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هر ساله هزاران کودک در سرتاسر انگلستان 
بیمارستانی،  تخت های  کمبود  دلیل  به 
کارمند یا تجهیزات از عمل جراحی باز 

می مانند. 
انگلستان  ملی  سالمت  سیستم  آمار 
نشان می دهد که عمل های ترمیم شکستگی 
استخوان، خارج کردن دندان های پوسیده و 
یا عمل جراحی گذاشتن لوله تهویه گوش 
در میان 46211 عمل جراحی است که در 

چهار سال گذشته لغو شده است. 
در  جراحی  عمل   12349 مجموع 
سال های  بین  در  نوجوانان  و  کودکان 
2016 تا 2017 لغو شده و نشان دهنده 
مارستان های  بی  که  است  واقعیت  این 
انگلستان به شدت تحت فشار بوده و در 
حال دست و پنجه نرم کردن با مشکالت 
عرضه به موقع مراقبت های پزشکی هستند. 
واقعی  تعداد  که  می رود  احتمال  هرچند 
عمل های جراحی لغو شده بیش از این باشد. 
کالج  رییس  مودی،  نینا  پروفسور 
کودکان  سالمت  و  بهداشت  سلطنتی 
دهنده  تکان  واقعا  ارقام  »این  می گوید: 
هستند. شواهد بیشتری وجود دارد که نشان 

می دهد سیستم سالمت ملی انگلستان به لبه سقوط 
کشانده می شود. کودکان به علت تاخیرهای فراوان 
در عمل های جراحی آسیب های بسیاری را متحمل 
شده و دستخوش صدمات جبران ناپذیری شده اند.«
افزایش تقاضا، بحران  بیمارستان ها در بحبوحه   
فشار  تحت  سابقه  بی  مالی  فشار  و  انسانی  نیروی 

فزاینده ای قرار دارند. 
رقم 12349 عمل جراحی لغو شده در سال میالدی 
گذشته نسبت به رقم 9128 عمل لغو شده بین سال های 
14-2013 به میزان 35 درصد افزایش نشان می دهد. 
بیمارستان سلطنتی ملی ارتوپدی در شمال لندن 
در عرض تنها یک سال در طول چهار سال گذشته 
بیشترین میزان لغو عمل های جراحی کودکان را به خود 

اختصاص داد )941 عمل بین سال های 2015-16(. 
همچنین در سال های 17-2016 تعداد 930 عمل 
متوقف  جراحی  عمل   801 تعداد   2014-15 در  و 
شد که به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار می گیرند. 
اما بیمارستان چلسی و وست مینستر لندن در طول 
یک دوره چهار ساله در بین سال های 2013 تا 2017 
بیشترین تعداد لغوها را داشت )2951 عمل جراحی(. 
دالیل اعالم شده از طرف بیمارستان ها برای لغو 
جراحی ها شامل در دسترس نبودن و یا خرابی تجهیزات 
پزشکی و فقدان متخصص بیهوشی بود. بعضی نیز 
فقدان مراقبت های ویژه یا کمبود تخت برای دوران 
بعد از عمل را دالیل اصلی لغو جراحی ها می دانند. 
از جمله  بر دالیل پزشکی  بنا  از عمل ها  اما بعضی 

نامناسب تشخیص دادن بیمار برای عمل و یا الزم 
ندانستن انجام عمل جراحی توسط پزشکان بود. 

جاناتان اشتورت، وزیر احتمالی بهداشت انگلستان 
که این اطالعات را جمع آوری نموده گفت که تعداد 
زیادی از عمل های جراحی لغو شده مهر تاییدی بر 
بی توجهی حزب محافظه کار نسبت به سیستم سالمت 

ملی انگلستان بود.«
از  یک  هر  پشت  واقع  »در  گفت:  همچنین  او   
این لغوها کودکی فقیر و عزیزان او نهفته است که 
با استرسی غیرضروری و دالیلی کامال قابل اجتناب 

دست و پنجه نرم می کنند.
معیوب  تجهیزات  بیمارستانی،  تخت های  کمبود 
شکست  از  بازتابی  ناکافی  انسانی  نیروی  و 

انگلستان  محافظه کار  حزب  تحقیرآمیز 
در سرمایه گذاری مناسب برای کارمندان 
سیستم سالمت انگلستان و همچنین مقابله 
با زیرساخت های فاسد بیمارستان ها است.«
 اشتورت گفت: »از زمانی که ترزا می 
در جوالی سال گذشته نخست وزیر شد 
تعداد 9625 فقره جراحی کودکان )963 
جراحی در ماه( کنسل شده است. در میان 
275 جراحی لغو شده در بیمارستان بولتون 
62 عمل گوش، حلق و بینی، 61 جراحی 
تروما و ارتوپدی و 48 عمل جراحی دهان 

