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چرا دانش مخاطرات؟
(اهميت رفتار و سبك زندگي سالمتمحور در پيشگيري از مخاطرات در
دوران معاصر)
دکتر محمد ميرزايي
استاد ممتاز دانشگاه تهران

در قرون و اعصار پیشین ،جوامع انساني همواره در معرض انواع بیماری همهگیر ،عفوني و انگلي
بودند .عامل اصلي كندی رشد جمعیت در گذشته ،باال بوودن سو م مور ومیور در ماایسوه بوا
دوران معاصر بوده است .شایان ذكر است كه در گذشته ،جنگها و هجومها و گریزها بوه اشواع
پارهای از اپیدميهای مهلك بهخصوص طاعون و تیفوس دامن ميزدند و گاه تلفات ناشي از این
دو اپیدمي از تلفات مستایم هجوم و گریزها بیشتر بود.
در یووك دسووتهبنوودی كلووي ،اپیوودميهووا را بووه دو دسووت اپیوودميهووای عووارمگیر  )Pandemicو
اپیدميهای بومي  )Endemicتاسیم كردهاند .اپیدميهای عارمگیر آن دسته از بیماریهوای مسوری
هستند كه به تناوب بروز و بهسرعت انتشار ميیابند و ممکن است گسترة انتشار آنها ،سراسور جهوان
باشد .بارزترین این نوع اپیدمي ،دو بیماری طاعون و تیفوس است كوه در قلوعوقموع جمعیوتهوا در
گذشته تأثیر بسیار مهمي داشتهاند .اپیدميهای بومي آن دسوته از بیمواریهوای مسوری اسوت كوه
بهطور مستمر در بین جمعیت مناطق خاصي رواج دارند .از نظر تاریخي نمونههای بارز این بیماریهوا
را ميتوان سل ،ماالریا ،جذام و امراضي از این قبیول دانسوت .در گذشوته هور دو بیمواری اپیودمیك
یادشده در جوامع انساني شیوع فراوان داشتند و سبب مر ومیر بسیاری ميشدند.
بهعنوان نمونهای تاریخي از اینگونه مخاطرات اپیدمیك ميتوان از طواعون بابونیوك Bubonic
 )Plagueنام برد كه در حدود هزار سال تهدیدی جدی برای مناطق مختلف دنیا بهویژه شمال آفریاوا
و اروپا به شمار ميرفت .تلفات این اپیدمي گواه در بعیوي منواطق بسویار شودید و اوج شویوع آن در
اواسط سدة چهاردهم میالدی بود .برآورد شده اسوت كوه در سوالهوای  1348-50مویالدی بور اثور
اپیدمي طاعون فاط در اروپا  25میلیون نفر تلف شدند كه این رقم حدود یكچهوارم جمعیوت اروپوا
در آن زمان بود .اربته بروز متناوب اپیدمي طاعون تا اوایل سدة هجدهم مویالدی نیوز گوزارد شوده
است؛ كما اینکه طاعون سال  1720تلفات و صدمات جدی در قسمتهایي از اروپا بهخصوص فرانسوه
وارد آورد و شهرهای مارسي و تورون را خاري از سکنه كرد.
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بي گمان تا قبل از اناالب صنعتي ،انواع اپیدمي بوه طوور مو ثر در جواموع و سورزمینهوای
مختلف رواج داشت و تلفات سنگین ناشي از آنها س م مر ومیر ،بهویژه مر ومیور نووزادان و
كودكان را باال نگه ميداشت كه در نتیجه رشد جمعیت بسیار اندک بود .بعد از اناالب صونعتي
به تدریج تمهیداتي درجهت ارتاای شرایط محیط زیست ،بهبود تغذیه و توسع بهداشت معمول
شد كه به قلعوقمع بسیاری از اپیدميها و كاهش دامن شیوع بسویاری دیگور از آنهوا انجامیود.
نتیج آن كاهش چشمگیر و مستمر مر ومیر و شتاب فزایندة رشد جمعیت بوده است.
