
3 سالمت در جهان

بیمارستان های دولتی در پرجمعیت ترین کشور آفریقا با قطع برق و کمبود کارکنان روبرو هستند

جراحی زیر نور شمع
جمعیت در اتاق انتظار یکی 
از بیمارستان های الگوس، 
آفریقا،  نیجریه  در  شهری 
در  بیرون  می زند.  موج 
ویزیت  منتظر  همه  و  ایستاده اند  مردم  هم 

هستند. پزشک 
مراجعان می گویند باید صبح زود شماره بگیرند 

و منتظر بمانند تا دکتر آنها را ببیند.
ایزگبو برای جراحی به نزدیک ترین بیمارستان 
دولتی در 5 کیلومتری خانه اش آمده، راه زیادی 
نیست اما جاده های پردست انداز باعث شده او 
این مسیر را یک ساعته طی کند. وسط جراحی 
برق قطع شد. او به دستگاهی که برقی باشد، 
متصل نبود اما اگر بود، چه اتفاقی برایش می افتاد؟
قطع برق، دستمزد کم و شرایط کاری پرچالش 
و نامناسب همراه با بی ثباتی اقتصادی، ناامنی 
و باندبازی در روند استخدام ها، باعث شده 
بسیاری از پزشکان کشور را ترک کنند. مواقعی 
پیش می آید که پزشکان نیجریه ای مجبورند 
زیر نور شمع جراحی انجام دهند یا بیماری 
را ویزیت کنند. در نظام سالمت این کشور 
مشکالت فراگیری وجود دارد که باعث باال 

رفتن میزان مرگ ومیر شده است.
طبق آمار انجمن پزشکی نیجریه، از حدود 
75هزار پزشک ثبت شده در کشور، 40هزار 
نفر خارج از نیجریه به کار طبابت مشغول 
هستند. تنها در بریتانیا، هر هفته 12 پزشک 
اهل نیجریه ثبت می شوند و در حال حاضر 
بیش از 5 هزار و 250 پزشک نیجریه ای در 

این کشور مشغول کارند.
سالمت  مشکالت  با  نیجریه  گفت  می توان 
کمبود  حاصل  که  می کند  نرم  دست وپنجه 
بودجه، فقدان پشتیبانی زیربنایی، سوءمدیریت 
و دولت ضعیف است. عدم تخصیص بودجه 
کافی به بخش سالمت، باعث کمبود کارکنان 
مشغول به کار و کمبود بودجه مراکز پزشکی 
شده است. در برخی مناطق تعویق پرداخت 
که  شده  اعتصاباتی  سبب  پزشکان  دستمزد 
گاهی چند ماه طول کشیده. در بیمارستان های 
آموزشی، مردم باید کف زمین بخوابند و با 
پشه ها دربیفتند. در همین حال و میان تمسخر و 

خشم بیماران نیازمند نیجریه ای، رئیس جمهور 
مرتب به بریتانیا سفر می کند تا برای بیماری ای 
که هنوز فاش نشده، مورد مراقبت و درمان 

قرار بگیرد.
کشور  پرجمعیت ترین  در  سوءمدیریت 
آفریقا مدام باعث قطع برق می شود. با وجود 
این  برق،  برای  هنگفت  سرمایه گذاری های 
مشکل  با  بارها  گذشته  سال   9 طی  کشور 
جدی قطع برق روبرو بوده، طوری که پزشکان 
مجبورند اعمال جراحی را در نور شمع یا المپ 
یا روشنایی های تلفن همراه شان انجام دهند.
حتی در بخش خصوصی که اوضاع بهتر است، 
به دلیل کمبود تجهیزات و دارو پزشکان در 
حال رفتن هستند. دستمزدها هم در بخش 
داخلی  جنگ های  است.  کم  بسیار  سالمت 

