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 تيم جوی، لين مرتنز و جاکوب کريستين: نويسندگان
  حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١۴ اکتوبر ١٨
  

  :ابوال 

  پا درمی آورد توجھی ندارندکه تنھا بی نوايان را از  شرکت ھای داروسازی به بيماری ھائی

طی چند ماه گذشته، اپيدمی ابوال جزء گزارشات دائمی رسانه ھا بوده و مطمئناً تصاوير شوک آوری ديده ايم، ولی 

چرا اپيدمی بايد به اين وسعت گسترش يابد ؟ برای . ھرگز تحليل عميقی از چگونگی پيدايش اين ويروس نخوانده ايم

 پزشکی به اين موضوع پرداخته اند و ما خالصه ای از اين بررسی ھا را در اينجا منتشر اعالم ھمبستگی، دانشجويان

 .می کنيم

  

ی غربی با کشتاری که به راه انداخته، دورادور مھمترين بحرانی است که تا يقاافراپيدمی ابوال در حال حاضر در  

 نفر از آنھا ٢٩١٧ نفر رسيده که ٦٢٦٣ تعداد مبتاليان به ٢٠١٤مبر سپت ٢٦در اين .  به وقوع پيوستهافريقاکنون در 

 کشورھای مربوطه در حالت تمام نظام بھداشتی در. ولی نتايج اين بحران فراتر از اين محدوده است. درگذشته اند

در واقع امکانات : تعطيلی به سر می برد، زيرا پزشکان و کادر پرستاری از ترس آلودگی به ويروس فرار کرده اند 

به ھمين علت، در اين ماه ھای گذشته، بيماری ھای ديگری، به عنوان مثال، مانند ماالريا . حفاظتی کافی وجود ندارد

راه انداخته و چرا نمی توانند اين اپيدمی را  هکدام ويروس است که کاروان مرگ بر نتيجه اين د. نيز افزايش يافته است

  مھار کنند ؟

  

  ابوال، بيماری بی نوايان

به طور کلی در کشورھا و مناطقی گسترش : بيماری ھا ی عفونی مانند ابوال از جمله بيماری ھائی ناشی از فقر ھستند 

اتفاقی نيست که در حال حاضر اپيدمی ابوال مشخصاً . اً در فقر و تنگدستی به سر می برندمی يابند که عموم مردم غالب
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 ١٧٩، ١٧٥ليبريا، گينه و سيرالئون به ترتيب در مقام .  گسترش يافته استافريقادر سه کشور از فقير ترين کشورھای 

عوامل متعددی . ، انده ثبت رسيده استدر فھرست ميزان توسعۀ انسانی در سازمان ملل متحد ب  کشور١٨٧از    ١٨٣و 

  .را می توانيم به عنوان مسبب شکنندگی چنين کشورھائی بازشناسی کنيم

 زيرا مردم اين منطقه از. دارندقاومت کمتری م  مردم در مقابل عوامل بيماری زاطور کلیه ی غربی، بافريقا، در ءابتدا

سپس، کمبود آب و . لی که دستگاه ايمنی بدن آنھا تضعيف می کند بدغذائی و کم غذائی رنج می برند، يعنی عامتأثيرات

 و سرانجام بايد از نظام پزشکی و  ول گسترش عناصر بيماری زا می باشدؤزيستی غير بھداشتی ھست که مسشرايط 

  .بھداشتی ياد کنيم که توسعه نيافته است، و يا بھتر بگوئيم بسيار عقب مانده است

ژی برای از بين بردن اپيدنی ابوال که امروز با آن مواجه ھستيم، يمؤثر ترين سترات. ستاين کليد درمان اپيدمی ا

جو و آزمايش افرادی که با  و اين روند با جست.  کردن آنھا است شناسائی افراد آلوده و منزوی کردن و سپس درمان

مبارزه برای . نجيرۀ انتقال ضروری استاين روش برای متوقف ساختن ز.  بايد ادامه يابد،مبتاليان در رابطه بوده اند

در نتيجه روش بسيار ساده ای است ولی به . جلوگيری از گسترش ابوال در گذشته نيز به ھمين شيوه عمل کرده اند

  .ھمآھنگی کامل ساختار بھداشتی در خط مقدم جبھه نياز مبرمی وجود دارد

  

  لۀ ھمبستگیأمس

امکانات، ولی به ھمين گونه کمبود پزشک و .  نبود امکانات رنج می برندی غربی ازافريقابه عبارت ديگر، کشورھای 

اپيدمی :  اعالم خطر کردند جون ٢٤روز . پزشکان بی مرز نخستين سازمانی بود که اعالم خطر کرد. خدمات بھداشتی

