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 اعالم آخرین وضعیت 
رنگ بندی شهرها

در حالــی کــه بر 
اســاس آخرین آمار، 
مرگ و میر روزانه ناشی 
از کرونا دوباره سه رقمی 
شد و دیروز به رقم 100 

رسید، علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا گفت: در مجموع ۳1 شهر نارنجی و حدود 
۸ تا ۹ شهر قرمز در خوزستان داریم. به گفته او بجز 
ارومیه )نارنجی( اهواز ) قرمز(، تمام مراکز استان ها در 
وضعیت زرد هستند. او از مردم خواست تا با توجه به 
گردش ویروس جهش یافته انگلیسی در ۲۹ استان 
کشور، مردم از ســفرهای غیرضروری پرهیز کنند 
چراکه سفرها می تواند به شدت جامعه را درگیر کند.

    
 بازداشت رئیس 

شورای شهر قزوین
خبرگزاری فارس 
روز گذشته از بازداشت 
رئیس شــورای شهر 
قزویــن خبــر داد. به 
گفته فرج اهلل فصیحی 

رامندی، عضو شورای شهر قزوین، بازداشت وی به 
موضوعات داخل شورا و ایفای وظایف نمایندگی 
شورا برنمی گردد و به فعالیت او در خارج از شورای 

شهر مربوط می شود.
    

درخواست توقف طرح نظارت بر 
رعایت حجاب در خودرو

عده ای از شهروندان  
طی نامــه ای به رئیس 
مجلــس، خواســتار 
توقف »طــرح نظارت 
بر رعایــت حجاب در 

خودرو« شدند. در این نامه که تاکنون نزدیک به 1۳ 
هزار نفر آن را در سایت کارزار امضا کرده اند خطاب 
به محمد باقر قالیباف آمده است: »در سال گذشته 
طرحی به منظور نظارت بر رعایت حجاب سرنشینان 
خودرو اجرایی شد که متأسفانه به دلیل سوءاستفاده 
برخی از شهروندان، موجب شکل گیری بی اعتمادی 
عمومی نسبت به سایر شهروندان شد. همچنین 
احضار پیامکی موجب می شود تا روزانه افراد بسیاری 
به مرکز مراجعه کنند که این تجمع در شرایط کنونی 
همه گیری کرونا، می تواند انتقال ویروس را گسترش 
دهد. چنانچه پیشتر هم توسط بسیاری از مسئولین 
نیز ذکر شده، در این راستا کار فرهنگی بسیار بیشتر 
از امور قهری منجر به نتیجه خواهد شد و روند فعلی 
به هیچ عنوان به مقصود نخواهد رســید.به همین 
دلیل امضاکنندگان این کارزار درخواســت توقف 

این طرح را دارند«.
    

مرگ و میر بی سابقه در تهران
مدیرعامل سازمان 
بهشت زهرا گفت: آمار 
متوفیان تهران در نیم 
قرن اخیر بی ســابقه 
بوده است. سعید خال 

گفت: ۴0 درصد فوتی های کرونایی کشور در سایت 
بهشت زهرا پذیرش و تطهیر شده اند. به گفته او در 

یک ماه اول کرونا، متوفیان تیمم می شدند.
    

 جزئیات اجرای 
طرح ترافیک ۱۴۰۰

مدیر ســاماندهی 
محــدوده و طرح های 
ترافیکی شــهرداری 
تهران گفــت: با توجه 
به مصوبه شورای شهر 

تهران، رزرو روزانه طرح ترافیک در ســال 1۴00، 
حداقل ۲0۵۸0 و حداکثر ۶۳000 تومان خواهد 
بود.  به گفته او امســال برای افراد دارای تردد باال، 
بسته های تخفیف دار یکماهه، سه ماهه و ۶ ماهه در 

نظر گرفته شده است.
    