مانند بوحرام مجروحان  تندرو  با گروه های 
زیادی به جا گذاشته و می گذارد. مجروحان 
تیراندازی در نیجریه را نمی توان تا پیش از 
گزارش پلیس درمان کرد که همین موضوع 
باعث شده بسیاری از این مجروحان از بین 
بروند. الیحه رئیس جمهور در سال 2017 
میالدی با عنوان »الیحه درمان اجباری و مراقبت 
از قربانیان تیراندازی«، قرار بود به این وضعیت 
خاتمه بدهد اما برخی پزشکان می گویند این 
قانون همه جا اجرایی نشده و در صورت عدم 
ارائه گزارش، پلیس همچنان آنها را از درمان 

بیماران گلوله خورده منع می کند.
ماه قبل جوانی که از ناحیه گردن مورد اصابت 
قرار گرفته بود در بیمارستان درگذشت. نامزد او 
می گوید مجروح را از در بیمارستان برگردانده اند 

چون گزارش پلیس همراهش نبوده است. 
با وجود شواهدی دال بر اینکه هر روز تعداد 
بیشتری از پزشکان نیجریه ای برنامه مهاجرت به 
خارج دارند، وزیر کار و اشتغال کشور می گوید، 
در نیجریه تعداد کافی کارکنان درمانی وجود 
دارد و استاندارد سازمان جهانی بهداشت مبنی 
بر هر 5هزار نفر، 1پزشک، بهتر از بسیاری از 
کشورهای آفریقایی دیگر است. از نظر این 
سازمان، در کشورهایی که به ازای هر 10هزار 
نفر کمتر از 10 پزشک وجود دارد، دچار کمبود 
پزشک هستند. یکی از دالیل کمبود پزشک در 
نیجریه، کمبود دانشکده های پزشکی است. در 
نیجریه این تعداد 30 دانشکده است، درصورتی 
که در هند 300 دانشکده های پزشکی وجود دارد.
به نظر برخی کارشناسانی که روی موضوع 

توسعه و سالمت کار می کنند، یکی از راه های 
مقابله با این وضعیت، بیمه فراگیر سالمت و 
درمان است. آنها معتقدند، درصورت پوشش 
بهبود  برای  کافی  مالی  منابع  بیمه،  همگانی 
فعالیت بیمارستان های بخش دولتی و استخدام 
افراد بیشتر فراهم می شود. در حال حاضر، 
تحت  کشور  این  مردم  از  5درصد  از  کمتر 

پوشش بیمه هستند. 

نیجریه کجاست؟
نیجریه کشوری است با بیش از 200میلیون 
جمعیت در غرب آفریقا که بزرگ ترین شهر 
پرجمعیت ترین  نیجریه  است.  الگوس  آن 
کشور آفریقا و پرجمعیت ترین کشور جهان 
با اکثریت سیاهپوست است. امید به زندگی 

برای زنان 48/5 و برای مردان 47/15 سال 
مبتال  کشور  این  مردم  از  5/4درصد  است. 
دیگر  از  ماالریا  ایدز هستند. تب زرد و  به 

بیماری های شایع در این کشور است.
کمترین میزان واکسیناسیون کودکان در نیجریه 
را در نیمه شمالی کشور می بینیم. در ایالت 
سوکوتو در شمال غربی، تنها 1/4 درصد از 
کودکان 12 تا 23 ماهه واکسن های اصلی را 

دریافت کرده اند.
طبق نظرسنجی جمعیت شناسی و بهداشتی سال 
2013 میالدی، 9 ایالت شمالی کشور میزان 
واکسیناسیون کمتر از 15 درصد دارند. بعضی 
از گروه ها در شمال کشور برنامه واکسیناسیون 
را تحریم کرده و گفته اند این توطئه غرب برای 
عقیم کردن زنان مسلمان است. با این وجود، به 
تازگی پیشرفت های خوبی حاصل شده است. 
طبق اعالم نهاد »اقدام برای ریشه کنی جهانی«، 
در 6ماه منتهی به ژانویه 2015 میالدی موردی 
از فلج اطفال در نیجریه مشاهده نشده است. 
شبه نظامی  گروه  که  میالدی   2002 سال  از 
تندوری بوکوحرام جنگ با نیروهای دولتی 
را شروع کردند، عالوه بر امنیت اجتماعی و 
اقتصادی کشور، نظام سالمت آن هم صدمات 

