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بر کسی پوشیده نیست که گوگل به تازگی 
روی موضوعات پزشکی تمرکز کرده است. 
این موتور جست وجو در ماه فوریه اعالم 
کرد که قصد دارد بیشتر بر روی موضوعات 
پزشکی که جست وجو می شوند، مانور بدهد.
این شرکت، اطالعاتی که قصد دارد در 
خصوص بیماری ها در اختیار افراد بگذارد را 
این گونه شرح می دهد: »موتور جست وجوی 
گوگل به شما عالئم و درمان  های بیماری 
را نشان خواهد داد. همچنین می گوید که 
این بیماری تا چه حد شایع است، خطرناک 
است یا خیر، آیا مسری است و افراد در چه 
سنینی به آن دچار می شوند. در ضمن شما 
برای بعضی از بیماری ها تصاویری باکیفیت 
پزشکی  دارای مجوز  که تصویرگران  باال 

تهیه کرده اند، خواهید دید.«
گوگل برای نشان دادن روند اقدامات خود 
در این راستا، در هفته جاری اعالم کرد که 
تعداد عبارات ذخیره شده که ممکن است 
به عنوان نام بیماری جست وجو شوند، دو 
برابر شده و به حدود 900 عبارت افزایش یافته 
»ما  است:  کرده  اظهار  این شرکت  است. 
باید اطمینان حاصل کنیم که این عبارات 
شامل بیماری هایی که تاکنون از آنها غافل 
گروهی  مثال  برای  می شود.  هم  بوده ایم، 
که  دارند  وجود  عفونی  بیماری های   از 
1/5 میلیارد نفر ازجمله 500 میلیون کودک که 
در مناطق فقیر زندگی می کنند را به خود دچار 
کرده اند و باید به این لیست اضافه شوند.« 
این قابلیت در حال حاضر به زبان انگلیسی 
با لهجه آمریکایی فراهم شده است، اما گوگل 
می گوید در آینده وضعیت تغییر خواهد کرد. 
در ضمن امکان بارگذاری کردن این اطالعات 
در فایل پی دی اف هم وجود دارد. همه اینها را 
گفتیم، اما ببینیم چگونه می توان از آن استفاده 
کرد؟ زمانی که در حال جست وجو کردن 
درباره یک بیماری در موتور جست وجوی 
گوگل هستید، عالوه بر نتایجی که در سمت 
چپ صفحه مشاهده می شود، یک ستون از 
توضیحاتی که توسط گوگل گردآوری شده، 
در سمت راست صفحه به چشم می خورد. این 
اطالعات شامل یک توضیح مختصر درباره 
اینکه این بیماری چه قدر طول می کشد، 
تا چه حد  یا خیر و  قابل درمان است  آیا 

مسری است، می شود. عالوه بر این، در این 
توضیحات گفته می شود که آیا این بیماری 

در آمریکا شایع شده است یا خیر.
گوگل برای نشان دادن اینکه یک بیماری 
تا چه اندازه شایع شده است، از شاخص های 
مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها استفاده 
می کند. برای مثال این موتور جست وجو 
زمانی یک بیماری را بسیار نادر قلمداد می کند 
که در یک سال در آمریکا کمتر از 20هزار 
نفر به آن دچار شده باشند. در ضمن سنی 
که افراد به طورمعمول به این بیماری دچار 
می شوند و اینکه چه جنسیتی بیشتر در معرض 

خطر ابتال به آن هستند را نشان می دهد.
حتما برای شما هم سوال پیش آمده است 
که این اطالعات چگونه تهیه می شوند؟ گوگل 
می گوید: »برای اینکه این اطالعات را با دقت 
انتخاب و گردآوری کنیم و نشر دهیم، با 
گروهی از پزشکان کار می کنیم که سرپرستی 
آنها را دکتر کپیل پاراک، استاد پزشکی عمومی، 
به عهده دارد. تمام این اطالعات از تجربیات 
حقیقی بالینی پزشکان و منابع پزشکی معتبر 
و علمی موجود در اینترنت حاصل می شود. 
در ضمن درنهایت دقت، توسط پزشکان 
بالینی گوگل و کلینیک مایو بررسی می شود.«

البته باید به یاد داشته باشید که این اطالعات 
را از گوگل و نه از یک پزشک واقعی دریافت 
کرده اید. این شرکت تاکید می کند: »ارائه دادن 
این اطالعات توسط ما به معنی توصیه های 
پزشکی نیست؛ زیرا شرایط بیماری هر فرد 
به شدت با دیگری متفاوت است. در ضمن هر 
بیماری استثناهایی هم دارد. ما تنها قصد داریم 
اطالعاتی را در اختیار شما قرار بدهیم و اگر 
دریافتید به یک بیماری دچار هستید، توصیه 