 سازمان پزشکان بی .ل خارج شده بود و تيم ھای مستقر در محل نيز به انتھای مرز امکانات خود رسيده بودندواز کنتر

ولی پاسخی . مرز برای بسيج گستری جھت تدارک و ارسال امکانات و نيروی انسانی به منطقه فراخوان صادر کردند

  .جز سکوت شنيده نشده ب

غرب با بی ميلی پول .  سازمان بھداشت جھانی واکنش نشان دادجوالی ٣١با اين وجود تنھا بيش از يک ماه بعد، روز 

 دوباره برای کمک مارگارت چانت، سازمان بھداشت جھانی و مدير کل آن خانم گس ا٢٨روز . کافی نبودفرستاد، ولی 

  ». پول و تجھيزات مھم است ولی برای متوقف ساختن اپيدمی ابوال کافی نيست« : فراخوان فرستادند 

ن شکلی که سيل پاکستان را غرق به ھما. خبری که موجب دلگرمی شد. تنھا کشوری که فوراً واکنش نشان داد، کوبا بود

 ھمبستگی  آن در ھائيتی، اين کشور کوچک جھان سومی نشان داد که چه کاری ازۀکرده بود و يا در مورد زمين لرز

 از کوبائی ھا تشکر کرد و به شکل رسمی از تالش ھای آنھا قدردانی به عمل آورد و مارگارت چان. اجتماعی بر می آيد

خاطر کمک ھای سخاوتمندانه اش ه با در زمينۀ آموزش پزشکی و پرستاری و به ھمين گونه بکو« : اظھار داشت که 

  ».  شھرت خاصی در جھان است به کشورھای در حال توسعه دارای
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 فرستاده است که عليه افريقای در زمينۀ بھداشت به ئ حرفه ١٦٥کوبا . ی در ھائيتی پس از زمين لرزهئيک پزشک کوبا 

  )Photo kulturekritic.com(اپيدمی مبارزه کنند 

  

  »فراموش شده«بيماری ھای 

 رويدادھا را از People’s Health Movement المللی بھداشت مردم  از جنبش بينAmit Senguptaاميت سنگوپتا 

مشکل در آسيب شناسی بيماری نيست، بلکه در آسيب شناسی « : نزديک پی گيری کرده است و بر اين باور است که 

سازی می به عنوان مثال، او از بی اعتنائی پژوھش ھای دارو. »اجتماعی و ساختار سياسی و اقتصاد جھانی نھفته است 

با اين وجود ھرگز واکسن و يا داروئی برای درمان . ما از چھل سال پيش ويروس ابوال را شناسائی کرده ايم« : گويد 

داروئی که تنھا بی نوايان را تھديد می کند، به ھيچ شرکت داروسازی . اين بيماری واگير به بازار عرضه نشده است

 که ھمچنان در مرحلۀ ZMappال ھای اخير يک دارو عليه ابوال ساخته شده، تنھا در س» .توجھی نشان نداده است

 .آزمايشی باقی مانده است

 visceral(مانند ماالريا، سل، ليشمانياز احشائی . در نتيجه ابوال به آن دسته از بيماری ھای فراموش شده تعلق دارد

leishmaniasis ( يا کاله آزار )kala-azar (ديگر به ھمين دسته از بيماری ھای فراموش شده تعلق و خيلی از بيماری 

شرکت ھای دارو سازی اين بيماری ھا را به حال خود رھا کرده اند زيرا از ديدگاه اقتصادی برای آنھا سود آور . دارد

  .نبوده است

ان  مدير بخش بھداشت توليد مثل و پژوھش در سازمMarleen Temmermanمتخصص پزشکی زنان مارلين تمرمن 

  De Morgen(» دو مورگن« در روزنامۀ جوالی کار کرده است، در اواخر افريقابھداشت جھانی که سال ھا در 

 گسترش افريقابايد بيشتر به بيماری ھای فراموش شده که غالباً در « : واکنش نشان داد و گفت ) لندیابامداد به زبان ھ

در حال حاضر ابوال توجه غرب را جلب .  بحرانی می شودعتيض و نه تنھا در مواقعی که و می يابد توجه نشان داد

و اگر در دو سال ديگر ويروس جديدی . کرده زيرا با جھانی سازی ھا می تواند به غرب و تمام جھان سرايت کند

  ». له رسيدگی کردأبايد به شکل دائمی به اين مس. شدگسترش پيدا کند ھمين دستپاچگی تکرار خواھد 
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اگر بازدارنده ھای اقتصادی و بدھکاری ھا و مناسبات بازرگانی ناعادالنه وجود نمی داشت، اين کشورھا خيلی پيش از  

