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وضعیت قرمز تهران در۱۹ ایستگاه 
سنجش کیفیت هوا

بر اســاس آخرین 
طالعــات شــرکت  ا
کنتــرل کیفیت هوای 
تهران وضعیت کیفیت 
هوا در ۱۹ ایســتگاه در 

شرایط ناســالم برای همه گروه های سنی است. 
بر اساس آخرین اطالعات شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، کیفیت هوا در ایستگاه های اقدسیه 
)منطقــه ۱(،  شــریف )منطقه ۲(، پاســداران 
)منطقه ۳(، شــهرداری منطقه ۲، شــهرداری 
منطقــه ۴، ژئوفیزیک )منطقه ۶(، شــهرداری 
منطقه ۱۰، شــهرداری منطقه ۱۱، پارک رازی 
)منطقه ۱۱( ناســالم برای همه افراد اســت. بر 
اســاس پیش بینی های ســازمان هواشناسی 
آلودگی هوا در تهران تا اواخر هفته جاری ادامه 
دارد بنابراین بر خــودداری از تردد غیرضروری 
برای تمام افراد و اجتنــاب از فعالیت فیزیکی و 

ورزشی در فضای باز توصیه می شود.
    

ماجرای انتشار لیست بازداشت اعضای 
شوراهای شهر و شهرداران چیست؟

نماینــده هیئــت 
حل اختالف شــورای 
اسالمی اســتان تهران 
گفــت: لیســت تعداد 
ن  گا شت شــد ا د ز با

شهرداری و شــورای شهرهای اســتان تهران 
خالف واقعیت اســت. به گزارش ایسنا، موسی 
رضازاده نسبت به انتشــار لیستی مبنی بر تعداد 
بازداشت شدگان اعضای شــوراهای شهرهای 
استان تهران و شــهرداران این شهرها در فضای 
مجاری و شــبکه های اجتماعی، واکنش نشان 
داد و گفت: در دوره پنجم گمانه زنی هایی درباره 
بازداشت شهردار، کارمندان و اعضای شوراهای 
اســتان و شــهر تهران باهدف تخریب فعالیت 
مدیریت شــهری این دوره مطرح شد.  او افزود: 
متأسفانه در روزهای گذشته لیستی تحت عنوان 
»تعداد شهرداران، کارمندان شهرداری و اعضای 
شورای شهر دستگیرشــده در شهرهای استان 
تهران« منتشر شد که پایه منطقی ندارد و تعداد 
افراد مطرح شده در این لیست با آمار اعالم شده 

متفاوت است.
    

2۱۹ هزار تهرانی طی ۹ ماه 
گذشته خون اهدا کرده اند

مدیــرکل انتقــال 
خــون اســتان تهران 
بتــدای  ا ز  ا گفــت: 
فروردین تــا پایان آذر 
سال جاری ۲۱۹ هزار و 

۵۰۳ نفر از پایتخت نشینان خون اهدا کردند. به 
گزارش ایرنا، محمدرضــا مهدی زاده افزود: آمار 
مراجعه پایتخت نشینان به مراکز اهدای خون در 
فاصله زمانی ۹ ماهه امسال، ۲۷۱ هزار و ۱۹۶ نفر 
بود که ۲۱۹ هزار و ۵۰۳ نفــر از آن ها خون خود 
را اهدا کردند. او با دعوت از بانوان برای مشارکت 
بیشــتر در این اقدام انسان دوســتانه گفت: ۱۱ 
هزار و ۴۱۵ بانوی وفادار، متعهد و نوع دوســت 
در ۹ ماهی که از ســال ۱۳۹۹ گذشته در جمع 
اهداکنندگان خون بوده انــد و تالش راهبردی 
ما، آگاهی افزایی بانــوان باکرامت برای حضور 

پرشورتر در مراکز اهدای خون هستیم.
    

 برخورد قطار با دختر ۱2 ساله 
در حین بازی

برخــورد قطــار با 
دختر ۱۲ ساله در حین 
بازی موجب آسیب و 
خونریزی های شدید 
او شد. به گزارش ایلنا، 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
اســتان قزوین اعالم کرد: در ساعت ۱۹:۲۰ 
روز شنبه تماســی با مرکز ارتباطات اورژانس 
قزوین گرفته شد که تماس گیرنده از برخورد 
قطار با عابر اطالع می داد که سریعاً آمبوالنس 
فوریت های پزشکی الوند به محل حادثه اعزام 
شــد. به علت شــدت برخورد مصدوم دچار 
آسیب های شدید شــده بود و خونریزی های 
شدیدی داشت که بالفاصله عملیات احیا نیز 
در محل حادثه توســط کارشناسان اورژانس 
انجام شــد و مصدوم با انجــام عملیات احیا 
سریعاً به بیمارستان منتقل شد. این حادثه در 
ریل راه آهن شریف آباد رخ داده است به گفته 
همراهان مصدوم در حال بازی بود که با قطار 