پدری بعد از کشتن دختر 
۱۲ساله اش خودکشی کرد 

فرمانــده انتظامی 
شهرستان شــاهرود از 
قتل دختر 1۲ ساله ای 
به نام آریانا به دســت 
پدرش خبر داد و گفت: 

قاتل بعد از این جنایت هولناک خود را حلق آویز کرده و 
به زندگیش پایان داد. به گزارش ایلنا سرهنگ کریمی 
ادامه داد: پدر آریانا که ۳۵ ساله بوده ابتدا دخترش را 
روی تخت خواب اتاقش به قتل می رساند و پس از این 

جنایت خود را حلق آویز و خودکشی می کند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

یکســال قبل درســت مصادف با 
همین روزها، در حالی که خبر انتشار 
ویروس کرونا در کشــور بســیاری 
را در بهت و وحشــت فرو بــرده بود و 
نوروز آخرین ســال قرن هم متاثر از 
همین خبــر، چنان شــوری در دل 
برنمی انگیخت، سخنگوی اورژانس 
از مصدومیت ۷۵1 نفر در سه شــنبه 
آخر ســال خبر داد. این آمار هر چند 
تحت تاثیر ویروس تازه منتشر شده، 
توجه چندانی جلب نکرد؛ اما ۳۹ نقص 
عضو و ۲۲0 مورد آســیب چشــمی 
بر جا گذاشــت و جان ۲ مرد جوان را 

هم گرفت. 
حال با گذشــت بیش از یکسال از 
شیوع کرونا در کشــور و فروریختن 
ترس عده ای از دورهمی ها، پیش بینی 
می شود آمار حوادث و سوختگی های 
ناشــی از چهارشنبه ســوری امروز 
افزایش قابل توجهی پیــدا کند. این 
در حالی اســت که بــه گفته مجتبی 
خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس 
کشور از اول اسفند ماه امسال تا دیروز، 
یعنی یک روز مانده به سه شنبه آخر 
ســال، ۲۶۳ نفر بر اثر حوادث ناشی 
از چهارشنبه ســوری مصدوم شدند. 
به گفتــه او از این تعــداد ۶۸ نفر در 
بیمارستان بســتری و پنج نفر فوت 
کرده اند. بر اســاس این آمار ۳۲ مورد 
قطع عضو، ۷1 آسیب چشمی و ۹0 نفر 

دچار سوختگی شدند.
آماری که قطعا صبح روز چهارشنبه 
افزایش قابل توجهی نشــان می دهد. 

این در حالی است که در شرایط فعلی، 
اکثر مردم در خانه، ماشین، کیف و... 
اســپری الکل برای ضدعفونی کردن 
دست ها و ســطوح دارند؛ موادی که 
خطر آتش سوزی را افزایش می دهند 
و در تماس با هرگونه ترقه، فشفشــه 
و... می تواننــد باعث آتش ســوزی و 

انفجار شود.
آمار باالی مرگ و میر سوختگی

هرچند توصیه مهــم و اولیه برای 
روزهای منتهی به پایان سال، دوری از 
مواد منفجره و آتش زاست، اما نگاهی 
به آمار نشان می دهد که سوانح ناشی 
از سوختگی تنها به دلیل چهارشنبه 
ســوری باال نرفته اســت. بــه گفته 
متخصصان آمار ســوختگی در ایران 
باالتر از نرم جهانی است؛ به طوری که 
سوختگی ششــمین علت مرگ های 
شــایع و نهمین عامل اختالل روانی 
عملکردی در کشور برشمرده می شود.
بر اســاس آمار منتشــر شــده از 
سوی بیمارستان ســوانح سوختگی 
تهران، تنها در 11 ماه نخســت سال 
گذشته 1۶۵00 نفر در اثر سوختگی 
به اورژانس این بیمارســتان مراجعه 
کردند.۳۳00 نفر از این تعداد بستری 
شــده و 1۸۷ نفر فوت کردند. مرگ 
و میری که در مقیاس کشــوری هم 
تقریبا از همین الگو پیروی می کند؛ به 
طوری که بر اســاس آخرین آمارهای 
اعالم شده از سوی انجمن سوختگی 
کشور ساالنه بیش از ۲00هزار نفر در 
کشور دچار سوختگی می شوند و از این 
تعداد۳0 هزار نفر در بیمارستان های 
سوختگی بستری و ۳ هزار نفر نیز فوت 

