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مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد

مستمری مادام العمـر 
برای بازماندگان پالسکو
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#  سلفی _ نگیـر 
بررسی پیامد های منفی انتشار اخبار و تصاویر

 از حوادث در گفت وگو با کارشناسان 
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یادداشتی از حمید رضا نمازی، استاد اخالق پزشکی

الفبای رفتارحرفه ای 
در فاجعه پالسکو

روی خط سپید

سپید: سخنگوی مدیریت بحران پالسکو گفت: »در مجموع 
پیکر شهدای آتش نشان و کسانی که خانواده آنها به نیروی  
انتظامی مراجعه و اعالم مفقودی کرده اند، 25 نفر است. اما 
عدد 16 شهید برای آتش نشانی قطعی و باقی جزو مفقودین 
هستند.«  سیدجالل ملکی عصر دیروز اعالم کرد که پیکر یکی 
دیگر از شهدای آتش نشان از زیر آوار بیرون آمد که با احتساب 
آتش نشانی که در بیمارستان به شهادت رسید در مجموع سه 
تن از آتش نشانان به شهادت رسیده اند. وی تاکید کرد: »هر 
مطلبی به عنوان سخنگو اعالم می کنم، به قطعیت درست 
است. آنچه غیر از کانال ما اعالم می شود، درست نیست و 

غیرکارشناسی است.«

تعداد مصدومان 121 نفر است
رییس اورژانس کشور نیز گفت: »از لحظه حادثه تاکنون 
121 مصدوم داشته ایم و تمام مصدومان جز 2 نفر مرخص 
شده اند.« کولیوند گفت: »عصر دیروز دو آتش نشان در محل 
حادثه دچار آسیب شده و به سرعت به بیمارستان انتقال داده 
شدند؛ اما حادثه آنها شدید و نگران کننده نیست و به مراکز 
درمانی برای دریافت خدمات انتقال داده شدند.« وی در مورد 
امکانات امدادی عنوان کرد: »به اندازه کافی تخت اورژانس، 
بیمارستان ها و تخت های بستری را برای حوادث پیش بینی 
کرده و آماده داریم. همچنین فوریت های پزشکی در محل 
حادثه حضور فعال دارد. با توجه به شرایط ویژه و دشوار کار 
 ICU در اینجا، متخصص های طب اورژانس و آمبوالنس های
در محل حادثه حضور دارند.« رییس اورژانس کشور با بیان 
اینکه »مصدومانی که در بیمارستان بستری شده اند، حالشان 

خوب است و مشکل جدی ندارند«، در مورد احتمال زنده 
بودن محبوسان در زیر آوار گفت: »باید صبر کنیم و ببینیم 
چطور می شود. امیدواریم خدا کمک کند و کسی را که زنده 
ببینیم، نجات دهیم. همه اینها در حد حدس و گمان است و 

باید به خدا توکل کرده و صبر کنیم.«

اعالم مفقودی هفت خانواده
شهردار تهران نیز در حاشیه ارائه گزارش به دادستان کل کشور 
اعالم کرد: »تاکنون هفت خانواده اعالم مفقودی کرده اند. 
همچنین  با احتساب آتش نشانی که در بیمارستان شهید 

شد، تعداد آتش نشانان گرفتار به عدد 16رسید.« وی افزود: 
»صندوق های مالی موجود در محل حادثه پالسکو با نظارت 
کامل نیروی انتظامی ضبط می شود.« دادستان کل کشور 
هم پس از دیدار با شهردار تهران گفت:»قرار شد دادستان 
تهران شعبه خاصی را مستقر کند و تمام مسایل حقوقی آن 
در همین جا پیگیری شود و اقداماتی که احیانا نیاز به تصمیم 
قضایی دارد انجام شود و کسانی که کار حقوقی دارند در همین 
جا باید کارشان انجام شود.« محمدجعفر منتظری که دیروز به 
همراه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از  محل 
حادثه پالسکو بازدید کرد، گفت: »این حادثه باعث شده که 
تعدادی از آتش نشانان به شهادت برسند. این عزیزان که اجساد 
مطهر آنها بدست نیامده جانشان را فدا کردند.« وی افزود: 

»بررسی این حادثه پیشرفت قابل توجهی داشته و امیدواریم 
عملیات به پایان برسد و اجساد شهدایی که جانشان را از دست 
داده اند؛ هرچه زودتر پیدا شود.« وی تصریح کرد: »دو نکته قابل 
توجه است و آن اینکه  بعد از این حادثه از لحاظ آواربرداری، 
تمام مسایل حقوقی آن مطرح است؛ هم نسبت به اجساد و 
هم نسبت به اموال. قرار شد دادستان تهران شعبه خاصی را 
مستقر کند و تمام مسایل حقوقی آن در همین جا پیگیری 
شود و اقداماتی که احیانا نیاز به تصمیم قضایی دارد انجام 
شود و کسانی که کار حقوقی دارند در همین جا باید کارشان 
انجام شود.« منتظری افزود: »باید این حادثه درس عبرتی باشد 
برای ساختمان هایی که ایمن نیستند و باید تدبیری برای آنها 
اندیشیده شود. طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری این وظیفه 

