفونت در بیمارستان بستری شده اند، از 621 
هزار نفر در سال 2000 میالدی، به یک میلیون و 
141 هزار نفر در سال 2008 میالدی رسیده است. 
همه افراد، به ویژه افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی 
دارند، سالمندان، نوزادان و کودکان در معرض این 
عفونت قرار دارند. متاسفانه به دلیل مقاومت در برابر 
آنتی بیوتیک، این عفونت رو به روز در حال افزایش 
است. مطالعات نشان می دهد از هر پنج بیمار مبتال 
به سپسیس، یک نفر جان خود را از دست می دهد.

آغاز  می تواند  بدن  از  ای  هرنقطه  از  سپسیس 
شود، بنابراین عالیم متفاوتی دارد. معموال تشخیص 
بیماری تا زمان بروز عالیم دشوار است. معموال بیماری در 
سه مرحله سپسیس، سپسیس حاد و شوک سپسیس بروز 
می کند. تب اولین نشانه بیماری است. ضربان قلب افزایش 
می یابد و بیش از 90 ضربان در دقیقه می شود. اختالل در 
تنفس، عملکرد غیر طبیعی قلب، شکم درد، کاهش تعداد 
پالکت، کاهش ادرار، خارش پوست، بروز لکه های تیره روی 
پوست، لرز، ضعف شدید، بیهوشی و سردرگمی و هذیان 
از مهمترین عالیم بیماری هستند. حالت پیشرفته بیماری 
که شوک سپسیس نام دارد، سبب کاهش فشار شدید خون، 

نارسایی اندام داخلی و مرگ می شود. 
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سرعت در درمان، مهمترین عامل در نجات بیماران مبتال به عفونت خون

فناوری و روابط: دالیل موافق و مخالف

محققان به رابطه بین جنگل زدایی و افزایش 
نرخ ابتال به ماالریا در کشورهای درحال توسعه 
پی بردند. طبق گزارش اخیر سازمان غذا و 
کشاورزی سازمان ملل، در حدود 130 میلیون 
هکتار جنگل، که مساحتی به اندازه آفریقای 
جنوبی است، از سال 1990 از بین رفته است. 
به گفته کلی اوستین، سرپرست تیم تحقیق 
از دانشگاه لیهای پنسیلوانیا، »جنگل زدایی 
یک پدیده طبیعی نیست، بلکه عمدتا ناشی 
از فعالیت های انسانی است.« به گفته وی، 
طبیعی  محیط زیست  در  انسانی  »تغییرات 
می تواند تاثیر چشمگیری بر نرخ ابتال به ماالریا 
داشته باشد.« مطالعه 67 کشور کمتر توسعه یافته 
که ماالریا در آن شیوع بیشتری دارد نشان می دهد 
الگوهای تغییر آب وهوا، جنگل زدایی و سایر 
تغییرات انسانی در محیط زیست طبیعی موجب 
تشدید انتقال ماالریا می شود. به گفته محققان، 
جنگل زدایی به چندین طریق موجب شیوع 
ماالریا می شود که از آن جمله افزایش میزان نور 
خورشید و آب راکد در برخی نواحی است. 
این دو وضعیت، شرایطی مطلوب برای رشد 
اکثر گونه های پشه آنوفل هستند که در انتقال 

ماالریا نقش اصلی را ایفا می کنند.
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