می شود حتما به یک پزشک مراجعه کنید.«
InformationWeek :منبع
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یک سال پس از ریشه کن شدن فلج اطفال، 
هند به دستاورد بزرگ دیگری در بهبود 
سالمت عمومی دست یافته است. پس از 
15 سال تالش بی وقفه، بیماری کزاز که 
یکی از عوامل عمده مرگ ومیر مادران و 
نوزادان به شمار می رفت، در این کشور 

ریشه کن شد.
باکتری کزاز در خاک و مدفوع حیوانات 
فراوان وجود دارد و اگر بند ناف نوزاد با 
تیغه آلوده بریده شود، سبب ابتال و سپس 
مرگ نوزاد می شود. سرایت بیماری به مادر 
نیز در حین وضع حمل توسط دست آلوده 
بسیار  غیربهداشتی  زایمان  بستر  یا  قابله 

محتمل است.
جهانی  بهداشت  سازمان  آمار  طبق 
در سال 2000 میالدی ساالنه 800هزار 
نوزاد به علت ابتال به کزاز جان باختند 
که خوشبختانه در سال جاری به 50هزار 

کاهش یافته است.
تالش برای کاهش ابتال به کزاز بسیار کند، 
نتیجه می دهد. پیش ازاین مجمع عمومی 
ساالنه وزرای بهداشت جهان، سال 1995 
را سال ریشه کنی جهانی کزاز اعالم کرده 
بود. به گفته مدیرکل ناحیه جنوب شرق 
آسیا در سازمان بهداشت جهانی برخالف 
باکتری های فلج اطفال و آبله، باکتری کزاز 
به علت وجود اسپور آن در خاک قابل حذف 
کلی نیست. دولت هند موفق شده است که 
آمار مرگ ومیر ناشی از این بیماری را به یک 
در هزار نوزاد برساند که این رقم مطابق 
تعریف سازمان جهانی بهداشت ریشه کنی 
این بیماری محسوب می گردد. دستاورد 
اخیر با به کارگیری چندین راهکار حاصل 
شده است. واکسیناسیون همگانی مادران 
باردار که به نوزاد آنان برای چندین هفته 
پس از تولد مصونیت می دهد، یکی از این 

راهکارها است.
به مادرانی که به پیروی از آداب محلی 
اصرار به زایمان در منزل دارند، بسته هایی 
داده می شود، شامل صابون ضد باکتری، 
ملحفه ضدعفونی شده پالستیکی و گیره 
و تیغه جراحی ضدعفونی شده برای بریدن 
بند ناف نوزاد. همچنین به عنوان کمک هزینه 
به هر مادر باردار 21 دالر جهت زایمان 
در مراکز درمانی تعلق می گیرد. همچنین، 
برای حصول اطمینان از مراجعه مادران 
 به مراکز درمانی، برای انجام وضع حمل 
9 دالر هم جهت هزینه  رفت وآمد پرداخت 

می شود. طرح یادشده یکی از ده ها طرحی 
است که وزارت درمان و بهداشت هند 
برای دستیابی به استانداردهای بین المللی 
سالمت اجرا نموده و علی رغم مشکالت 

بی شمار با موفقیت روبه رو بوده است.
مطابق استانداردهای سازمان بهداشت 
جهانی برای هر هزار نفر باید یک پزشک 
وجود داشته باشد. در حال حاضر 740هزار 
پزشک در هند طبابت می کنند که 1 پزشک 
برای هر 1674 نفر می شود. اگر پزشکان 
سنتی و همیوپاتیست ها را در محاسبه این 
نسبت بیاوریم به عدد 1 در 855 خواهیم 
رسید. البته الزم به یادآوری است که این 
دو گروه اجازه تجویز داروهای شیمیایی 

