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درباره نشانگان بعد از بیمارستان در سالمندان

بیماری بد است، بیمارستان از آن بدتر
هاریت الندو با بیماری های مزمن خاص سالمندان 
سر می کرد، تا اینکه شکستگی ستون مهره ها دردی 
را به او تحمیل کرد که دیگر تحمل پذیر نبود. کارش 
به بیمارستان کشید، در آنجا دردش به کمک مورفین 
آرام گرفت، اما بعد از مرخصی از بیمارستان، دچار مشکلی شد که 
کارشناسان به آن »نشانگان بعد از بیمارستان« می گویند؛ یعنی فشار 
بستری شدن خوابش را به هم ریخت، باعث شد کمی به هذیان گویی 

بیفتد، جهت یابی را گم کند و ضعیف شود.

به نظر آنها، نشانگان بعد از بیمارستان زمینه ساز بستری شدن دوباره 
 2016 سال  در  است.  سالمند  بیماران  بین  بیمارستان  به  بازگشت  و 
میالدی، براساس آمارهای اعالم شده از سوی دولت، 18درصد از بیماران 
تحت پوشش بیمه مدیکر، بیمه دولتی آمریکا برای سالمندان، ظرف 
30 روز دوباره به بیمارستان بازگشته اند. یکی از آنها خانم الندو که 
3 هفته بعد به دلیل آمبولی ریه، وجود لخته خون در ریه ، که پزشکان 
دلیل احتمالی آن را کم تحرکی تشخیص دادند دوباره مجبور شد در 
بیمارستان بستری شود. لخته باعث شد قلبش هم دچار مشکل شود، 
بعد ریه هایش آب آورد و پاهایش هم ورم کرد و تازه شکستگی های 
دیگر ستون فقرات هم به قبلی ها اضافه شد. این بستری شدن ها شیوه 
زندگی هاریت الندو را به کل تغییر داد تا جایی که دیگر نمی توانست 

مانند سابق مستقال زندگی کند.
عبارت »نشانگان بعد از بیمارستان« اولین بار در سال 2013میالدی، 
توسط یک متخصص قلب از دانشگاه یل به نام »کرامهولز« ابداع شد. 
وقتی قرار شد بیمه های دولتی بیمارستان ها را به خاطر دوباره بستری 
کردن بیمار در کمتر از 1 ماه جریمه کنند، دکتر کرامهولز نگاهی به 
آمارها انداخت و متوجه شد اغلب پذیرش های دوباره در شرایطی به نظر 
بی ارتباط با بیماری بار اول انجام گرفته است. او می گوید: »تمام هم 
و غم پزشکان درمان بیماری ای است که بیمار به آن مبتال شده. بقیه 
مشکالتی که ممکن است بیمار در بیمارستان به آنها دچار شود، به 
نظرمان ناچیز می آید.« به نظر او، مرخصی از بیمارستان می تواند آغاز 
یک دوره 60 تا 90 روزه آسیب پذیری نسبت به مشکالت دیگر باشد 

که فشار بستری شدن به بیمار وارد کرده است. اینها دیگردردسر نیستند. 
مشکالت زهرآگینی هستند که بر بهبود بیمار اثری قطعی می گذارند.

او  اقوام  یا  بستری شده  بیمارستان  بیماری که دوره ای در  تقریبا هر 
می توانند چند تا از این فشارها را بریتان بشمارند؛ خواب آشفته وقتی 
کارکنان بیمارستان خونگیری و ثبت عالئم حیاتی را ساعت 4 صبح 
انجام می دهند، حس پریشانی گم کردن روز و شب، سرو غذاهای 

بدمزه در ساعت های نامناسب.
حتی چند روز بستری می تواند حجم عضالت و توانایی حفظ تعادل 
را کاهش دهد. داروهای جدید با نتایج ناشناخته، اتاق های مشترک، 
هذیان گویی و درد همه می توانند از عوارض بستری شدن باشند. به نظر 