... امکانات اجتماعی، نظام آموزشی سازمان يافته، بھبود زيربناھا، بھداشت خط مقدم: د پيشرفت کنند اينھا می توانستن

)Photo Shack Dwellers International / Flickr(  

  

  وليتؤمس

) The Lancet(ھفته نامۀ پزشکی لنست . کندی واکنش سازمان بھداشت جھانی يکی از عوارض مشکل بزرگتری است

در اين سال ھای گذشته بودجۀ . وضعيت را به دولت ھای عضو سازمان بھداشت جھانی نسبت می دھدوليت اين ؤمس

 بودجه برای بحران و اپيدمی تا پنجاه درصد کاھش ،در نتيجه، طی اين دو سال گذشته. اين سازمان را تقليل داده اند

بحران .  تنزل يافته است٢٠١٤-٢٠١٣ ميليون در سال ٢٢٨ به ٢٠١٣-٢٠١٢ ميليون در سال ٤٦٩داشته است، و از 

وشنی نشان می دھد که وقتی دولت بھداشت عمومی را از حوزۀ اولويت ھای خود خارج می سازد، چه واقعه ر ابوال به

 .دھد ای می تواند روی 

وليت غرب در مورد کاھش سھم سازمان بھداشت جھانی، و در مورد پژوھش ھای دارو سازی و به خاطر ؤمسروی 

 بی مرز و سازمان بھداشت جھانی و کشورھای مربوطه، و به ويژه در مورد قرون انگرفتن فراخوان ھای پزشکنديده 

  .به اندازۀ کافی نگفته ايم بھره کشی، استعمار و استعمار نوين 

ش از اگر بازدارنده ھای اقتصادی و بدھکاری ھا و مناسبات بازرگانی ناعادالنه وجود نمی داشت، اين کشورھا خيلی پي

با ...امکانات اجتماعی، نظام آموزشی سازمان يافته، بھبود زيربناھا، بھداشت خط مقدم: اينھا می توانستند پيشرفت کنند 

به تدريج توسعه يابد و با اپيدمی ھائی مانند ابوال مقابله  دی غربی می توانافريقااز ميان برداشتن چنين موانعی است که 

  .کند

    

  ابوال نقشۀ منطقۀ گسترش                                                                                                     

  

 بيماری جديد ؟

. رسيد در سودان و در جمھوری دموکراتيک کنگو به ثبت ١٩٧٦ابوال بيماری جديدی نيست، برای نخستين بار سال 

آلودگی در کنگو در .  از نخستين متخصصينی بود که به اين موضوع پرداختجيمی پزشک بلPeter Piotپيتر پيو 

از سال . نزديکی رودخانۀ ابوال کشف شد، به ھمين علت اين ويروس را بر اساس نام آن رودخانه نامگذاری کردند
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 سال به ٤٠ طی افريقازنی ھائی که صورت گرفته، مردم بر اساس گمانه .  منطقۀ آلوده به ثبت رسيده است٢٤، ١٩٧٦

 .مدتھا جوامع روستائی آلوده را به ثبت نرسانده بودند. اين ويروس آلوده شده اند

  

  انتقال

بررسی بيمارانی که در . شناخته شده ترين شيوۀ انتقال ابوال، از انسان به انسان از طريق خون و ترشحات بدن است

د از طريق نوعی خفاش ميوه خوار بر اساس برخی فرضيات، انسان می توان. يدگاه خطرناک استگذشته اند، از اين د

انسان در تماس با حيوانات ديگری مانند . به ويروس ابوال آلوده شود) از طريق ترشحات بزاق دھان در ميوه جات(

امکان انتقال . ين ويروس آلوده شودشامپانزه، گوريل، ميمون ھای کوچک اندام، شاخ درازان و تشی ھا می تواند به ا

  .ل آن بسيار مشکل استوق ھنوز به شکل علمی ثابت نشده، ولی کنترطرساير بيماری از 

  

  عوارض ابوال کدام است ؟

ضعف عمومی، کم  از عوارض ديگر احساس. با تب شديد آغاز می شود، لرزش و بدحالی عمومی نوعی  ابوالی

سريع عفونت و مرگ سلول ھا و عوارضی مانند خون  ض بالينی ابوال با پيشرفتعوار. اشتھائی و سردرد شديد است

  .د برآورد شده استص در٩٠ تا ٥٠ميزان مرگ بين . تھوع و اسھال مشھود است ريزی داخلی و بيرونی، حالت

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤  اکتوبر١٧

Lien Mertens et Jakob Christiaens, Tim Joye 

Michel Collon-Investig’Action 

 سايت ميشل کولن. انوستيگ آکسيون

  ٢٠١٤ اکتوبر٠٧


