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امروزه  جدید  تحقیق  یک  نتایج  اساس  بر 
آمریکایی های بیشتری در مقایسه با زمان های 
قبل دچار فشار روانی، افسردگی و اضطراب 
هستند و اکثر آن ها قادر نیستند که کمک موردنیاز 

برای درمان خود را به دست آورند.
فدرال  سالمتی  مرکز  داده های  اساس  بر 
آمریکا تخمین زده می شود که 8/3 میلیون نفر 
از بزرگ سال های آمریکایی که تقریبا برابر با 
3/4 درصد جمعیت آمریکا است از فشار روانی 

خطرناک رنج می برند.
که  می گویند  جدید  تحقیق  این  محققان 
تخمین های پیشین نشان می داد که تنها 3 درصد 
از بزرگ سال های آمریکایی یا کمتر از فشار روانی 
می برند.به عبارت دیگر،می توان  رنج  خطرناک 
تعداد  بر  زمان  باگذشت  که  گفت  این گونه 
روانی  فشار  مبتالبه  آمریکایی  بزرگ سال های 

خطرناک افزوده  شده است.
محقق ارشد این تحقیق خانم جودیث ویسمان 
است که مدیر تحقیقاتی بخش طب مرکز پزشکی 

Langue دانشگاه دولتی نیویورک در شهر نیویورک 
است.او می گوید:» بیماری روانی در حال افزایش است.
خودکشی در حال افزایش است. و دسترسی به خدمات 
مراقبتی برای بیمار روانی در حال بدتر شدن است.«

خانم ویسمان اظهار می کند که این افزایش بیماری 
تاثیرات طوالنی مدت  از  احتماال  روانی و خودکشی 
رکود بزرگی است که از اواخر سال 2007 شروع شد 
و همراه خود استرس و فشار روحی را به بار آورد 
و به بسیاری از آمریکایی ها آسیب رساند.بسیاری از 
این افراد که تحت تاثیر رکود بزرگ قرار گرفتند قادر 
خود  درمان  برای  موردنیاز  کمک های  از  که  نبودند 
استفاده کنند،چون یا توانایی پرداخت هزینه درمان خود 
را نداشتند یا بیماری آن ها در حدی بود که مانع از آن 

می شد که به دنبال درمانی برای بیماری خود باشند.
خانم ویسمان می گوید که همین عدم استفاده از 
اکنون صدها  که  است  شده  باعث  بسیار  کمک های 
هزار آمریکایی با فشار روحی خطرناک زندگی کنند 

و این فشار روحی خطرناک یک عبارت کلی است 
و همچنین  دلواپسی  و  ناامیدی  که حاالتی همچون 
و  افسردگی  همچون  قابل تشخیصی  عارضه های 

اضطراب را دربرمی گیرد.
او می گوید:» این رکود ظاهرا وضعیت بیماران روانی 
را تا حدی خراب کرده بود که دیگر امیدی به بهبود 
آن ها نبود.این یک کشف ناراحت کننده است،چون 
بیماری روانی می تواند توانایی و کارایی فرد را به شدت 

تحت تاثیر قرار دهد و زندگی فرد را خراب کند.«
این تحقیق را مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
آمریکا و بر اساس داده های سالمت ملی انجام داده 
است و هرساله بیش از 3500 خانواده آمریکایی در 

این تحقیق شرکت کرده اند.
محققان این تحقیق دریافتند که در بین سال های 2006 
و 2014 دسترسی افراد مبتالبه فشار روانی خطرناک در 
مقایسه با افراد بدون فشار روانی به خدمات مراقبت از 
سالمتی بدتر شده است. محققان این تحقیق  در طول 9 

سال با بررسی گزارش هایی که شرکت کننده های تحقیق 
از عالئم فشار روحی خود ارائه داده اند به این نتیجه 
رسیدند که در سال 2014 از هر 10 آمریکایی مبتالبه 
فشار روانی یک نفر آن ها تحت پوشش بیمه سالمتی 
نبود تا بتواند برای درمان خود به یک روان پزشک یا 

یک مشاور سالمت روانی مراجعه کند.
نتایج این تحقیق نشان داد که در سال 2014 افراد 
پوشش  عدم  دلیل  به  خطرناک  روانی  فشار  مبتالبه 
خدمات سالمت روانی نتوانستند از کمک های الزم 
برای درمان موردنیاز برای بیماری خود استفاده کنند.
بر اساس نتایج این تحقیق در سال 2014 ،10 درصد 
از مردم مبتالبه فشار روانی خطرناک قادر به پرداخت 
هزینه مراقبت روانی خود نبودند،درحالی که در سال 
2006 درصد افرادی که توانایی پرداخت مراقبت روانی 
خود را نداشتند زیر 9 درصد بود.دکتر ویسمان می گوید 
که بحران اقتصادی ناشی از رکود بزرگ رویای بسیاری 
ممکن  چیزی  چنین  و  داد  باد  بر  را  آمریکایی ها  از 

است برای هر کشوری رخ دهد که دچار رکود 
بزرگ می شود.