کرامهولز، بستری شدن بر هورمون هایتان، متابولیسم و سیستم ایمنی تان 
اثر می گذارند و باعث می شوند مردم تحلیل بروند و توانایی شان را 
برای دفع خطرات دیگری که سالمت آنها را تهدید می کند، کاهش 

یابد. این شرایط آثار متفاوتی بر فرد می گذارند.
پژوهشگران دانشگاه یل بیماران تحت پوشش بیمه را که از بیمارستان 
مرخص می شوند از 3 نظر  مورد بررسی قرار دادند؛ ناکارآمدی قلبی، 
حمالت قلبی و ذات الریه. آنها فهمیدند پذیرش دوباره در بیمارستان، 
خونریزی معده و روده و کم خونی در 4 تا 10 روز بعد از مرخصی 
افزایش نشان می دهد و خطر ضایعاتی مانند افتادن یا حوادث دیگر در 
3 تا 5 هفته بعد از مرخص شدن از بیمارستان همچنان جدی هستند. 

هرچند نشانگان بعد از بیمارستان نظریه ای است که باید بر آن بررسی 
شود، تحقیقات در جهت اثبات آن پیش می رود. کارشناسان دیگر نیز 
بین فشارهایی که در بیمارستان بر بیماران حمالت قلبی وارد می شود 
و بستری شدن دوباره آنها نسبت مستقیم پیدا کرده اند. به نظر آنها، 
بیماران حمله قلبی باید فشارهای مختلفی را تجربه کنند؛ از ترس از 
مرگ بگیرید تا دغدغه های مالی. به همه اینها باید اثر محیط بیمارستان 
را نیز اضافه کرد. تیم کارشناسی وضعیت بیماران با متوسط سنی 63 
سال را که به بخش اورژانس مراجعه می کنند، در 2 حالت بررسی کرد؛ 
اول در زمان شلوغی و دیگر در زمان خلوتی. معلوم شد هرقدر بیمار 
در ساعت های شلوغی به اورژانس مراجعه کند، احتمال آنکه بعد از 
یک ماه با ناهنجاری فشار بعد از ضایعه )پی تی اس دی( دوباره بستری 

شود، افزایش پیدا می کند.
به حمالت  مبتال  بیمار  کلمبیا وضعیت 1000  دانشگاه  حاال محققان 
قلبی را دنبال می کنند. وزنشان و میزان فشاری را که بر آنها آمده اندازه 
می گیرند و به هر یک وسیله ای پوشیدنی داده اند تا بتوانند میزان تحرک 
بدنی و خواب آنها را اندازه بگیرند. شاید نتایج این بررسی بتواند اثر 
نشانگان بعد از بیمارستان را اثبات کند. دکتر ادموندسون، سرپرست تیم 
تحقیق، می گوید: »ما هر روز در درمان ناهنجاری ها پیشرفت می کنیم، 
اما هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که بتوانیم جلوی صدمات را بگیریم.«

برای  بستری شدن  از  ناشی  توانسته اند جلوی صدمات  بیمارستان ها 
کودکان را بگیرند، به همین دلیل کارشناسان فکر می کنند، این هدف 
برای سالمندان هم هدفی دست نیافتنی نیست، مثال می توان به بیمار 
اجازه داد لباس های خودش را بپوشد، برای قدم زدن از تخت پایین 
بیاید یا به قدر کافی بخورد تا کاهش وزن نداشته باشد. می توان حساب 
کرد که بیمار واقعا نیازمند چه تعداد آزمایش است یا اینکه الزم است 

قبل از طلوع آفتاب از او خون گرفت؟
به نظر کارشناسان، هرگز نباید بدون دلیل موجه بیماری را از خواب 
بیدار کرد. شرایط درمانگر توجیهی برای بیدار کردن بیمار نیست، اما 
تا وقتی تحقیقات به نتیجه برسد و سیاست گذاری ها تغییر کند، می توان 

