
نشریه آلمانی اشپیگل با طرح این مسئله 
که دونالد ترامپ از بیماری دمانس یا زوال 
عقل رنج می برد یا نه؟ ودر این صورت این 
مسئله برای جهان نگران کننده است، به نقل 
از متخصصان مغز واعصاب نوشت: نتایج 
بررسی های این متخصصان در خصوص 

ترامپ بسیار عجیب بوده است.
این نشریه آلمانی افزود: متخصصان مغز 
و اعصاب مصاحبه های دونالد ترامپ را 
مورد تحلیل قرارداده ونتایج آن در مجله 
متخصصان  است.  آمده   )STAT( علمی 
طرز بیان وی را مورد مقایسه و کلمات او 
را مورد بررسی قرار داده وبه نتایج عجیبی 

دست یافته اند.
یکی  افزود:  آلمانی  نشریه  این 
ازمتخصصان می گوید من یک صحنه از 
مصاحبه دونالد ترامپ را بطور تصادفی در 
اشپیگل آنالین دیدم که رئیس جمهوری 
آمریکا در باغ گل رز با 'کالوس یوهانس' 
رییس جمهور رومانی در یک کنفرانس 

مطبوعاتی شرکت کرد. 
یک خبرنگار پرسید که آیا درباره تسهیل ویزای 
مردم رومانی صحبت می کند. ترامپ در پاسخ گفت 
ما نمی خواهیم چیزی درباره آن بگوییم. وی درادامه 

می گوید ما در این باره صحبت کرده ایم. 
این نشریه آلمانی نوشت: »همچنین ترامپ درتوییتر 
خود کلماتی می نویسد که معنایی ندارد و خبرنگاران 
و رسانه ها نمی توانند آن را توضیح دهند. وی دائما 
این  یا درباره وقایعی می نویسد که  اشتباه می کند و 

وقایع اتفاق نمی افتد.« 
این نشریه آلمانی اضافه کرد: »اما باید گفت که آیا 
ایاالت متحده با این رئیس جمهور باز هم می تواند 
ادامه دهد؟ همه این مرد را در کاخ سفید می شناسند 
انجام  مطبوعات  بر ضد  را  که حمالت وحشیانه ای 
می دهد و به آنها توهین می کند. در واقع تحلیلگران 
می گویند مرزها واستانداردهایی وجود دارد که رئیس 

جمهور یک کشور باید داشته باشد اما دونالد ترامپ 
این استانداردها را ندارد.« 

گفته می شود روزنامه نگاران سیاسی تمایل دارند 
اشتباهات را بزرگ کنند. اما آیا اقدامات ترامپ فقط یک 
اشتباه است؟ یکی از متخصصان می گوید اگر دونالد 
می فرستادم.  پزشک  نزد  را  بود وی  من  پدر  ترامپ 
یک فرد 71 ساله ممکن است دارای مشکالتی باشد 

که خوب نیست. 
این نشریه آلمانی درادامه نوشت: »STAT  که یک 
پورتال علمی است به ارائه اخبار سالمتی و پزشکی و 
همچنین اکتشافات علمی تخصصی می پردازد و مورد 
مهارت های زبان مقاالت زیادی در آن یافت می شود.«

نشریه اشپیگل در ادامه نوشت: »این پورتال علمی 
می نویسد، دانشمندان درباره زبان و سخن گفتن دونالد 
ترامپ از 30 سال پیش تاکنون تحقیق کرده و متوجه 

شده اند زبان ترامپ طی این مدت به طرز محسوسی 
تغییر کرده است. در مصاحبه های وی در دهه نود، 
اما  است.  غنی  بسیار  وی  توسط  لغت ها  از  استفاده 
گذشته  سال   10 در  و  وی  اخیر  اظهارات  به  وقتی 
دقت می کنیم، وی در حال حاضر به طور مداوم از 
تا  لغات وی  تعداد  و  استفاده می کند  واژگان  تکرار 
حد زیادی کاهش یافته است. وی هنگامی که درباره 
موضوع پیچیده ای سخن می گوید ثبات فکری خود 

را از دست می دهد.« 
وی گاهی مانند یک عروسک خیمه شب بازی سخن 
می گوید. اما باید دید که چه چیزی ممکن است باعث 

این تغییر در سخن گفتن وی شده باشد؟ 
STAT  این را از متخصصان مغز واعصاب پرسیده 
اما  نیست.  دور صحیح  راه  از  تشخیص  البته  است. 
دانشمندان معتقدند که از دست دادن توانایی صحبت 

ممکن است نشان دهنده کاهش در عملکرد 
ذهن باشد. 