برخورد کرد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

یکی از سخت ترین و زجرآورترین 
اتفاقاتی که می تواند برای انســان 
رخ دهد ســوختگی است. بیشتر ما 
سوختگی های ســطحی را تجربه 
کرده ایم و از درد و رنج آن خبر داریم. 
حاال فکر کنید ســوختگی آن قدر 
عمیق و زیاد باشد که با درمان های 
خانگی یا پمادهای ساده قابل بهبود 
نباشــد. در این مواقع بیمــار باید 
روزانه یک یا چند بار پانسمان خود را 
تعویض کند و اینجا تازه دردی بیشتر 
از سوختگی به جان بیمار و اطرافیان 
می نشیند. برای پیدا کردن پانسمان 
مخصوص سوختگی یکی از نزدیکان 
بیمار باید کفشــی آهنین به پا کند 
و داروخانه های شهر را یکی پس از 
دیگری پشت ســر بگذارد تا شاید 
بتواند چند پانسمان تهیه کند. این 
پروسه برای افرادی که شرایط مالی 
خوبی ندارند دردناک تر است چراکه 
به دلیل تحریم ها پانسمان ها یا نایاب 
شده یا قیمت های آن قدر باال است 
که هرکســی توان خرید و استفاده 

از آن را ندارد. 
200هزار مورد سوختگی و 
3هزار فوت ساالنه در کشور

تعداد افــرادی که ســاالنه در 
کشــور دچار ســوختگی می شوند 
باالســت. آمار ســوانح سوختگی 
در کشور ســاالنه بیش از ۲۰۰هزار 
نفر است. از این آمار ۳۰هزار نفر در 
بیمارستان های سوختگی بستری و 

۳ هزار نفر فوت می شوند. 

همین چند عدد ساده کافی است 
که لرزه به اندام افراد بیافتد. ترس از 
این اتفاق تلــخ را آن هایی می دانند 
که یا ســوخته اند یا اینکــه یکی از 
نزدیکانشان به این ضایعه دل خراش 

دچار شده اند.
آن هایــی کــه در ایــران دچار 
ســوختگی می شــوند، شــرایط و 
وضعیت خوبی نخواهند داشــت، 
به همین دلیل اســت که بسیاری 
از پزشکان و مســئولین می گویند 
بایــد روی بحــث پیشــگیری 
ســرمایه گذاری کرد؛ زیرا شرایط 
آن قدر بد اســت که بهتر آن اســت 
 از اتفــاق افتادن چنین شــرایطی 

جلوگیری کرد.
کشــور ما در بروز ســوختگی 
شــرایط بســیار بدی دارد و مردم 
در ایــران ۸ برابر متوســط جهانی 
می سوزند و متأسفانه در حال حاضر 
در رده های باالی شیوع سوختگی 
در ایران قــرار داریم. در کشــور ما 
تعداد زیادی از افراد براثر سوختگی 
الکتریکــی و عوارض ناشــی از آن 
جانشان را از دســت می دهند. این 
گروه افراد شرایط بسیار بدی دارند، 
زیرا جریان برق پوســت و گوشت 
آن ها را می سوزاند و آن هایی هم که 
دچار برق گرفتگی می شوند و زنده 
می مانند، در بیشتر مواقع دچار قطع 

عضو می شوند.
تحریم ها خرید پانسمان 

سوختگی را منتفی کرده است
آن دســته از کادر درمان که در 
بیمارستان های سوختگی مشغول 
به کار هســتند، از نزدیک شــاهد 
شــرایط ســخت بیماران هستند. 

آن ها می دانند که نســبت بیماران 
به تخت های بیمارســتان بســیار 
باالست و مراکز سوختگی به دلیل 
شــرایط اقتصادی که ایــن روزها 
در کشور ما حاکم اســت، امکانات 
کافی ندارند. اتاق هــا برای بیماران 
ســوختگی مناسب نیســت و در 
بخش های آی ســی یو و نگهداری 
 ایزوله بیمــاران این بخــش دچار 

مشکل هستیم.
در حال حاضر پانســمان یکی از 
معضالت بزرگ بیمارســتان های 
ســوختگی اســت و یکی از دالیل 
بــاالی آمــار مرگ ومیــر بیماران 
ســوختگی نبود تجهیزات مناسب 