را از سوی سازمان نظام پزشکی ندارند.
سیستم آموزش پزشکی با کاستی های 
بی شماری روبه رو است، ازجمله کمبود 
هیئت علمی. برای جبران این کمبود سن 
بازنشستگی اساتید از 65 سال به 70 سال 
افزایش یافته است. از سوی دیگر، دارندگان 
استخدام  شرایط  واجد  تخصصی،  بورد 
جهت هیئت علمی شمرده می شوند. بورد 
تخصص ملی توسط هیئت ممتحنه برگزار 
می شود و این هیئت مستقل زیر نظر نهادهای 
دولتی عمل می کند. اعطای درجه دکتری 
عمومی و لیسانس رشته های پیراپزشکی 
و  پزشکی  آموزش  شورای  دست  در 
حال حاضر  در  است.  بهداشت  وزارت 
پذیرش دانشجو در هر مرکز آموزشی از 
150 نفر تا 250 دانشجو، بسته به وجود 
زیرساخت های الزم در هر مرکز افزایش 
یافته است. به عالوه دولت هند در سال 
2014، 3میلیارد روپیه جهت ارتقاء سطح 
و  آموزشی  زیرساخت های  و  تجهیزات 

تربیت هیئت علمی اختصاص داده است.
NewYork Times, BMJ :منبع
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بیشتر چیزی که ما درباره داروهای تجویزی یا 
تجهیزات پزشکی می دانیم، توسط مطالعاتی به ثمر 
رسیده است که شرکت های داروسازی یا ساخت 
تجهیزات پزشکی هزینه آن را پرداخت کرده اند، اما 
سرمایه گذاری این شرکت ها تا چه حد می تواند بر 

سمت و سوی این تحقیقات اثر بگذارد؟
این دغدغه  همیشگی مردم و اهل علم است که 
تقابل منافع مادی شرکت های بزرگ تا چه حد بر 
پزشکی امروز سایه انداخته است و چطور می توان 
چاره ای برای آن کرد. این بحث بار دیگر، با انتشار 
یک مطلب 3قسمتی در نشریه پزشکی نیوانگلند 
باال گرفت. سال ها است که این نشریه و نشریات 
دیگر پزشکی هرازگاهی به افشاگری درباره این 

تقابل ها می پردازند.

نظرات جانبدارانه در تحقیقات صنایع بیشترند
در این مجموعه 3 قسمتی دکتر لیزا روزنبام، 
متخصص داخلی قلب، خواسته است مخاطبان  
بزرگ  شرکت های  مالی  حمایت  نقش  درباره 
داروسازی و تجهیزات پزشکی در سمت گیری های 
تحقیقات علمی بالینی، نتیجه این تحقیقات و نیز 
اراده ای که پشت حمایت از یک داروی جدید 
هست، توجه بیشتری داشته باشند. تحقیقات  نشان 
می دهند، نتایج تحقیقات راستی آزمایی برای داروها 
و تجهیزات پزشکی که از حمایت شرکت های 
منابع  که  تحقیقاتی  از  بیش  برخوردارند،  بزرگ 
مالی آنها، این شرکت ها نبوده اند حاوی نظرات 
جانبدارانه هستند. تحقیقات دیگر هم حاوی این 
نکته هستند که اعضای اداره غذا و داروی آمریکا 
)اف دی ای( که به برخی شرکت ها وابستگی مالی 
دارند، بیش از سایر اعضا، نسبت به محصوالت 
آن شرکت ها نظر موافق نشان می دهند. حتی برخی 
وابستگی های دیگر مانند، دریافت برخی هدایا مثل 
دریافت هزینه سفر به کنفرانس ها برای کارشناسان، 
باعث می شود آنها مصرف داروهای محصول این 

شرکت ها را بیشتر توصیه کنند.
این  درباره  کارشناسان  بقیه  که  همانطور  اما 
تحقیق و تحقیقات دیگری از این نوع، به درستی 

نظر داده اند، ارتباطات دیگری که ممکن است با 
منافع مالی این شرکت ها گره خورده باشند در آنها 
مورد بررسی قرار نگرفته اند. از جمله ارتباطاتی 
که ممکن است در سایه قرار گرفته باشند، روابط 
شخصی، بلندپروازی های حرفه ای، عقاید سیاسی، 
مذهبی یا هر نوع همسویی فکری دیگر یا تجربیات 
شخصی هستند که مهر و نشان خود را بر روش های 
انجام و تفسیر تحقیقات علمی برجا می گذارند. از 
بین همه عوامل گفته شده، موضوع  تعارض منافع 
از آن جهت برجسته شده که تنها تعرض منافع 
است که محققان مایلند درباره آن صحبت کنند. 
بی تردید، این صحبت ها هم مفید هستند و هم بجا، 
اما این فاش گویی ها چه اثری دارند و نیز چه اثری 
می توانند بر تفاسیر ما از تحقیقاتی بگذارند که منابع 
مالی آنها از سوی شرکت های بزرگ تامین می شود 

یا حتی تامین نمی شود.