در بدترین حالت، این اولین نشانه از 
این  است.  عقل  زوال  یا  دمانس  بیماری 
امر می تواند یک یافته بسیار نگران کننده 
باشد، اگر درست باشد، نه تنها برای دونالد 
ترامپ و خانواده اش، بلکه برای کل جهان 

نگران کننده است.
این نشریه در ادامه نوشت: »اما ممکن 
باشد.  داشته  وجود  دیگری  مسئله  است 
ممکن است که دونالد ترامپ تحت تاثیر 
سخن  اینگونه  و  می گیرد  قرار  استرس 
می گوید و یا اینکه خیلی کم می خوابد و 
این تاثیر منفی در سخن گفتن وی مشخص 
می شود در واقع خواب بسیار کم دارای 
توانایی  توانایی های فرد و  بر  منفی  تاثیر 

بیانی وی دارد.« 
است  فردی  مسن ترین  ترامپ  دونالد 
که آمریکایی ها تا به حال به عنوان رییس 
جمهور خود برگزیده اند. در حقیقت سن 
و سال در پویایی فکری و روحی نقش 
دکتر  اشتاین،  بورن  هارولد  می کند.  بازی  را  مهمی 
دونالد ترامپ وی را در رقابت های انتخاباتی از نظر 
سالمتی در بهترین حالت برای یک داوطلب ریاست 
جمهوری ارزیابی می کرد. اما به نظر می رسد که این 

موضوع زیاد جدی نبوده است. 
پزشک ترامپ گفته بود کبد و تیروئید وی در حالت 
نرمال قرار دارد. وی گفته بود که ترامپ سیگاری نیست 
و الکل مصرف نمی کند، سطح هورمون تستوسترون 

وی نیز خوب است. 
این نشریه آلمانی در پایان نوشت: افرادی که از 
زوال عقل رنج می برند، باید به دقت مورد بررسی و 
رسیدگی قرار گیرند و بهترین راه این است که آنها 

همیشه تحت کنترل باشند.
 علی احمدی

 Spiegel

تــازه ها

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد، شیوع وبا در یمن می تواند به 
مراسم ساالنه حج که در ماه سپتامبر برگزار می شود نیز تسری یابد. 
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد از میان ۲ تا ۴ میلیون نفری 
که هر ساله برای انجام فریضه حج به عربستان می روند، بین 1.۵ تا 
۲ میلیون نفر خارجی هستند و همین امر خطر شیوع بیماری هایی 
چون تب دنگی، تب زرد، ویروس زیکا و بیماری هایی چون وبا 

را افزایش داده است.
»دومنیک الگروس«، متخصص بیماری وبا در سازمان جهانی 
بهداشت گفت: در چند سال اخیر نظارت جدی و انجام تست های 
تخصصی سریع به عدم شیوع بیماری وبا در ایام حج کمک کرده 
است. البته فراموش نکنید ما تنها از احتمال شیوع وبا از کشور یمن 
صحبت می کنیم، در حالی که در مراسم حج زائران از سایر کشورها 
نیز حضور خواهند داشت. وبا که به اسهال شدید و کم آبی در بدن 
بیمار منجر می شود، از طریق آب آشامیدنی آلوده انتقال می یابد و در 
1۵ درصد از مواردی که درمانی دریافت نمی کنند، به مرگ می انجامد.
متخصص سازمان جهانی بهداشت همچنین عنوان کرد: دوران 
نهفتگی وبا تنها چند ساعت است و به محض این که عالیم بیماری 
شروع شوند، در صورت عدم درمان می تواند در طول مدت چند 
ساعت به مرگ بیمار منجر شود. با این وجود ۸0 درصد از بیماران 
هیچ نشانه ای از خود نشان نمی دهند؛ به همین دلیل غربالگری در 
عدم  به  نسبت  کشورها  به  رو  همین  از  است.  بیهوده  فرودگاه ها 
غربالگری در فرودگاه هشدار می دهیم. سعودی ها نیز این کار را 