می کنند.
این در حالی است که خودسوزی 

که جزو فجیع ترین نوع خودکشــی 
است در برخی از استان ها چون ایالم، 
کردســتان، کرمانشــاه، سیستان و 
بلوچستان و شمال خوزستان بسیار 
شــایع اســت. به گفته متخصصان 
جراحــی پالســتیک افــرادی که 
خودســوزی می کنند به علت اینکه 
درصد باالیی از بدنشــان می سوزد، 
بیشتر از دیگر بیماران در معرض مرگ 
و میر هستند. موضوعی که می تواند 
موجب افزایش قابل توجه آمار مرگ 
و میر ناشی از سوختگی در کشور شود.

کمبود امکانات درمانی
بر خی از مســئوالن بهداشــتی 
می گوینــد ۳۵ مرکز و بیمارســتان 
ســوختگی در کشــور وجود دارد و 
برخی تنها ۸ بیمارســتان تخصصی 
در این حــوزه را قبول دارنــد، اما هر 
کدام از این آمار درســت باشد باز هم 
متخصصان مقصــر اصلی آمار باالی 
آسیب ناشی از ســوختگی در ایران 
را، کمبود امکانات درمانی می دانند. 
در حالی که بر اســاس برنامه توسعه 
درمانی در کشــور قرار بود تا ســال 
۹۴ سهم تخت های ســوختگی در 
بیمارستان ها و بخش های سوختگی 
کشور، به ۲۵00 تخت افزایش یابد؛ 
در پایــان ســال 1۳۹۹ تنها 1۳۵0 
تخت در این بخش فعال اســت. این 
در حالی است که کمبود متخصص 
ســوختگی، جراح عمومــی، جراح 
پالســتیک و تجهیزات بیمارستانی 
مانند پانسمان مخصوص سوختگی، 
هزینه های سنگین درمان و زمان بر 
بــودن روند درمان ســبب شــده تا 
مسئوالن بهداشــت و درمان به این 

حوزه تمایل چندانی نشان ندهند.

 هزینه های باالی 
درمان سوختگی

در این میان آنچه بیشتر سوختگی 
را به حاشــیه رانده و وزارت بهداشت 
و بیمه هــا را به ســمت بی توجهی به 
این مقوله هل داده است، هزینه های 
باالی مربوط به ســوختگی است. در 
این باره رئیس بیمارســتان ســوانح 
سوختگی شــهید مطهری با اشاره به 
هزینه های سرســام آور سوختگی در 
کشور معتقد است که بیماران سوخته 
همواره فراموش شــده اند و با آمدن 
کرونا، خیلی بیشتر فراموش شدند. او 
به هزینه 100 تا 1۵0 میلیونی بستری 
افراد ســوخته در بخش دولتی اشاره 
می کند و می گوید: »اگر فرد سوخته 
در آی سی یو بخش خصوصی بستری 
شود، این هزینه شاید به یک میلیارد 
هم برسد. این در حالی است که بیمه ها 
نیز به درستی نیازهای بیماران سوخته 
را پوشش نمی دهند. هزینه پانسمان 
فرد ســوخته بعد از مرخص شدن از 
بیمارستان، ۵00 تا ۶00 هزار تومان 
اســت که بیمه ها فقط یک سوم آن را 