تاثیر منابع مالی بر نتایج تحقیقات 
از نظر بعضی ها، منابع مالی هر تحقیقی آنقدر 
بر جهت گیری های آن تحقیق اثر می گذارد که اگر 
نگوییم تحقیق را از اعتبار ساقط می کند، دست کم، 
آن را بسیار شبهه برانگیز می کند. مشهورترین ماجرای 
مربوط به این صحبت، جمع آوری مسکن ویوکس 
از بازار است. این مسکن محصول شرکت مرک 
که روزگاری مصرف کنندگان بسیاری داشت، در 
سال 2004 به دلیل باال بردن خطر حمالت قلبی 
و سکته مغزی از بازار جمع آوری شد. در بحبوحه، 
بحث ها در این باره، نشریه پزشکی نیوانگلند، محققان 
راستی آزمایی دارو را که با حمایت شرکت تحقیقات 
خود را انجام داده بودند، متهم کرد که با حذف 
تحقیق  دارو  به خطرات  مربوط  دقیق  اطالعات 
را به بیراهه برده اند. درنهایت هم سازمان غذا و 
داروی آمریکا مسکن ویوکس را عامل وقوع هزاران 

مرگ دانست.

نظرات مخالف کدام اند؟
از نظر برخی دیگر، افشای منابع مالی تحقیقات 
و  محققان  کاردانی  و  صداقت  نشان  درواقع، 
حمایت کنندگان است. برای مثال، بیماران عقیده 
دارند که پزشکانی که از نزدیک درجریان تولید 
دارو بوده اند، بهتر از سایر همکارانشان می توانند 

درباره زیان ها و فواید داروی فرضی اظهار نظر 
کنند. یک مطالعه نشان داده است که بیماران به 
پزشکی که درباره روابط خود با شرکت های دارویی 
الپوشانی نمی کند، بیشتر اعتماد دارند. هر دو واکنش 
به صراحت درباره روابط مالی با شرکت ها، واکنش 
مثبت یا منفی، مثال هایی هستند از مفهوم  جایگزینی 
ویژگی هادر اقتصاد رفتاری که هر یک از ما ممکن 

است روزانه از خود نشان دهیم.
وقتی پزشکمان به ما می گوید، فالن دارو را 
غذایی  رژیم  در  را  تغییر  فالن  یا  کنیم  مصرف 
خود به وجود آوریم، بدون آنکه خود موضوع را 
بررسی کنیم، حرف او را می پذیریم. خاصیتی که 
شما به پزشک خود نسبت می دهید که کارشناسی 
قابل اعتماد و آگاه است، برخی شواهد را توضیح 

می دهد.

باوری که جانبداری می آورد
وقتی درباره سیاستی به بدی قضاوت می کنیم، 
فقط به این دلیل که قبال درباره تصویب آن مخالف 
بوده ایم، مثالی دیگر از جایگزینی ارزش ها است. 
وقتی در سال 2006 درباره فواید داروهای تجویزی 
مدیکر )بیمه سالخوردگان تحت پوشش دولت( 
زندگی  حوزه هایی  در  که  آنها  شد،  صحبت 
می کردند که مسئوالن دولت بوش از محبوبیت 
کمتری برخوردار بودند، کمتر از مردم مناطق دیگر 
از این بیمه ها یا حتی از اینکه برخی عوامل این 
برنامه ها را کنترل کنند، از بازارهایی که به آنها پیشنهاد 
می شد، استقبال کردند. آن موقع کارشناسان اینطور 
گفتند که برای آنکه تصمیمی برای اجرای امری 
گرفته شود، بسیاری از افراد ذی نفع به جای وظیفه 
دشوارتر و پیچیده تر بررسی مستقیم مزیت های این 
برنامه، دیدگاه های موافق یا مخالف خود درباره 

مسئوالن را مالک قضاوت قرار دادند.
مشکل همین جا است. هرگاه ما به جایگزینی 
ارزش ها روی می آوریم، از کنار ارزش هایی که 
قبال آنها را با باورهای خود جایگزین کرده ایم، 
می گذریم. برای قضاوت به نشانه هایی اکتفا می کنیم 
که آنها را نشانه کیفیت یا ویژگی های آن چیز 
باشد.  نابجا  جایگزینی  این  اگر  حتی  می دانیم، 
به طورقطع، باید راه های منطقی و عقالیی برای 
بررسی موضوع وجود داشته باشد، اما بیشتر ما 