و دندان دیده می شود.« 
مید-یورکشیر  بیمارستان  مسووالن 
جراحی  عمل   366 آن ها  که  می گویند 
پالستیک،  جراحی  جمله  از  کودکان 
و  چشم  جراحی  عمل  شکسته بندی، 
بین  ماه   10 طول  در  را  ادراری  دستگاه 
ژوالی 2016 و آوریل 2017 لغو کرده اند. 
اشورت افزود: »سالمت کودکان ما از 
بیشترین اهمیت برخوردار است و در عین 
حال ترزا می در مدیریت این مهم ناموفق 
بوده است. صادقانه بگویم که شواهد سوء 
مدیریت در صورت ترزا می آشکارا موج 
می زند وقتی که او مضحکانه ادعا می کند که سیستم 
سالمت ملی انگلستان تنها با تعداد کمی از اشتباهات 

پزشکی غیر قابل قبول مواجه است.« 
از سوی دیگر یک سخنگوی حزب محافظه کار 
می گوید که این ارقام تصویری عادالنه از عمل های 
انجام شده توسط سیستم سالمت ملی انگلستان به 

ما نداده است. 
با وجود این که سیستم سالمت ملی انگلستان هر 
ساله 1/9 میلیون عمل جراحی بیشتری نسبت به سال 
2010 انجام می دهد، اما تعداد عمل های جراحی لغو 

شده همچنان در رقم یک درصد ثابت باقی می ماند.
 ترجمه: محمد کیوان
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خواب کوتاه یا بلندمدت و اختالالت خواب با افزایش ریسک زوال 
عقل و سرطان ریه مرتبط است.  به گفته محققان دانشگاه فنالند 
شرقی، مشکل در شروع خواب یا حفظ آن در دوره میانسالی با 
افزایش ریسک زوال عقل مرتبط است. این مطالعه بر روی 2682 
شرکت کننده مرد که به مدت 20 سال تحت نظر بودند، انجام شد. 
شرکت کنندگان مطالعه در ابتدا بین سال های 1984 تا 1989 در 

رده سنی 40 تا 60 سال قرار داشتند.
محققان دریافتند خواب کوتاه تر یا بلندتر از 7 تا 7.5 ساعت 
ارتباط مستقلی با افزایش ریسک سرطان ریه دارد. بعالوه رابطه بین 
میزان باالی مس در سرم خون و خواب کوتاه مدت نیز مشاهده شد.
به گفته محققان، در طول خواب انرژی بدن صرف ترمیم سلولی، 
عملکردهای ایمنی، شکل پذیری عصبی مغز و تثبیت حافظه می شود. 
نیاز به خواب شخصی بوده و در طول دوره های مختلف زندگی فرق 
می کند. میزان خواب توصیه شده برای افراد بزرگسال 7 تا 9 ساعت 
است. خواب ناکافی، اختالالت تنفسی به هنگام خواب، بیخوابی یا 
اختالل در ریتم خواب-بیداری می تواند منجر به خستگی بیش از 

اندازه در طول روز شود.
عوامل اصلی در رابطه با ارتباط بین طول مدت خواب و افزایش 
ریسک سرطان ریه ناشی از التهاب درجه پایین و اختالل در ترشح 
مالتونین است. این عوامل در بیماری زایی سرطان و تسریع رشد 
تومور دخیل هستند. التهاب درجه کم با طول مدت خواب و میزان 
زینک و مس مرتبط است که در فرایندهای پیش-اکسیداتیو نقش 
داشته و ممکن است موجب افزایش ریسک بیماری های قلبی-عروقی 

و سرطان شوند. 
ارتباط بین اختالالت خواب و زوال عقل ممکن است ناشی از 

تغییرات ساختاری در مغز، التهاب کم، و اختالالت عصبی باشد.

اختـالالت خـواب 
بحران کمبود امکانات بیمارستانی در انگلستانو افزایش ریسک سرطان ریـه

لغو عمل های جراحی هزاران کودک انگلیسی

محققان طی انجام یک پژوهش جدید 
موفق شدند تا با ایمپلنت یک استخوان 
بیمار که  آرنج دست یک  بیونیک در 
سال ها از مشکل آرتروز رنج می برد، 

وی را درمان کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، 
بیمارانی که به آرتروز شدید ناشی از 
دچار  نشده  درمان  شکستگی های 
اندام  قطع  به  ناچار  گاهی  می شوند، 

خود هستند.
خالقیت شناسی  یا  بیونیک 
طبیعت الگو )Bionics( الگوگیری از 
سامانه ها، ساختارها و ساز و کارهای 
طبیعت و موجودات زنده برای انجام 

ابداعات و اختراعات است.
جایگزینی  شامل  پیشگامانه  جراحی  عمل  این 
بخش های شکسته و متورم مفاصل استخوان با پروتز 
آلیاژ تیتانیومی است که به طور سفارشی ساخته شده 
است  لوالیی  به شکل مفصل  که  آرنج و جایی  در  و 

قرار می گیرد.
اولین بیماری که این پیوند بر روی وی انجام شد، 
یک خانم 67 ساله بود که 19 سال از درد و ناتوانی 
آرنج که بر اثر تصادف در  سال 1998 به وقوع پیوسته 

بود رنج می برد.
وی که پیش از این حتی قادر به برداشتن یک چاقو 

یا یک فنجان چای نبود، در حال حاضر توانایی و قدرت 
آرنج و بازوی خود را به دست آورده است.