تقبل می کنند«.
مصطفی ده مرده ای، با عنوان این 

مطلب که ایجاد یک تخت سوختگی 
در بیمارستان حدود ۵ میلیارد تومان 
هزینه دارد، می گویــد: »قیمت یک 
نوع پماد االن حدود ۳0 دالر است که 
قبال با ارز دولتی وارد می شد و بیماران 
می توانســتند آن را تهیه کنند؛ اما، 
حاال با ارز آزاد وارد می شود و بیماران 
توان تهیه آن را ندارنــد. این در حالی 
است که بیمار سوخته باید روزانه یک 
 عدد پماد اســتفاده کنند تا وضعیت 

آن بدتر نشود«.
ده مــرده ای بــه لبــاس بیماران 
ســوخته اشــاره می کند و می گوید: 
»قیمت ایــن لباس در حــال حاضر 
حدود 10 تا 1۵ میلیون تومان اســت 
که فقط ۵ درصد بیماران سوخته توان 

خرید آن را دارند«.
  سوختگی؛ مصداق بارز 
پیشگیری بهتر از درمان 

می گویند پیشگیری همیشه بهتر 
از درمان است. این توصیه شاید بیش 
از همه در بخش ســوختگی کاربرد 
داشــته باشــد. اما چگونه می توان از 
سوختگی پیشــگیری کرد. شاید اگر 
ماجرای همه سوختگی ها به حوادث 
چهارشنبه ســوری برمی گشــت، 
پیشگیری کاری آسان و تحت کنترل 

به نظر می رسید. اما 
یک بخــاری غیراســتاندارد هم 
می تواند حادثه شین آباد را تکرار کند 
و یک اتصال برق هم می تواند منجر به 

تکرار حادثه پالسکو شود.
در حالــی کــه گفته می شــود 
بیشترین میزان سوختگی در کشور 
مربوط به طبقه ضعیف جامعه است، 
شاید بتوان این طور استنباط کرد که 
در واقع اغلب افراد ســوخته قربانیان 
کمبود امکانات هستند. در کشوری که 
۸۵ درصد ساختمان های باالی ۶ طبقه 
مجوز آتش نشــانی ندارند، خودروها 
مطابق با استانداردهای روز دنیا ساخته 
نمی شود و وسایل برقی غیراستاندارد 
فراوانی در آشــپزخانه ها وجود دارد، 
شاید آتش سوزی و ســوختن اتفاق 

دوری برای مردمانش نباشد. 
در این باره محمــد جواد فاطمی، 
رئیس هیات مدیره انجمن سوختگی 
می گوید: »پیشگیری دو مدل فعال و 
غیرفعال دارد. روش های فعال خیلی 
موثر نیستند، روش هایی موثر هستند 
که نقش انسان را کم کنند. توصیه ها 
به دیگران خیلی کارآیی ندارد و باید 
پیشگیری بدون دخالت انسان اتفاق 

بیافتد«. 
او با اشــاره به اینکه ســوختگی 
برای جامعه فقرا اســت که از امکانات 
و تجهیزات غیر اســتاندارد در منزل 
و زندگی خــود اســتفاده می کنند 

می گوید: »مهم ترین علت سوختگی 
کودکان، کم توجهی والدین به رعایت 
نکات ایمنی اســت. بنابرایــن، باید 
آموزش و پیشــگیری را با هم در نظر 

گرفت«. 
او ادامه می دهد: »استانداردسازی 
برای ایمنی افراد، نکته مهمی اســت 
که اگر به آن توجه نشــود، آمارهای 
سوختگی همچنان تکرار خواهد شد«.