شدیدی را تحمل کرده است.
منبع: گاردین
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یشایایی

عدم تخصیص بودجه کافی به بخش 
سالمت، باعث کمبود کارکنان مشغول 
به کار و کمبود بودجه مراکز پزشکی 

شده. در برخی مناطق تعویق پرداخت 
دستمزد پزشکان سبب اعتصاباتی 

شده که گاهی چند ماه طول کشیده. در 
بیمارستان های آموزشی، مردم باید کف 

زمین بخوابند و با پشه ها دربیفتند. 
در همین حال و میان تمسخر و خشم 

بیماران نیازمند نیجریه ای، رئیس 
جمهور مرتب به بریتانیا سفر می کند تا 

برای بیماری ای که هنوز فاش نشده، 
مورد مراقبت و درمان قرار بگیرد

نیجریه

شماره هفتصدوسی وهشت  بیست وهشت دی نودوهشت

چالش های جهانی سالمت در دهه آینده
سازمان جهانی بهداشت )WHO( بحران اقلیمی، همه گیری بیماری ها و مقاومت دارویی را از جمله چالش های فوری 
سالمت در دهه آینده برشمرد. تغییرات اقلیمی، بیماری های عفونی، مخالفان واکسیناسیون و مقاومت آنتی میکروبی 

از جمله مواردی هستند که در فهرست چالش های سالمت پیش  روی سازمان جهانی بهداشت جا گرفته اند.
فهرست جدید چالش های سالمت در دهه آینده توسط داده های کارشناسان سراسر جهان تهیه شده و نشان دهنده 
چالش های فوری و جهانی در حوزه سالمت است. تدروس آدهانوم قبریسوس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
اختیار سیستم ها و  منابع کافی در  انعکاس دهنده نگرانی عمیقی است چراکه رهبران جهان  »این فهرست  گفت: 

اولویت های سالمت قرار نداده اند و این مساله جان انسان ها و نیز اقتصاد کشورها را با تهدید روبرو کرده است.« 
وی افزود: »باید بدانیم سالمت سرمایه ای برای آینده است. کشورها برای نجات جان مردم خود در برابر حمالت 
تروریستی سرمایه گذاری می کنند اما در برابر حمالت ویروس ها فعالیتی ندارند. این درحالی است که همه گیری 
ویروس ها می تواند کشنده و با خسارت های اقتصادی و اجتماعی چشمگیری همراه باشد.« به گزارش شبکه خبری 
CNN، سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده، تمامی این چالش ها نیازمند پاسخگویی فقط یک حوزه درمانی نیست، 

بلکه دولت ها، جوامع و سازمان های بین المللی باید  کنار یکدیگر فعالیت داشته باشند. 
منبع: رویترز

۱۰کشور سالمت جهان

سازمان جهانی 
بهداشت

10 فرانسه
امید به زندگی: 81/56 سال

 رژیم غذایی فرانسوی ها به مدت طوالنی، الگوی 
به  فرانسوی ها  می شود.  گرفته  نظر  در  سالمت 
وعده های غذایی کوچکشان معروف هستند. آنها 
زیاد  اروپایی،  کشورهای  سایر  شهروندان  مانند 
پیاده روی می کنند و همین کار آنها را از خطرات 

زندگی نشسته دور نگه داشته است.

9 ایتالیا
امید به زندگی: 81/95

رژیم غذایی مدیترانه ای ایتالیایی ها مملو از روغن 
زیتون )امگا 3( و ماهی است. ایتالیایی ها مانند بیشتر 
کشورهای اروپایی از نظر فیزیکی بسیار فعال هستند 
و این موارد آنها را در رده نهم از نظر سالمت ترین 

کشورهای جهان قرار داده است.