«هجوم و گریزها» یا بهعبارت متداول زمان حاضر« ،جنگها» نیوز از عوواملي بوودهانود كوه هوم
تلفات مستایم داشتهاند و مر ومیر را افزایش ميدادهاند و هم به اختالالت اساسي در زندگي عوادی
و روزمره منجر ميشدند .در گذشته در موارد زیادی جنگها حارت هجوم و گریز داشوتند و گوروه یوا
قومي با هجوم خود گروه یا قوم دیگر را قلعوقمع ميكرد .این قلعوقمع چهبسا شامل زنوان و كودكوان
و كساني كه بهطورمستایم درگیر نبودند نیوز مويشود .بنوابراین حی و تلفوات هجووم و گریوزهوا و
جنگها ،اغلب فراتر از نیروهای نظامي و كساني كه در جنگ مشاركت مستایم داشتند بوود .شوواهد
تاریخي بسیاری هم در دست است كه اقوام غارب ،بسیاری از مناطق تحوت هجووم خوود را خواري از
سکنه ميكردند و حتي به تخریب مناطق مسکوني ميپرداختند .نمونههای بارزی از این نووع هجووم
را ميتوان در ایلغار مغول جستوجو كرد و یکي از مناطاي كه بیشترین صدمات را از این هجوم دیود
سرزمین ایران بوده است .نکت دیگری كه در این زمینه درخور اهمیت و توجه است ،ایون اسوت كوه
در گذشته هجوم و گریزها زمینهساز شیوع پارهای از اپیدميها بهویژه اپیدميهای عارمگیر ميشودند.
دو بیماری طاعون و تیفوس بهطور معمول متعاقب هجوم و گریزهوا و اخوتالالت ناشوي از آنهوا بوروز
ميكردند .براساس شواهد تاریخي فراوان ،تلفات ناشي از این دو بیماری كه متعاقب هجووم و گریزهوا
به اوج ميرسید بهمراتب بیشتر از تلفات مستایم هجوم و گریزها بود .متأسفانه در دوران معاصور نیوز
جنگها همواره وجود داشتهاند و پیشرفتهای ناشي از اناالب صنعتي و توسع اقتصادی و اجتمواعي
نتوانسته است چارهای بر این معیل باشد.
در سدة بیستم ،جهان تجرب دو جنگ جهاني با تلفاتي بارغ بر  60میلیون نفر را داشت كوه
دستكم از نظر رقم م لق تلفات ،اهمیت آن به هیچ وجه كمتر از هجووم و گریزهوای قورون و
اعصار گذشته نیست .گذشته از آن ،جنگهای من اه ای همچنان استمرار دارنود؛ همچنوانكوه
ایران درگیر جنگ تحمیلي تمامعیاری در ده  1360خورشیدی شده بوود .نکتو درخوور ذكور
این است كه در قرن حاضر بروز جنگها ،حتوي جنوگهوای بوینارمللوي ،اشواع بیمواریهوای
اپیدمیك بهویژه دو بیماری طاعون و تیفوس را در پي نداشته اسوت .توسوع بهداشوت و مجهوز
بودن جوامع و كشورها به ابزار و فنواوری ماابلوه بوا ایون گونوه اپیودميهوا و دخاروت مراجوع و

سخن عیو هیأت تحریریه  /چرا دانش مخاطرات؟ اهمیت رفتار و سبك زندگي سالمتمحور در ...

271

سازمانهای بینارمللي ذیربط در مواقع بحراني ،عامل مهمي در پیشگیری از شیوع اپیودميهوا
در چنین مواردی در دوران معاصر بوده است.
در دوران معاصر همراه با انتاال مر ومیر از س حي باال به س حي پایین ،علل فوت نیوز از
بیماریهای اپیدمیك و عفوني و انگلي به بیماریهای غیرعفوني و انگلي تغییور یافتوهانود .ایون
تغییر بنیادی در علل مر ومیر را در قارب نظری «انتاال اپیودمیورويیك» نامیودهانود .عموران،
پزشك و جمعیتشناس مصری از نخستین كساني اسوت كوه زمینوهای مفهوومي بورای انتاوال
اپیدمیورويیك بهدست داده است .فشردة سخن عمران از انتاال اپیدمیورويیك چنین است:
در شرایط مر ومیر زیاد و در مرحل قبل از انتاال مر ومیر ،علل فوت ،اغلب بیماریهوای
عفوني اپیدمیك است .بیماریهایي همچون تیفوئید وبا ،سرخك ،دیفتری ،سیاهسرفه و آبلوه در
س وح میاني مر ومیر ،بر بیماریهای عفوني غیراپیدمیك همچون سینهپهلو ،برونشیت ،سل و
ارتهاب روده غلبه دارند .باالخره با كنترل بیماریهای یادشده ،علل فوت به بیماریهوای درونزا
و بیماریهای مزمن سنین سارخوردگي تغییز ميیابند [.]509 :1
عمران در ارگوی مفهومي خود سه نوع متفاوت از انتاال اپیدمیورويیك را تشخیص ميدهد:
 .1ارگوی كالسیك یا غربي كه اغلب منبعث از تجرب كشورهای اروپایي است؛
 .2ارگوی شتابگرفته كه بهطور مشخص تداعيكنندة انتاال اپیدمیورويیك ياپن است؛
 . 3ارگوی معاصر یا به تعویق افتاده كه مرتبط بوا كشوورهای در حوال توسوعه اسوت كوه در
گذشت نزدیكتر وارد مرحل انتااري شدهاند و هنوز هم در این مرحله قرار دارند.