برعهده شهرداری هاست که حتما باید به این ساختمان ها 
اخطار دهند و در صورت لزوم باید خود شهرداری ها ورود 
کنند. ما به شهردار هم این موضوع را گفتیم. انشاءاهلل برای 
جلوگیری از تکرار این حوادث تدبیری اندیشیده شود، البته 

باید مسئوالن با اقتدار به میدان بیایند.«

تعطیلی دو مدرسه نزدیک به پالسکو
رییس آموزش و پرورش منطقه 12 شهر تهران هم از تعطیلی 
دو مدرسه نزدیک ساختمان پالسکو در روز یکشنبه سوم 
بهمن ماه خبر داد و گفت: »دو مدرسه دبیرستان دخترانه امامیه 
و دبستان امید امام که پشت ساختمان پالسکو قرار دارند، فردا 
یکشنبه هم به علت آلودگی صوتی، گرد و غبار و محدودیت 

در تردد تعطیل هستند.«

تعیین هویت ژنتیکی پیکرها
رئیس مرکز تحقیقات ژنتیکی نور از آمادگی این مرکز برای 
تعیین هویت پیکرهای زیر آوار مانده ساختمان پالسکو خبر 
داد. محمود توالیی در گفت وگو با  خبرگزاری ایسنا با اشاره 
به اقدامات این مرکز در جهت شناسایی هویت اجساد توضیح 
داد: »تعیین هویت شهدای دفاع مقدس به طور مستقیم بر 
عهده این مرکز است؛ ولی مسئولیت تعیین هویت اجساد 
در حوادث و رخدادهایی چون ریزش ساختمان پالسکو 

و بروز حوادث برای قطارها برعهده سازمان پزشکی قانونی 
است.« وی خاطرنشان کرد: »در صورتی که سازمان پزشکی 
قانونی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر 
نهادهای امدادی احساس نیاز کنند، ما آمادگی کامل داریم 
تا خدمات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دهیم.« توالیی با 
اشاره به روش های شناسایی هویت افراد در زیر آوار مانده در 
ساختمان پالسکو یادآور شد: »در صورتی که شواهد ظاهری 
از بین رفته باشد، تنها راهی که برای شناسایی این افراد وجود 
دارد، روش های تعیین هویت ژنتیکی است.« به گفته وی، از 
روی قطعات جداشده از روی بدن حتی انگشتانی که از دست 
جدا شده باشد، از طریق روش های ژنتیکی می توان هویت 
فرد را شناسایی کرد. توالیی یادآور شد: »خوشبختانه سازمان 
پزشکی قانونی پیشرفت هایی در زمینه شناسایی اجساد داشته 
است و ما هم اعالم آمادگی می کنیم در صورتی که نیاز باشد، با 

تمام ظرفیت به کمک آنها خواهیم رفت.«
وی درباره اینکه »آیا آتش نشان ها دارای پالک تشخیصی 
هستند یا خیر؟«، گفت: »در این زمینه اطالعی ندارم، ولی حتی 
اگر این افراد دارای پالک باشند و پالک از بدن آنها جدا شده 
باشد، قابل اعتماد نخواهد بود؛ چون مشخص نیست که مالک 
پالک چه کسی است؛ از این رو در چنین مواردی که آثار 
ظاهری قابل تشخیص از بین رفته باشد، تنها روش شناسایی 
افراد استفاده از روش ژنتیکی است.« وی خاطرنشان کرد: »دو 
سال قبل به ستاد بحران کشور پیشنهاد کردیم ما آمادگی داریم 
که برای تمام مشاغل پرخطر مانند خبرنگاران، امدادگران 
و آتش نشانان که در حوادث پرخطر حضور دارند، کارت 
شناسایی ژنتیکی آنها را تهیه کنیم تا در صورت بروز حوادث 

بتوانیم با سرعت باالتری اقدام به تعیین هویت افراد کنیم.«

گزارش اول
تازه ترین رویدادها و اخبار درباره حادثه پالسکو

آمـار 16 شهیـد آتش نشـانی قطعی شـد
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قابل توجه هیئت مدیره انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است

در اولین روز ریاست جمهوری

ترامپ 
اوباماکر
را کنار 
گذاشت

تغییر و تحوالت پسا برجامی در حوزه سالمت
قائم مقام امور بین الملل وزارت بهداشت 

پس از برجام 62 سند همکاری با کشورهای مختلف امضا شده و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به 60  میلیون دالر افزایش یافت
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رئیس انجمن بیهوشی در گفت وگو با سپید

یک دهم متخصصان بیهوشی 
جذب بخش ICU   می شوند
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نتایج یک تحقیق درباره خواب دانشجویان

مزیت ناشناخته کافئین

گزارشی از دفتر امورتوانبخشی سازمان بهزیستی

زنـدگـی بـا   اوتیسـم
 براساس بررسی های انجام ش��ده، افرادی که دارای یک 
کودک با اختالل اوتیسم هستند، 19 درصد احتمال دارد که 

فرزند دوم آنان نیز اوتیسم داشته باشد ...