برای پانسمان است.
محمدجــواد فاطمــی، رئیس 
هیأت مدیــره انجمــن ققنوس در 
همیــن رابطه ادعا کرده اســت که 
در حال حاضــر امکان پانســمان 
برای بیمارانی که دچار ســوختگی 
شده اند، وجود ندارد و درواقع بحث 
خرید این پانســمان ها بــه دلیل 
تحریم ها منتفی اســت. به همین 
دلیل در حــال حاضــر روش های 
قدیمــی درمــان بــرای بیماران 
سوختگی اســتفاده می شــود و از 
پماد و پانســمان های قدیمی برای 
این بیماران اســتفاده می شــود. 
به گفتــه او قیمت پانســمان این 
بیماران بســیار افزایش یافته است 
و اگر تــا پیش ازایــن قیمت یک بار 
پانســمان برای یک بیمــار حدود 
یک میلیــون تومان تمام می شــد، 
در حال حاضر ۷ میلیون تومان نیز 
برای پانسمان کم اســت و درواقع 
بیشتر بیماران توان پرداخت ۲۰۰ 

تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه درمان 
سوختگی را نخواهند داشت و بیمار 
 با مرگ خود هزینــه آن را پرداخت 

خواهد کرد.
 هزینه های باالی 

درمان سوختگی در ایران
مــا در دســترس نبــودن  ا
پانسمان های ســوختگی موضوع 
تازه ای نیســت. بیش از یک ســال 
اســت که این بیماران با ســختی 
و هزینه هــای باال اقــدام به خرید 
پانسمان های سوختگی می کنند. 
دقیقا ســال پیش بود کــه فاطمی 
گفــت: تحریم هــا باعــث شــده 
پانســمان های ســوختگی دچار 
مشــکل شــود؛ چراکه پانســمان 
سوختگی پانســمان ویژه ای است 
که می تواند رطوبت را از خود عبور 
داده و جلــو میکروارگانیســم را 
بگیرد، درنتیجه بهترین درمان در 
بیماران سوختگی، پانسمان هایی 
هســتند کــه جلــو عفونــت را 
 گرفتــه و باعــث می شــوند زخم 

ترمیم شود.
هزینه درمان در سوختگی هایی 
بــا درصد پاییــن، خیلی نیســت؛ 

یعنی بیمارانی که زیــر ۱۰ درصد 
می ســوزند و ســوختگی در نقاط 
حســاس بدن آن ها نبوده و ســن 
خاصی ندارنــد، هزینه های زیادی 
را متحمل نمی شــوند، امــا وقتی 
میزان سوختگی از ۱۰ درصد باالتر 
می رود، هزینه ها زیادتر می شــود؛ 
چراکه سوختگی روی کل بدن تأثیر 

می گذارد.
ری  بیمــا یــک  ســوختگی 
سیستمیک اســت که تمام بدن را 
گرفتار می کند، در اثر ســوختگی، 
متابولیســم بدن باال رفتــه و ایجاد 
عفونــت می کنــد و هورمون های 
بدن افزایش و کاهش پیدا می کند، 
طبق مطالعه ای که ســال گذشته 
و بر اســاس هزینه های سال پیش 
انجام شده، هر یک درصد سوختگی، 
اگر فرد بیمار بخواهد خوب درمان 
شود، ۵ میلیون تومان هزینه دارد؛ 
درنتیجه اگــر فــردی ۲۰ درصد 
سوختگی داشته باشد، ۱۰۰ میلیون 
تومان هزینــه دارد و بــه عبارتی، 
حداقل هزینه ای که بــرای درمان 
یک بیمار ســوختگی درصورتی که 
در بیمارستان بستری شود باید در 
نظر گرفته شود، ۵۰ میلیون تومان 
اســت که با یک حساب سرانگشتی 
این هزینه از سال پیش تا حال حاضر 

حدوداً دو برابر می شود.
پانسمان های ایرانی کارآیی 

چندانی ندارند
در این میان ایران هــم اقدام به 
تولید پانسمان های سوختگی کرده 
اســت. که به گفته برخی پزشکان 
چندان کارآیی نــدارد. هرچند که 
اغلب تجهیــزات آن نیــز از خارج 
تأمین می شــود. پزشکان معتقدند 
پانســمان هایی در داخــل تولید 
می شــوند، در مقابل پانســمان با 
تکنولوژی جدید اثرگذاری کمتری 
دارند و ایران نتوانســته اســت این 
تکنولوژی را وارد کند و شرکت های 
خارجی نیــز این تکنولــوژی را در 
اختیار ایران  نگذاشــته اند؛ چراکه 
میلیاردها تومان برای آن ها درآمد 
دارد. این تکنولوژی در کشــورهای 
اروپایی و آمریکاست و ما به مشکل 