گرچه از این روش پیشتر در بیمارانی که به سرطان 
استخوان دچار شده بودند نیز استفاده شده اما این اولین 
بار است که از این روش برای درمان بیمارانی که از 
آرتروز و درد شکستگی های درمان نشده رنج می برند 

استفاده می شود.
ساالنه حدود 850 هزار نفر بریتانیایی از شکستگی 
استخوان رنج می برند که نیمی از این شکستگی ها در 

ناحیه آرنج است.

می شود،  آرنج شکسته  که  هنگامی 
غضروف آسیب دیده و در اثر سایش 
ایجاد  آرتروز  استخوان،  با  استخوان 

می شود.
این خانم مسن که جولی نام دارد، 18 
ماه پس از تصادف تحت عمل جراحی 
ایمپلنت آرنج قرار گرفت اما متاسفانه 
به دلیل بروز عفونت در آن ناحیه ناچار 

به انجام چندین عمل شد.
وی پس از آن تحت 20 عمل جراحی، 
شامل عمل جراحی پیوند مجدد استخوان 

آرنج و پیوند پوست قرار گرفت.
ایمپلنت،  عمل  انجام  بار  هر  با 
آسیب هایی به استخوان وی وارد شده 
بعدی  ایمپلنت  انجام  برای  را  کار  و 
سخت می کرد تا جاییکه این خانم به دلیل درد ناشی 
از رد پیوند استخوان و عفونت، در معرض خطر قطع 

عضو قرار گرفت.
سرانجام جولی در دسامبر سال 2015 در بیمارستانی 
در شفیلد انگلستان تحت یک عمل جراحی 7 ساعته 

قرار گرفت.
جولی در حال حاضر در سالمت کامل به سر برده 
و به ادعای خودش تمام کارهایش را به تنهایی انجام 

می دهد. 
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ایمپلنت استخوان بیونیک برای درمان آرتروز و شکستگی های مزمن
سیگار از استخوان هم 

نمی گـذرد

خبــر

محققان دریافتند سیگار کشیدن عاملی برای 
کاهش تراکم استخوان است. افراد سیگاری 
در معرض خطر ابتال به تراکم استخوان پایین 
هستند که این موضوع منجر به افزایش خطر 
ابتال به پوکی استخوان می شود.  سیگارکشیدن 
تاثیر منفی بر استخوان دارد و منجر به از 
نهایت  دست دادن توده استخوانی و در 
پوکی استخوان زودرس می شود. سیگار 
کشیدن این روزها از سنین پایین در جوانان 
شروع می شود و این درست زمانی است 
که استخوان ها در حال رشد هستند. عالوه 
بر این، سیگارکشیدن در جذب کلسیم و 
ویتامین D اختالل ایجاد می کند. پزشکان 
اظهار کردند: فرد سیگاری در صورت آسیب 
استخوان، باید دوره طوالنی تری را برای بهبود 
بگذراند و خطر  ابتال به عوارض در او 
بیشتر است. سیگارکشیدن در طول سال های 
استخوان ساز زندگی منجر به ابتال به پوکی 
استخوان در مراحل بعدی زندگی می شود.

محققان دریافتند هر بسته سیگار اضافی 
در سال، خطر ابتال به کاهش تراکم استخوان 

را 0/4 درصد افزایش می دهد.
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یک مطالعه جدید در آلمان نشان می دهد که دیجیتالیزه شدن بیشتر 
محیط کار گرچه منجر به باال رفتن سرعت کار می شود؛ اما در عین 
حال باعث می شود که کارکنان فشار روانی بیشتری را هم متحمل 
شوند. گوشی های هوشمند، ای میل، پاور پوینت؛ دیجیتالیزه شدن 
زندگی هم می تواند مایه راحتی باشد و هم مایه عذاب. در بسیاری 
موارد زندگی با وسایل دیجیتال آسان تر می شود، اما در عین حال فشار 
کار هم با آن افزایش می یابد. میلیون ها نفر به دلیل افزایش استفاده از 
ابزارهای دیجیتال احساس می کنند که استرس و فشار زمان بر آنان 
نیز بیشتر شده است. نتیجه تحقیقی که به درخواست سندیکاهای 
کارگران و کارکنان آلمان انجام گرفته است نشان می دهد که استفاده 
از وسایل و دستگاه های دیجیتال در محیط کار اگرچه از فشار بدنی 
کار می کاهد، اما به فشار روانی می افزاید. کارکنان از افزایش میزان کار 
و فشار برای انجام آن در مدتی کوتاه سخن می گویند. آن ها همچنین از 
مزاحمت ها و عواملی که بوسیله ابزار دیجیتال ایجاد و موجب حواس 
پرتی در سر کار می شود شکوه کرده اند. نزدیک به 60 درصد شاغالن 
در آلمان با وسایل دیجیتال کار می کنند. این تحقیق در سال 2016 

صورت گرفته و 6500 نفر از بخش خدمات در آن شرکت داشته اند.
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دیجیتالیـزه شدن فشـار روانی را 
افـزایـش می دهـد
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