انجام نمی دهند، چون از لحاظ فنی بی فایده است.
سازمان ملل متحد عربستان و حامیان خارجی آن را که آغاز 
کننده جنگ در یمن بودند را به عنوان مقصران اصلی بحران وبا در 

یمن معرفی کرده است.
 Reuters

هشدار سازمان جهانی بهداشت 
آیـاترامـپاززوالعقـلرنـجمیبـرد؟درباره شیوع وبـا در حـج امسال 

روزانمه
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ترزا می، نخست وزیر انگلیس دستور تحقیق و 
تفحص کامل درباره »رسوایی خون های آلوده« را 
صادر کرده است. به گفته سخنگوی نخست وزیر 
انگلیس، ترزا می و جرمی هانت، وزیر بهداشت 
به هیئت دولت گفته اند که باید روشن شود چرا 
در دهه های هفتاد و هشتاد میالدی حدود ۲۴00 
نفر پس از تزریق خون آلوده به بیماری هایی مثل 
هپاتیت C و ایدز مبتال شدند و جان خود را از دست 
از تصمیم گیری درباره  قرار است پیش  دادند. 
جهت گیری اصلی و تعیین اهداف و چارچوب این 
تحقیق و تفحص با کسانی که قربانی خون های 
آلوده شده اند صحبت شود و بر اساس این یافته ها 

بهترین راه برای این بررسی تدوین شود.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر هم ماجرای 
خون های آلوده را محصول نقص شدید سیستم 
دانست و خواستار آن شد که این تحقیق و تفحص 
محاکمه مقصران احتمالی را مد نظر داشته باشد. 
این تحقیق محدود به انگلیس و به موارد پیش 
از سپتامبر 1۹۹1 خواهد بود. در دهه های هفتاد 
و هشتاد میالدی بیشتر خون مورد نیاز سیستم 
درمانی انگلیس از آمریکا وارد می شد که در آنجا 
در ازای اهدای خون پول می پرداختند. این باعث 
شد بسیاری از کسانی که خونشان مناسب انتقال به 
دیگران نبود خون بدهند. عالوه بر این در آن زمان 
هنوز شیوه های شناسایی و تشخیص آلودگی خون 

به ویروس به اندازه امروز پیشرفته نبود.
که  می دهد  نشان  انگلیس  پارلمان  گزارش 
فرآورده های خونی آلوده به حدود 7۵00 نفر تزریق 
شده بود که بسیاری از آنها به بیماری های خونی از 
جمله هموفیلی مبتال بودند. در باره سالمت این 

خون ها در همان زمان هم نگرانی هایی مطرح شده 
بود، اما پزشکان می گویند در آن زمان آنها باید 
تصمیم می گرفتند آیا خونی را که ممکن است آلوده 
باشد به فردی که بدون ترزیق خون زنده نخواهد 

ماند تزریق کنند یا نه؟
دولت انگلیس پیش از این پرداخت غرامت به 
قربانیان خون آلوده را متعهد شده است. هزاران 
بیمار نظام درمانی ملی انگلیس در طول این سال ها 
 C خون آلوده به ویروس اچ ای وی و هپاتیت
وارداتی دریافت کردند. این دوره بدترین فاجعه 
درمانی تاریخ نظام درمانی ملی انگلیس نام گرفته 
است. بسیاری از کسانی که در این حلقه آلوده 
گرفتار شدند می گویند از مخاطرات دریافت این 
محصوالت خونی مطلع نشده بودند. سخنگوی 
این  اینکه  از  است:  گفته  نیز  اسکاتلند  دولت 
تحقیقات تازه قرار است تا اسکاتلند هم کشیده 
شود متعجبیم چرا که دولت انگلیس پیش تر ما 
را درجریان این تحقیقات قرار نداده است. پیتر 
بوتمولی، یکی از روسای گروه پارلمانی تحقیقا 
درباره هموفیلی گفته است: موفقیت این تحقیقات 
به میزان قدرت محققان در دسترسی به اطالعات 
حساس دارد. به گفته او این عده باید قدرت به دست 
آوردن اسناد از شرکت های داروسازی و دولت را 
داشته باشند. دولت انگلیس به دلیل تعلل در تحقیق 
بر سر این موضوع به شدت مورد انتقاد بوده است. 
اندی برنهام، شهردار منچستر و وزیر بهداشت 
سابق بارها خواستار انجام تحقیقات در این زمینه 
شده بود. او گفته بود که پنهانکاری مجرمانه در حد 