برخورده ایم.
 لزوم آموزش های پیشگیرانه 

در مورد سوختگی
یکی از موضوعاتی که جای خالی 
آموزش آن حس می شــود همین 
سوختگی و راه های پیشگیری از آن 
است. پیشگیری بحث بسیار مهمی 
اســت که باید به مــردم و کودکان 
آموزش داده شود که اگر در خانه بوی 
گاز احساس شد کلید برق را نزنند و 
یا اینکه از ورود کودکان به آشپزخانه 
هنگام طبخ غذا جلوگیری به عمل 

آورند و یا مســائل ایمنی و غیره را 
رعایت کنند.

رش هــای  ســاس گزا بــر ا
منتشرشــده شــایع ترین علــت 
سوختگی در کودکان سهل انگاری 
والدین اســت آموزش به ســمت 
پیشگیری از سوختگی باید افزایش 
یابد و استانداردســازی شــود. اگر 
آموزش هــای الزم و راه هــای 
پیشــگیری به افراد آمــوزش داده 
شــود قطعاً هزینه های کمتری در 
آینده بر دوش دولــت و خانواده ها 

قرار می گیرد.
بــرای مثــال ســاالنه ۲ هزار 
ســوختگی الکتریکــی در ایــران 
داریم که ۶۵ درصد ایــن افراد یک 
عضو از بدن آن ها قطع می شــود که 
اگر پیشگیری کنیم ســاالنه هزار 
میلیارد تومــان به بودجه کشــور 
کمک می شود. بسیاری عقیده دارند 
مشکالت در حوزه درمان سوختگی 
زیاد اســت و مشــکل از مسئوالن 
ناکارآمد، آتش نشــانی و ســازمان 
استانداردســازی اســت که قدرت 

اجرایی ندارد.
تفریحات خانــواده مانند آتش 
روشن کردن، کودکان را در معرض 
آتش سوزی قرار می دهد و به همین 
ســبب مراجعه کودکان بــه دلیل 
سوختگی به بیمارستان های سوانح 
سوختگی بســیار زیاد است و افراد 
مســنی که قادر به مراقبت از خود 
نیســتند نیز به راحتــی در معرض 

سوختگی قرار می گیرند.
 بر اساس گفته های پزشکان اگر 
قوانین پیشــگیری رعایت می شد، 
۹۰ تــا ۹۵ درصــد ســوختگی ها 
اتفــاق نمی افتــاد. در کشــور ما 
سهل انگاری، ســوختگی در اثر آب 
جوش، ســوختگی با سرب مذاب، 
سوختگی با اسید و وسایل الکتریکی 
بسیار شایع است و به لحاظ ایمنی 
و پیشــگیری از ســوختگی فقیر 
هستیم. رســانه ها وظیفه  دارند در 
این زمینــه اطالع رســانی کنند، 
ســوختگی درد هر روز کشور است 
و افزایش نــرخ ارز تجهیزات درمان 
 ســوختگی را بــا مشــکل مواجه 

کرده است.

نگاهی دوباره به ابعاد »تحریم ها« ؛

هزینه یک بار پانسمان سوختگی هفت میلیون تومان  است

خبر

واکســن کرونا هنوز یکی از پــر بحث ترین و 
جنجالی ترین موضوعات روز جهان است. ایران 
هم از این قاعده مستثنا نیست و هنوز بر سر واکسن 

ایرانی کرونا حرف و نظرهای زیادی وجود دارد. 
در همین رابطه روز گذشته معاون بهداشت 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
وزارت بهداشــت برای خرید و تولید واکســن 
کرونا در حال اقدام اســت و ایــن واکنش وزارت 
بهداشت به اظهارات ضد واکسن است و افرادی 
که نمی خواهند واکسن کرونا بزنند، می توانند این 
کار را انجام ندهند، چراکه تزریق واکسن اجباری 
نیست. علی رضا رئیسی افزود که به واکسنی مثل 
واکسن کرونا باید در دســته واکسن هایی مثل 
آنفلوانزا نگاه کرد و تزریق آن اجباری نیست. نوعی از 
واکسیناسیون مثل فلج اطفال هم در کشور انجام 