8 استرالیا
امید به زندگی: 81/98

از آنجایی که این کشور میان اقیانوس واقع شده، 
واردات مواد خوراکی به آن پرهزینه است. به همین 
دلیل استرالیایی ها خوراکی های طبیعی که در کشور 
خودشان یافت می شود را بیشتر استفاده می کنند. 
عالوه بر این، در فرهنگ استرالیایی تاکید زیادی 

روی ورزش وجود دارد.

7 سوئیس
امید به زندگی: 82/82

چراکه  دارند  متناسبی  اندام  سوئیسی ها 
به  نیز  خود  خانه  به  رسیدن  برای  معموال 
نوعی کوهنوردی می کنند! مردم این کشور در 
زمستان به ورزش های زمستانی و در تابستان ها 

به کوهنوردی می پردازند.

6 آندورا
امید به زندگی: 82/58

این کشور که در کوهستان های میان بین فرانسه و 
اسپانیا واقع شده، بهترین های هر دو کشور را در 
خود جمع کرده است. رژیم مدیترانه ای و فعالیت های 
ورزشی کوهستانی )اسکی در زمستان و کوهنوردی 
در تابستان( نقش مهمی در زندگی سالم مردم این 

کشور دارند.

5 یونان
امید به زندگی: 82/98

یونانی ها نیز مانند ایتالیایی ها برپایه رژیم غذایی متعادل 
مدیترانه ای شامل روغن زیتون و ماهی زندگی می کنند. 
عالوه بر این، یونانی ها روی خشکی و آب، فعالیت های 
زیادی دارند. به یاد داشته باشید المپیک در یونان آغاز به 
کار کرد. این موضوع به این معناست که فعالیت کردن و 
جنب وجوش بخشی از فرهنگ باستانی یونانی هاست.

4 اسپانیا
امید به زندگی: 83/12

از  کوچک  وعده های  اسپانیا  مردم  غذای 
خوراک های متنوعی به نام »تاپاس« است. این 
وعده های کوچک غذا درواقع نوعی کنترل روی 
شیوه زندگی نیز هستند. آنها در طول روز حدود 
2 ساعت خواب نیمروزی دارند که استرس آنها 

را کم می کند.

3 سنگاپور
امید به زندگی84/70

پاکیزه  و  سالم  برای  دقیقی  سیستم  سنگاپور 
نگه داشتن محیط زیست دارد. با اجرای قوانین 
سخت در این زمینه، باالترین سطح بهداشت در 
کشور سنگاپور برقرار است. در درجه بعدی، 
ثروت  معنای  به  سالمت  سنگاپوری ها،  برای 
است. آنها به قوانین احترام می گذارند و محیط 
تمیز  دارد  امکان  که  جایی  تا  را  زندگی شان 

می دارند. نگه 

2 ژاپن
امید به زندگی: 84/91

اگر بخواهیم راز سالمت و طول عمر ژاپنی ها را به 
طور خالصه بیان کنیم باید بگوییم این مردم عادات 
غذایی بسیار خوبی دارند. آنها به جای گوشت، 
غذاهای دریایی و انواع ماهی ها را مصرف می کنند 
که سرشار از ید است. همچنین ژاپنی ها لبنیات، 
کره و شیر کمتر استفاده می کنند. در مقابل، مقادیر 
زیادی سبزیجات می خورند و چای سبز زیادی 
اینها، وعده های غذایی  می نوشند. باالتر از همه 

ژاپنی ها کوچک است.

1 موناکو
امید به زندگی: 89/63

از آنجا که بیشتر جمعیت موناکو، ثروتمند هستند، 
آنها معموال آشپزهای اختصاصی دارند تا غذاهای 
بیشترشان  طرفی،  از  شود.  طبخ  برایشان  سالم 
بازنشسته اند و استرس پایین تری تحمل می کنند. 
اضطراب یکی از دالیل باال رفتن فشارخون است 
التهاب  از  بیماری ها  انواع  به  منجر  می تواند  که 

معده گرفته تا بیماری های قلبی- عروقی شود.
منبع: یورونیوز
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