از خانواده بیمار برای بهتر شده شرایط بستری کمک گرفت. 
منبع: نیویورک تایمز

بچه ها کم تحرک تر و وابسته تر می شوند

تحقیقات یک گروه کارشناسی در نیوزیلند نشان می دهد، گروه موردمطالعه اغلب وقت خود را در خانه دوستان 
یا در غذافروشی ها و فروشگاه های اطراف خانه می گذرانند. آنها که اغلب ترجیح می دهند از نزدیکی های خانه 
دور نشوند، هر روز کم تحرک تر و وابسته تر می شوند. این مطالعه که با حمایل دانشگاه  هاروارد روی یک گروه از 
کودکان 13-11 سال انجام شده، حاکی از آن است که 50درصد از وقت فراغت این کودکان حوالی 500 متری 
از منزلشان می گذرد. کارشناسان عقیده دارند، میزان تحرک نوجوانان نسل فعلی بسیار کمتر از نسل های قبلی است 
که شاید یکی از دالیل آن ترس از کمبود امنیت در خیابان ها باشد. یکی از نتایج این مطالعه به آنجا می رسد که 

یکی از عوامل رفاه در عصر ما وضعیت محالت است.
منبع: گاردین
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شرکت بین المللی فیلیپ موریس، تولیدکننده سیگار مارلبورو 
و سایر برندهای مشهور سیگار در جهان، امید دارند بتوانند 
در آینده تولید سیگارهای سنتی حاوی توتون را به کلی کنار 

بگذارند و به سمت تولید محصوالت بدون دود بروند.

این شرکت غول آسای چندمیلیارد دالری که مرکز آن در شهر 
نیویورک است، اعالم کرده با این اقدام بزرگ، به جای تولید 
سیگارهای حاوی تنباکو، نوع الکترونیک سیگارها را تولید خواهد 

کرد.
فیلیپ موریس در حال حاضر روی ماده ای به نام »آی کیواواس« 
تمرکز کرده که به جای سوزندان توتون آن را داغ و ادعا می کند 
این تغییر می تواند میزان عناصر شیمیایی سمی در دود سیگار را 

تا 95درصد کاهش دهد.
شما  »اگر  داشته:  اظهار  گفت وگویی  در  موریس  فیلیپ  مدیر 
دیگر سیگار نفروشید، افراد دیگری این کار را انجام می دهند 
چون مردم مشتری این کاال هستند بنابراین فکر نمی کنم توقف 
فروش سیگار اثری بر سالمت مردم یا سالمت عمومی داشته 
باشد. امید ما این است که درنهایت بتوانیم برای افرادی که مایل 
به سیگار کشیدن هستند، سیگارهای سنتی را با انواع محصوالت 

دیگر جایگزین کنیم.«
آژانس سالمت عمومی دولت بریتانیا اعالم کرده، هرچند محصوالت 
دخانی حاوی توتون های داغ احتماال حاوی ترکیبات کمتر مضر 
نسبت به سیگارهای کالسیک هستند، شواهد محدودی که تابه حال 
به دست آمده حاکی از آن است که ضرر سیگارهای الکترونیک 
از سیگارهای داغ کمتر است. بنابراین، سیگارهای داغ براساس 
تحقیقاتی که تا به حال انجام شده، در طیف میانه بین سیگارهای 

سوزان مضر و سیگارهای الکترونیک قرار می گیرند.
شرکت فیلیپ موریس که هم محصوالت دخانی تولید می کند و 
هم سیگارهای الکترونیک، هنوز مشخص نکرده که قرار است 

چه زمانی تولید محصوالت دخانی خود را متوقف کند.
این شرکت در توضیح دلیل تغییر محصوالتی که چند دهه است 
منبع سودی سرشار بوده اند، می گوید: »ما درک می کنیم که میلیون ها 
زن و مرد سیگاری به دنبال محصوالتی کم ضررتر هستند و قصد 
دارند دود کردن را کنار بگذارند. ما این فرصت را دراختیارشان 
قرار می دهیم. از سوی دیگر، ما به کارکنانمان و سهامداران شرکت 
نیز متعهدیم و به این تهعد با دنبال کردن افقی تازه و بلندمدت 
برای تولید محصوالت جایگزین، عمل خواهیم کرد.جامعه از ما 
توقع دارد مسووالنه عمل کنیم و ما بنا داریم با طراحی آینده ای 