وسیع و سازمان یافته در جریان است. 
 BBC

آغـاز تحقیـق دربـاره 
تداوم عوارض »رسوایی خون های آلوده« در انگلیس

سونامی ۲۰۱۱ ژاپن 
در بروز مشکالت قلبی

خبــر

سونامی ۲011 ژاپن بر افزایش انفارکتوس 
میوکارد ُکشنده در یک منطقه عظیم تاثیر 

داشته است. 
موتویوکی ناکامورا از دانشگاه پزشکی 
ایواته ژاپن و همکارانش وقوع دو نوع 
حمله قلبی )ُکشنده و غیرُکشنده( را بعد از 
زلزله و سونامی ۲011 ژاپن ثبت کردند. 
منطقه تحت مطالعه براساس شدت 
بخش  دو  به  سونامی  از  ناشی  آسیب 

تقسیم شد. 
محققان در هر منطقه، نسبت وقوع 
استاندارد )SIR( را در طول سال فاجعه 
و سال های بعد از فاجعه تعیین کردند. 
محققان دریافتند در مدت ۴ سال بعد از 
 SIR حادثه، هیچ تغییر قابل توجهی در
برای انفارکتوس میوکارد غیرُکشنده در 

هیچ منطقه ای مشخص نشد. 
قابل  شکل  به   SIR بردند  پی  آنها 
تاثیر باال در سال  با  توجهی در منطقه 
حادثه ۲011 افزایش یافته بود )1.۸0(؛ 
این افزایش به مدت 3 سال ادامه داشت 
)۲01۲: ۲.0۶؛ ۲013: 1.۹۹؛ و ۲01۴: 

 .)۲.1۲
که  است  این  محققان  نتیجه گیری 
مداوم  افزایش  با  ویرانگر  سونامی 
در  ُکشنده  میوکارد  انفارکتوس  وقوع 

بین بازماندگان فاجعه مرتبط است.

نیازمند به تحصیالت باالتر  نتایج یک مطالعه جدید، مشاغل  طبق 
فرد را در معرض ریسک باالی مرگ ناشی از بیماری های نوروژنیک 

قرار می دهد.
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا، افراد ثروتمندتر 

 ALS و با تحصیالت باالتر مبتال به بیماری پارکینسون یا بیماری
بیشتر از افراد کمتر تحصیلکرده یا با درآمد کمتر در معرض مرگ 

ناشی از این بیماری ها قرار دارند. 
طبق گزارش این مرکز، کارکنان این مشاغل عالی اجتماعی- اقتصادی 
شامل ریاضیدان ها، آرشیتکت ها، مهندسان، وکال و مدیران هستند. 

جان برد، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »این نتیجه 
یافته ای غیرمنتظره است.«

محققان این مطالعه به بررسی ۲۶ شغل مختلف و مرگ ناشی 
از ALS و پارکینسون پرداختند و در مجموع دریافتند کارکنان در 
مشاغل مرتبط با تحصیالت و درآمد باالتر در معرض ریسک باالی 

مرگ ناشی از این بیماری ها قرار دارند. 
به گفته برد، »ما به ارتباط بین نرخ باالی مرگ و میر در بین افراد 
دارای وضعیت اجتماعی-اقتصادی باالتر پی بردیم اما هنوز دالیل 

آن برایمان مشخص نیست.«
وی در ادامه بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید می کند. 
برد اذعان می کند که ممکن نیست خود شغل موجب افزایش ریسک 
مرگ ناشی از این شرایط شود، بلکه سایر عوامل نظیر سیگار کشیدن 

ممکن است تاثیرگذار باشد. 

احتمال مرگ ناشی از پارکینسون در مشاغل عالی رتبه بیشتر است
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