می شود که موضوع آن متفاوت است. 
اولویت تزریق با گروه های پرخطر

روز گذشته ســعید نمکی، وزیر بهداشت نیز 

از اولویت تزریق واکسن برای گروه های پرخطر 
گفت. به گفته او تالش بر این است تا مطمئن ترین 
واکســن را از مطمئن ترین مســیر تهیه کنیم. 
در همین راســتا تیمی را از مدت ها پیش مأمور 
شده اند تا اولویت های عالمانه تزریق واکسن در 
گروه های آسیب پذیر را مهیا کنند. نمکی گفته 
است این کار صورت گرفت و اکنون می دانیم که 
باید واکسیناسیون را از چه کسی و چه سنی و چه 
گروهی شروع کنیم. زمانی که واکسن به کشور 
برسد حتماً به استحضار مردم خواهیم رساند و از 
گروه های پرخطر به عنوان اولین دریافت کنندگان 

واکسن دعوت خواهیم کرد.
مدتی است که جنبش هایی در رابطه با نزدن 
واکســن در سراســر دنیا به راه افتاده است. این 
جنبش به ایران نیز رسیده است و جمعی بر این 
باورند که نباید واکســن کرونا زده شود، حاال چه 
واکسن ساخت داخل باشــد، چه ساخت خارج 

از کشور. 

 نگرانی از شیوع دوباره کرونا 
در استان های شمالی

آمار مرگ ومیر و ابتال به کرونا مدتی است پایین 
آمده اســت. اعمال جریمه و محدودیت ها باعث 
شده است تا مردم از سفرهای غیرضروری اجتناب 
کنند و همین موضوع در کاهش آمارها تأثیر داشته، 
بااین حال مدتی است در شهرهای شمالی کشور 
دوباره آمار شیوع باال رفته است و همین باعث شده 
تا مسئوالن نگران شوند. در همین رابطه علیرضا 
رئیسی گفت: در اســتان گیالن شهر الهیجان 
در مرز هشدار اســت. اینکه در شهرهای شمالی 
درگیری بیماری بیشتر وجود دارد شاید به دلیل 
کار بیشــتر کارگران فصلی در باغ های پرتقال و 
حتی مسافرت های چند هفته قبل باشد، اآلن در 
استان های شمالی بیشتر روستاها درگیر می شوند. 
شــهرهای آمل، بابل، تنکابن، جویبار، چالوس، 
رامسر، ساری، سوادکوه شــمالی، فریدون کنار، 

قائم شهر، میاندرود و نکا در مرز خطر هستند.
او در ادامه تأکید کــرد: در حال حاضر تقریباً 
کل کشور زرد شده؛ البته اآلن ۴شهر قرمز) آمل، 
رامسر، ساری و سوادکوه شمالی(، ۴۳ شهر نارنجی 
و ۴۰۱ شهر زرد داریم. اکثر استان های کشور پیک 

سوم بیماری را رد کردند و تنها استانی که خیز سوم 
تازه شروع شده است مازندران است که اکنون در 
حال گذر از پیک سوم اســت. از طرف دیگر یکی 
از استان های بسیار موفق در کنترل بیماری که 
خیز سوم بیماری هم نداشته است هرمزگان است.

102 فوتی و 5 هزار مبتالی جدید به کرونا
چیــزی نمانده تا آمــار مرگ براثــر کرونا 
دورقمی شــود. کمتر از یک مــاه پیش تعداد 
فوتی های بیماری کووید-۱۹ به بیش از ۴۰۰ 
نفر در روز رســیده بود و آمارهای غیررسمی 

از تعداد بیشــتری هم خبر می داد. بااین حال 
بر اساس اعالم ســخنگوی وزارت بهداشت، از 
روز شنبه تا ظهر یکشــنبه  ۵ هزار و ۹۶۰ بیمار 
جدید مبتالبه کووید-۱۹ در کشور شناسایی 
شــد و مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشــور 
به یک میلیون و ۲۴۳ هزار و ۴۳۴ نفر رسید. به 
گفته سیما سادات الری در زمان ذکرشده، ۱۰۲ 
بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۵ هزار 

و ۵۴۰ نفر رسید.

علیرضا رئیسی در واکنش به اظهارات ضدواکسن در کشور:

واکسن کرونا اجباری نیست

آمار سوانح سوختگی در 
ایران باال است. ساالنه بیش 

از 200هزار نفر در کشور به 
سوختگی دچار می شوند 

که از این آمار 30هزار نفر در 
بیمارستان های سوختگی 

بستری و 3هزار نفر فوت 
می شوند 

رئیس هیأت مدیره 
انجمن ققنوس: در حال 
حاضر امکان پانسمان 
برای بیمارانی که دچار 

سوختگی شده اند، وجود 
ندارد و درواقع بحث خرید 

این پانسمان ها به دلیل 
تحریم ها منتفی است
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