بدود دود، مسوولیت خود را به جا بیاوریم.«
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا، توتون 
مسوول مرگ نزدیک به 6میلیون مرگ در سراسر جهان است. 
عبارتی،  به  یا  سال  در  480هزار  متحده،  ایاالت  در  میزان  این 

1300 نفر در روز است.
از هر 20 فرد بالغ در آمریکا، 1 نفر از سیگارهای الکترونیک 
استفاده می کند؛ یعنی نزدیک به 11میلیون آمریکایی مصرف کننده 
از  کمتری  هرچند ضرر  سیگارها  این  هستند.  محصوالت  این 
سیگارهای سنتی حاوی توتون دارند، تیم پژوهشگران دانشگاه 
نوشته اند  شده،  منتشر  تازگی  به  که  تحقیقی  در  هاپکینز  جان 
اغلب استفاده از سیگارهای الکترونیک همراه با سایر رفتارهای 
پرخطر برای سالمت افراد دیده می شوند و الگوی غالب در این 

کشور، استفاده دوگانه از سیگارهای الکترونیک و سنتی است.
پژوهشگران درضمن دریافته اند بیش از نیمی از مشتریان سیگارهای 
الکترونیک کمتر از 35 سال دارند. سرپرست این بررسی می گوید: 
»روشن است که گروه های شاخص آسیب پذیر در خطر بزرگ 
سیگارهای  از  بسیاری  هستند.  الکترونیک  سیگارهای  قبول 
الکترونیک حاوی نیکوتین هستند و به همین دلیل می توانند اثر 
نباشد،  موجود  هم  نیکوتینی  اگر  حتی  باشند.  داشته  اعتیادآور 
طمع دهنده ها و سایر عناصر موجود در مایع سیگارهای الکترونیک 
که تبدیل به بخاری می شود که از دهان بیرون می آید، می توانند 

مشکالت تنفسی ایجاد کنند.« 
منبع: نیوزویک

سازمان جهانی بهداشت از مقابله با آلودگی هوا، چاقی مفرط و 
عدم تمایل به واکسیناسیون به عنوان 3 اولویت خود در سال جدید 

میالدی خبر داد.
این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد همچنین 10 تهدید بهداشتی را 
که از نظر این سازمان باید در 12 ماه آینده به آنها به طور ویژه توجه 
کرد، برشمرد. در این فهرست بیماری های غیرمسری مانند ناراحتی های 
قلبی- عروقی، دیابت و سرطان کنار بیماری واگیردار عفونی مانند 

ابتال به اچ آی وی و ویروس ابوال قرار گرفته اند.
در این گزارش نگاهی به عواملی انداخته ایم که سازمان جهانی بهداشت 

از آنها به عنوان تهدید در سال جدید میالدی یاد کرده است.

آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی
از هر 10 فرد ساکن کره زمین 9 نفر هر روز هوای آلوده تنفس می کنند. 
سازمان جهانی بهداشت آلودگی هوا را مهم ترین تهدید برای سالمت 

افراد از نظر زیست محیطی تشخیص داده است.
ساالنه 7 میلیون نفر به دلیل ابتال به بیماری های مرتبط با آلودگی هوا 

جان خود را از دست می دهند.

بیماری های غیرمسری
منشاء بیش از 70 درصد موارد مرگ ومیر در جهان ابتال به بیماری های 
غیرمسری مانند دیابت، سرطان و ناراحتی های قلبی- عروقی است. این 

در حالی است که 15 میلیون نفر از افرادی که به دلیل ابتال به بیماری 
غیرمسری جان خود را از دست می دهند، بین 30 تا 69 سال دارند.