به گفته این پزشک فوق تخصص 
جراحی پالســتیک و زیبایــی، ما در 
استانداردســازی مشــکل داریــم؛ 
بسیاری از وسایل گازسوز استاندارد 
نیستند، نبوِد کپسول های استاندارد، 
فیزیک نادرست ســاختمان ها، عدم 
پیش بینی زمان اعــالم حریق، نبوِد 
پله های اضطراری در ســاختمان ها 
و خودرو های غیراســتاندارد ازجمله 
عوامل افزایش آمار سوختگی در کشور 
به شــمار می روند. ما هنوز مدارسی 
داریم که سیستم گرمایشی درستی 
ندارند و هر از چندگاهی شــاهد بروز 
حوادث بسیار سهمگین در یک گوشه 
کشــور بوده ایم که نمونه آن سوختن 
کودکان شین آبادی و اسوه حسنه در 

زاهدان بود.
او به آمــار ســوختگی الکتریکی 
نیز اشــاره می کنــد و می گوید: »در 
کشور ما متأسفانه افراد بسیاری بر اثر 
سوختگی الکتریکی و عوارض ناشی 
از آن جان شــان را از دست می دهند. 
این گروه افراد شــرایط بســیار بدی 
دارند، زیرا جریان برق پوست و گوشت 
آن ها را می ســوزاند و آن هایی هم که 
دچار برق گرفتگی می شــوند و زنده 
می مانند، در بیشتر مواقع دچار قطع 

عضو می شوند«.
این ها وقتی تأسفبارتر می شود که 
بدانیم در خصوص سوختگی خأل های 
قانونی وجود دارد. این مورد بیشــتر 
برای کســانی که با اسیدپاشی دچار 
سوختگی شــده اند، صدق می کند و 
تنها وقتی می توان آمار ســوختگی 
را کاهــش داد کــه قانون گــذاری، 
استانداردســازی و آموزش در کنار 

یکدیگر قرار گیرد.

مراکز درمانی اشباع و هزینه درمان سوختگی ۱5۰ میلیون تا یک میلیارد است؛

چهارشنبه سوری شادی  آفرین است،  اگر...

خبر

در پی انتشــار خبر ورود واکســن کرونا به 
ایران و شــروع تزریق به کارکنان درمان، یکی 
از نگرانی هایی که به شدت مطرح بود، احتمال 
تزریق بعضی افراد غیر کادردرمان یا گروه های 
حساس، با استفاده از رانت و رابطه بود. نگرانی که 
با تناقض گویی مقامات درخصوص شمار واکسن 

وارد شده به کشور هم تشدید شد.
در همین راســتا دیروز رئیس جمهور نیز به 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور 
داد تا درخصوص واکسیناسون با ایجاد شفافیت و 
اطالع رسانی و ارائه آمار دقیق به عنوان یک اقدام 

اطمینان بخش عمل شود.
حسن روحانی،  تاکید کرد: »ضروری است 
که ملت شریف طبق ســند ملی تصویب شده 
درخصوص عملیات واکسیناسیون، در جریان 
جزییات این اقدام بزرگ نیز قرار گیرند و با ایجاد 
شفافیت در این خصوص گامی دیگر در راستای 
اهتمام به دسترسی آزاد به جریان اطالعات در 
دولت تدبیر و امید برداشته شود تا از بروز هرگونه 

تردید و ابهامی در این زمینه جلوگیری شود«.

میزان واردات واکسن
طبق آمار رسمی یک میلیون و 1۵0 هزار دوز 
واکسن به کشور رسیده است. به گفته  علی رضا 
رییسی، سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا 
۴10 هزار واکسن اسپوتینک روسی، ۲۴0 هزار 
واکسن ســینوفارم و 1۲۵ هزار واکسن بهارات 
هندوستان تاکنون به کشــور وارد شده و طبق 
خبرها قرار اســت در هفته جاری هم ۳۷۵ هزار 

دوز دیگر از واکسن هندی به ایران برسد.
غیر از واکســن ســینوفارم چین که دولت 
این کشــور به ایران اهدا کرد باقی واکسن های 
خریداری شده اند. ســینوفارم نیز تاکنون تنها 
واکسن تایید شده در چین برای استفاده عمومی 
است که دولت واکسیناسیون با آن را آغاز کرده 
است. غیر از واکســن های تایید شده 100 هزار 
دوز واکسن کوبایی »سابرانا0۲«  نیز به انستیتو 
پاستور ارســال شده اســت. این محموله برای 
کارآزمایی بالینی مورد استفاده قرار می گیرد و 
در راستای همکاری انستیتو پاستور با شرکت 

واکسن سازی کوبایی است.