پرستون در ی کي از تتبعات اخیر خود در مورد انتاال اپیدمیورويیك در كشوورهای در حوال
توسعه چنین عنوان ميكند:
«با روند افزایشي نسبت جمعیتي كه به سنین میانساري و سارخوردگي نایل مويشووند ،وضوعیت
اپیدمیورويیك كشورهای در حال توسوعه بوهطوور فزاینودهای مونعک كننودة بیمواریهوا و مسوائل
بهداشتي بزرگساالن بهجای اطفال شده است؛ بهخصوص بیماریهای درونزا و مزمن و جراحتهوای
ناشي از سوانم و حوادث علل عمدة مر ومیر شدهاند .در بیشتر كشورها این روند با كاهش سوریعتور
مر ومیر نوزادان و اطفال از مر ومیر بزرگساالن شتاب بیشتری گرفتوه اسوت .چنوین تغییوری در
روند دموگرافیك و وضعیت بیماریها ،عموماً انتاال اپیدمیورويیك نامیده شده و پدیودهای اسوت كوه
اكنون در بیشتر كشورهای در حال توسعه جریان خود را طي ميكند» [.]1 :2
انتاال اپیدمیورويیك در بستر توسع اقتصادی و اجتماعي دو قرن اخیر شکل گرفته و بوا تاودم و
تأخر ،بسیاری از كشورهای جهان این انتاال را پشت سر گذاشتهاند یوا در مسویر انتاوال قورار دارنود.
انتاال اپیدمیورويیك به انتاال علل فوت از بیماریهای عفوني و انگلي اغلب برونزا) به بیمواریهوای
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غیرعفوني و انگلي اغلب درونزا) منجر ميشوود .بوا اتخواذ رود زنودگي سوالمتمحوور و پرهیوز از
گرایشها و عادات میر و مغایر سالمت و اجتناب از رفتارهای پرخ ر ميتوان از بیماریهوای درونزا
بیماریهای گردد خون ،سرطانها و بیمارهای مزمن و توانكاه) پیشگیری یا آنهوا را كنتورل كورد.
در مرحل بعد از انتاال اپیدمیورويیك ،به پارهای از بیماریها نام «بیماریهوایي كوه انسوان بوا دسوت
خود سبب ابتال بوه آن مويشوود»  )Man Made Diseasesدادهانود؛ عوادات میور ماننود اسوتعمال
دخانیات ،ارکلیسم و سایر اعتیادها و گرایشهای میر ،به زمینهسازی و تشدید ابتال بوه بیمواریهوای
درونزا ميانجامند و از مصادیق این گروه از بیماریها هستند .آی شوریفه «و ال تلاوو بوا یودیکم اروي
ارتهلکه» [باره ]195 :به پرهیز از چنین رفتارهایي امر ميكند.
در زمین انتاال اپیدمیورويیك و تغییر علل مر ومیور از بیمواریهوای بورونزا بوه بیمواریهوای
درونزا م اربي گفته شد؛ افزونبر این دو دست كلي ا ز علل فوت ،دست سومي نیز وجوود دارد و آن
سوانم و حوادث است كه طبیعت این دسته از علل فوت با دو دست دیگر تفاوت بنیادی دارد .سووانم
و حوادث را نیز ميتوان به عناوین جزئيتری تاسیم كرد؛ عناویني همچوون عوامول طبیعوي و بالیوا،
آتشسوزی ،ساوط از بلندی ،سوانم و حوادث شغلي ،خودكشي و حوادث وسوایل نالیو موتووری .در
سدة اخیر تمهیدات زیادی برای پیشگیری از این دسته از علل فوت سوانم و حوادث) بوهكوار گرفتوه
شده كه اغلب كارساز نیز بوده است .هرچند عموم سوانم و حوادث یادشده در قرون و اعصوار گذشوته
هم حیور داشتند و تلفات بیشتری را هم سبب ميشدند ،سوانم و حوادث وسایل نالیو موتووری در
بستر اناالب صنعتي و تکنورويیك و توسع اقتصادی و اجتماعي دو قرن اخیر شوکل گرفتوه و شومار
مر ومیر آن در قرون و اعصار گذشته صفر بوده است.
مر ومیر ناشي از حوادث و سایل نالی موتوری در سدة اخیر افزایش فزاینودهای داشوته و
در زمره مهم ترین علل فوت بوده است .متأسفانه كشور ما یکي از باالترین آمارهوای مور ومیور
ناشي از حوادث نالی موتوری را دارد و سزاوار است كه برای پرهیز از این مخاطره كوه سوومین
علت فوت است اقدامات و تمهیدات بیشتری بهكار گرفته شود.
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