برای تصمیمی  توانایی بررسی شواهد  یا  وقت 
که می خواهیم بگیریم یا عقیده ای که به آن باور 

بیاوریم، را نداریم. 
درباره  قضاوت  موضوع  بدهیم  اجازه  اگر 
مطالعات با حمایت صنایع مخدوش شود، درواقع به 
بحران جایگزینی ارزش ها دچار شده ایم. شواهدی 
در دست است که حتی پزشکان هم، همین طور 
قضاوت می کنند. در تحقیقی که نتایج آن در نشریه 
پزشکی نیوانگلند منتشر شده است، پزشکان به 
تحقیقاتی که توسط صنایع پشتیبانی شده اند، با 
نظر شک نگاه می کنند، حتی اگر متدولوژی این 
تحقیقات به همان دقت تحقیقاتی باشند که هزینه 

آنها از سوی منابع دیگر تامین شده اند. 
امکان دارد که پزشکان شرکت کننده در این 
بررسی، از منبع مالی تامین کننده تحقیق به عنوان 
ردی برای درستی آن تحقیق استفاده کرده  باشند. از 
نظر آنها، حتی تحقیقات صنایع که با روشی دقیق 
به انجام رسیده اند، حتما در جایی یک نقص در 
روند علمی را باید پنهان کرده باشند. برای مثال، 
بدون انجام تحقیقاتی مفصل، مشکل است بتوان 
گفت که برای خوب جلوه دادن فالن دارو و کم 
اهمیت دادن مضرات آن، کدام نکات غیرجذاب 

به صورت انتخابی حذف شده اند.

پرسش هایی که باید پرسیده شوند
وقنی ما داریم درباره فاش کردن تضاد منافع 
صنایع دارویی در تحقیقات علمی صحبت می کنیم، 
باید بدانیم برای چه و به چه دلیل به میدان بحث 
پا گذاشته ایم. باید از خود بپرسیم، چه اطالعاتی 
اطالعات  می توانیم  چگونه  شده اند؟  جایگزین 

مربوط را به دست بیاوریم؟ 
علم درست به ما کمک می کند، به کج فهمی 
نیفتیم. شاخص درستی یک مطالعه، مادامی که 
با شفافیت و کامل ارائه شود، ریشه در طراحی و 
روش های انجام آن دارد و راه های زیادی هست 

که بتوان آن مطالعه را بهتر کرد.
مطالعات هرچه شفاف تر و مطمئن تر و دقیق تر، 
انجام شود از سوی صنایع یا منابع دیگر، نیاز ما را 
به تکیه بر باورهای ذهنی مانند جایگزینی ارزش ها 

برای قضاوت های علمی کاهش می دهند. 
NewYork Times :منبع

 ترجمه: علی حاج رسولیها

به نظر می رسد هنگامی که شخصی به خودکشی 
فکر می کند، دگرگونی هایی در فعالیت ژن های 
او ظاهر می شود. آزمایشی برای تشخیص این 
تغییرات می تواند زندگی افرادی را نجات دهد 

و روان پزشکی را متحول کند.
آیا شما می توانید کسی را که احتماال سعی 
در پایان زندگی خود دارد، بشناسید؟ اکنون یک 
آزمایش خون می تواند به پزشکان کمک کند تا 
هستند،  معرض خطر  در  بیشتر  که  را  آنهایی 
شناسایی کنند. این ایده نشان از تحولی در دستیابی 
به بهداشت روانی می دهد و انتقاداتی نیز از سوی 

برخی روان پزشکان در پی داشته است.
ساالنه حدود یک میلیون نفر در سراسر جهان 
خودکشی می کنند. تالش های پیشگیرانه انجام 
آمار خودکشی در  افزایش  از  شده فقط کمی 
اکثر کشورها کاسته است. زیرا فهمیدن این که 
کسی قصد انجام آن را دارد، بسیار سخت است.
مواد شیمیایی موجود در خون ممکن است 
سرنخ موردنیاز را فراهم کنند. الکساندر نیکولسکو 
از دانشگاه ایندیانا و همکارانش پرسش نامه و 
آزمایش خونی را طراحی کرده اند. این دو همراه 
روان درمانی  تحت  که  مردی  بین 108  از  هم 
با 92درصد دقت پیش بینی کردند چه  بودند، 
کسانی طی سال آینده خیال خودکشی خواهند 
داشت. شواهد اولیه حاکی است که این آزمایش 