 طبق اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت 
فاز اول واکسیناســیون شــامل کادر درمان، 
ســالمندان، جانبازان، معلوالن و افراد درگیر 
با پسماندهای عفونی اســت. وزارت بهداشت 
اعالم کرده که این فاز با کادر درمان و شماری 
از ســالمندان مقیم در خانه های ســالمندان 
شروع شده است. هرچند پیشتر مقامات وزارت 
بهداشت ابتدا پیش بینی کرده بودند که کادر 
درمان تا پایان اسفند ۹۹ واکسینه خواهند شد. 
اما حاال گفته ها تغییر کرد و به نظر می رسد این 

روند تا فروردین سال 1۴00 ادامه یابد. 
یکی دیگر از واکســن هایی کــه در قالب 
ســهم ایران از کواکس قرار است وارد کشور 
شــود استرازنکاســت. این واکســن تولید 
مشترک شرکت سوئدی استرازنکا و دانشگاه 
آکسفورد اســت. به گفته کیانوش جهانپور، 
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو ۳ میلیون و 
۶00 هزار دوز از این واکسن که در کره جنوبی 
تولید شــده بهار به ایران می رســد. پیش از 
این گفته شــده بود که بیش از چهار میلیون 

دوز از این واکســن خریداری شده است که 
بیشــترین میزان واکســن خریداری شده 

محسوب می شود.
مجلس وارد می شود

با این حال نایب  رئیس کمیسیون بهداشت 
از لزوم نظارت بر چگونگی تزریق واکسن کرونا 
خبر داد و گفت: »درگیر بودجه بودیم وقت نشد، 

از فردا نظارت می کنیم«.
به گزارش مجله اینترنتــی فراز، مجلس دو 
ماه اســت که به دلیل بررســی بودجه روزهای 
شلوغی داشته و نتوانســته به موضوع نظارت بر 
واکسیناسیون ورود کند. سید محمد پاک مهر، 
نایب  رییس کمیسیون بهداشت درباره احتمال 

نظارت مجلس بــر چگونگی تزریق واکســن 
می گوید: »حتما به ایــن موضوع ورود خواهیم 
کرد. چرا که ما هم شنیدیم که تزریق هایی خارج 
از دسته بندی و اولویت انجام شده و ورود و نظارت 

مجلس ضرورت دارد«.
 پاک مهر تاکید می کند:  »واکســن هایی که 
وارد می شود باید بر اســاس اولویت بندی انجام 
شده تزریق شــوند. ابتدا کادر درمان و خانواده 
آن ها و ســپس گروه های پرریســک و مبتال به 
بیماری هــای زمینه ای و بعد ســالمندان باید 
واکسینه شــوند. در این مســیر من هم معتقد 
هســتیم که باید نظارت انجام شــود تا تخلفی 

صورت نگیرد«.

 تزریق های خارج از اولویت واکسن کرونا نگران کننده است؛

تاکید رئیس جمهور بر شفاف سازی در روند واکسیناسیون 

شاید اگر ماجرای همه 
سوختگی ها به حوادث 

چهارشنبه سوری 
برمی گشت، پیشگیری 

کاری آسان و تحت کنترل 
به نظر می رسید، اما یک 

بخاری غیراستاندارد هم 
می تواند حادثه شین آباد را 

تکرار کند 

به گفته متخصصان آمار 
سوختگی در ایران باالتر از 
نرم جهانی است؛ به طوری 

که سوختگی ششمین 
علت مرگ های شایع 
و نهمین عامل اختالل 

روانی عملکردی در کشور 
برشمرده می شود
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