مصرف سیگار، عدم فعالیت جسمی، مصرف الکل، رژیم غذایی نامناسب 
و آلودگی هوا 5 عامل موثر در افزایش بیماری های غیرمسری هستند.

شیوع آنفلوانزا در سطح جهان
سازمان جهانی بهداشت بر این باور است که جهان با شیوع آنفلوانزا 
روبرو خواهد شد. با این حال زمان و گستردگی شیوع آن مشخص 
نیست. نهاد وابسته به سازمان ملل متحد به طور منظم ویروس های 

پخش شده در سطح جهان را تحت نظر دارد.

موقعیت های شکننده و آسیب پذیر
سازمان جهانی بهداشت تخمین می زند 1 میلیارد و 600 میلیون نفر 
از ساکنان کره زمین در مناطقی زندگی می کنند که مناقشات سیاسی و 
اجتماعی و ضعف خدمات پزشکی، آنها را از خدمات اولیه و اساسی 

بهداشتی محروم کرده است.

مقاومت ضدمیکروبی
ماالریا، ضدویروسی و  با  مقابله  داروهای  برابر  بدن در  مقاومت 
ضدمیکروبی یکی از 10 خطر اصلی برای بهداشت ساکنان کره 
زمین محسوب می شود. مقاومت در برابر داروهای ضدمیکروبی ممکن 
است بار دیگر بشر را در موقعیت عدم دسترسی به درمان موثر برای 

درمان عفونت ها قرار دهد.
عدم امکان مقابله با عفونت ها می تواند عمل های جراحی و شیمی درمانی 

برای مقابله با سرطان را دشوار کند.

ابوال و دیگر ویروس های بیماری زا
جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2018 میالدی با دو مورد از 
شیوع ویروس ابوال روبرو شد. هر دو مورد از شیوع ویروس ابوال به 

شهرهای پرجمعیت گسترش یافت.
سازمان جهانی بهداشت هشدار می دهد برای بسیاری از ویروس های 

بیماری زا درمان و واکسن مناسب وجود ندارد.
ضعف اولیه خدمات پزشکی، عدم تمایل به واکسیناسیون، تب 
دنگی و ابتال به »اچ آی وی« از دیگر تهدیدهایی است که سازمان 
جهانی بهداشت نسبت به پیامدهای آنها در سال 2019 میالدی 

هشدار داده است.
منبع: سازمان جهانی بهداشت

سازمان جهانی بهداشت ۱۰کارخانه مارلبورو تولید سیگار را متوقف می کند؟
 تهدید اصلی برای سالمت بشر را معرفی کرد 

گرانی سوخت؛ ایتالیایی ها بعد از ۸۴ سال هنوز مالیات جنگ اتیوپی را می دهند

اعتراض جلیقه زردهای فرانسوی به افزایش بهای سوخت در این کشور موجب شد. بحث مربوط به گران بودن 
سوخت در ایتالیا نیز باال بگیرد. بهای سوخت در ایتالیا بیش از فرانسه است و این کشور یکی از باالترین بهای 
بنزین و گازوئیل را میان کشورهای اروپا دارد.کنار مالیات بر ارزش افزوده که سهمی 22 درصدی روی بهای بنزین 
و گازوئیل در ایتالیا دارد، فهرستی بلند از 17 نوع مالیات دیگر نیز وجود دارد که باعث می شود بهای سوخت برای 
مصرف کننده بسیار گران تمام شود. شاید باورش چندان ساده نباشد، اما ایتالیایی ها هر بار که به پمپ بنزین می روند 
مبلغی را نیز برای مالیات و هزینه های جنگ اتیوپی پرداخت می کنند، جنگی که 84 سال پیش به وقوع پیوست، اما 

هنوز هزینه هایی که این جنگ بر اقتصاد ایتالیا گذاشت را مردم این کشور می پردازند.
منبع: یورونیوز

ایتالیا