برای زنان هم موفقیت آمیز است.
آزمایشی با این سطح دقت، اگر در بین عموم 
مردم استفاده شود، پاسخ های مثبت و منفی کاذب 

زیادی خواهد داد. چراکه فقط 16 نفر از هر 
می دهند.  پایان  خود  زندگی  به  نفر   100000
اما می تواند برای افرادی که تحت مراقبت های 
به خصوص  باشد.  مفید  هستند،  روان درمانی 
معتادان، زندانی ها یا کسانی که سابقه خانوادگی 
خودکشی دارند، همه در معرض خطر خودکشی 

دانسته می شوند.
کسانی که درباره گرفتن جان خود مصمم 
هستند، اکثرا کمتر عالقه دارند آن را برمال کنند 
و کمک بگیرند. آزمایشی که بتواند تمایالت 
خودکشی را بدون اتکا به خوداظهاری شناسایی 
کند، به پزشکان کمک خواهد کرد تا اقدامات 
دیده بانی  در  فرد  دادن  قرار  مانند  پیشگیرانه 
خودکشی را آغاز کنند. این اقدام معموال شامل 
جلوگیری از ترک بیمارستان، از دسترس خارج 
کردن اشیاء خطرناک و نظارت دائمی بر رفتار 
است. بررسی ها نشان می دهد که این اقدامات 
می تواند سبب شود اقدام کنندگان به خودکشی 
از سعی دوباره منصرف شوند. بنابراین شاید این 
تست مشخص کند که چه کسی پیش از آن که 
حتی تالش کند، جان خود را بگیرد، می تواند از 

دریافت چنین مداخالتی بهره مند شود.
برای طراحی این آزمایش، در طی سالیان، 
گروه نیکولسکو از 217 مرد که تحت معالجات 
مختلف روان درمانی بودند، نمونه خون گرفتند. 
این تیم تغییرات بیان ژنتیکی در 37 تن از آنها 
که اقدام به خودکشی داشته اند را با نمونه های 
پس از مرگ 26 مرد که خود را کشته اند، مقایسه 
کردند. آنها 11 تغییر ژنی را شناسایی کردند که 
می توانند نشانگرهای زیستی باشند برای تشخیص 

کسانی که احتمال انجام خودکشی دارند. سپس، 
این زیست نشانگرها را در آزمایش 265 مرد که 

بیماری روحی داشتند، بررسی کردند.
این گروه اطالعات این آزمایش خون را با 
اپلیکیشنی که در آن سواالتی برای شناسایی قصد 
خودکشی طراحی  شده اند، تطبیق دادند. از بین 
108 نفر مردی که تحت روان درمانی بودند، با 
دقت 92درصد پیش بینی کردند که چه کسانی در 
سال بعد، تفکرات خودکشی خواهند داشت و با 
71درصد دقت کدام یک از میان 157 نفر پس از 

ارتکاب خودکشی بستری می شوند.
ارتباط بین نشانگرهای زیستی با سالمت 

روانی، موضوعی بحث برانگیز است. از 
سال2010، موسسه ملی بهداشت 

روانی آمریکا، به طور فزاینده ای 
بودجه  پژوهش هایی مشابه این 

آزمایش را تامین کرده است.
مرگ ومیر  درحالی که 
مرتبط با شرایط جسمی مثل 
بیماری قلبی رو به کاهش 
در  خودکشی  نرخ  است، 
در  سنی  رده های  همه  
آمریکا افزایشی بی سابقه 
دارد. در بریتانیا، آمارها از 
سال 2007 پیوسته رشد 
داشته است و در سایر 
کشورها هم همین روند 

دیده می شود.
نیکولسکو  آزمایش 

بیمارستان هایی  در 

ارزیابی شده  موفق  بسته اند،  کار  به  را  آن  که 
بیشتری،  خودکشی  درخطر  افراد  آنجا  است. 

نسبت به جمعیت عمومی هستند.
آزمایش  این  که  بردند  پی  گروهش  و  او 
دوقطبی  اختالل  بیماران  برای  به خصوص 
پیش گویانه است. با دقت 98درصد پیش بینی 
با  و  دارند  خودکشی  افکار  کدام یک  می کند، 
94درصد دقت می گوید، چه کسانی به اقدامی 

آن قدر جدی دست خواهند زد که بستری شوند.
New scientist :منبع

پیـش بینـی تمـایل به خودکشـی بـا آزمـایـش خـون

منافع شرکت ها تا چه حد در پزشکی  نقش دارد؟
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