خانم ویسمان می گوید:»رکود بزرگ و بحران 
اقتصادی ناشی از آن باعث می شود که کسب 
درآمد و حفظ زندگی برای مردم به خصوص 
مردها سخت تر شود.عالوه بر این،فقدان شغل 
به معنای فقدان وحدت و فقدان حقوق بگیر و 

نان آور است.«
نظام  اجرایی  مدیر  تریودی،  هریش  دکتر 
سالمت Sheppard Pratt و مدیر مرکز سالمت 
زیادی  مریلند می گوید که سروصدای  روانی 
که در اینترنت و رسانه های اجتماعی در مورد 
رکود بزرگ و بحران اقتصادی مطرح می شوند 

می توانند بر خشم و اضطراب مردم بیفزایند.
او می گوید:»درگذشته،مردم وقتی که به بیرون 
از خانه می رفتند با دوستان خود مالقات می کردند 
و در مورد چیزی صحبت می کردند و وقتی که به 
خانه برمی گشتند به رخت خواب خود می رفتند 
و می خوابیدند.اما اکنون طوری شده است که شما 
واقعا نمی توانید چیزی را در ذهن خود خاموش کنید و 
الزاما زمان خاموشی برای شارژ مجدد خود نداریم و 
پس ازآنکه به خانه می آییم چیزهایی دیگری همچون 
اینترنت و رسانه های جمعی ذهن ما را درگیر می کنند 

و به نوعی در خانه هم آرامش نداریم.«
باید  بیمه  که شرکت های  آقای ویسمان می گوید 
برای خدمات سالمت روانی پول پرداخت کنند،چون 
روزبه روز تعداد افراد مبتالبه بیماری های روانی در حال 
افزایش است.او می گوید:» ما باید دسترسی بیماران روانی 
به خدمات مراقبت از سالمتی روانی را افزایش دهیم 
و در مراقبت های اولیه مربوط به بیماری های روانی از 
روان پزشک های آموزش دیده و افراد ارائه دهنده سالمت 
روانی نیز استفاده کنیم.« در پایان باید بیان داشت که 
نتایج این تحقیق در شماره 17 آوریل 2017 ژورنال 

Psychiatric Services به چاپ رسیده است. 
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تحقیقات جدید نشان می دهد سه عامل کلیدی در سبک زندگی وجود 
دارد که به کاهش رسوب پروتئین در مغز که با بیماری آلزایمر در ارتباط 
است، منجر می شود.  مصرف یک رژیم غذایی سالم، فعالیت جسمانی 
منظم و حفظ وزن طبیعی باعث کاهش خطر ابتال به بیماری آلزایمر 
می شود.  این عوامل در حال حاضر به عنوان عوامل پیش گیرانه در مقابل 
زوال عقل، کاهش کوچک شدگی و آتروفی مغز توصیه می گردند. این 
اولین مطالعه ای است که نشان می دهد چگونه این عوامل می توانند 
به طور مستقیم بر رشد غیرطبیعی پروتئین در افرادی که حافظه خود را 
ازدست داده اند، تاثیر بگذارد.  تخمین زده می شود تا نیمی از موارد ابتال 
به آلزایمر، مرتبط با عوامل خطر قابل اصالحی مانند سیگار کشیدن، 
کم تحرکی و چاقی هستند. حتی 10 تا 25 درصد کاهش در این خطرات 
می تواند از بروز آلزایمر در حدود 500 هزار آمریکایی جلوگیری 
کند. تحقیقات روی 44 بزرگسال با سن 40 تا 85 که دارای مشکالت 
خفیف حافظه بودند اما هنوز آلزایمر در آن ها تشخیص داده نشده بود، 
انجام شد. آنها اطالعاتی درباره رژیم غذایی، میزان ورزش، شاخص 
توده بدنی )BMI( و عوامل دیگر مربوط به سبک زندگی را در این 
افراد بررسی کردند. سپس اسکن »PET« )نوعی آزمون تصویربرداری 
مغزی( برای اندازه گیری سطوح مختلف پروتئین در مغز آن ها انجام 
شد. محققان دو نوع خاص از پروتئین ها را بررسی کردند: رسوب 
پالک های بتا آمیلوئید و کالف های پروتئین تاو. هر دو نوع به عنوان 
نشانگر  های مهمی برای ابتال به بیماری آلزایمر در نظر گرفته می شوند.
اگرچه این مطالعه قادر به اثبات رابطه علت معلولی نیست؛ اما این 
واقعیت وجود دارد که سبک زندگی، تاثیر چشمگیری بر حافظه دارد.
رژیم غذایی و ورزش، عملکرد عضالت و قلب را بهبود می بخشند. 
به گفته برخی از بیماران مسن، هنگامی  که برای مدت طوالنی پیاده روی 

کرده یا ماهی سالمون مصرف کردند، دقت و حافظه آنها افزایش یافت .
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