
معاون اجتماعی وزارت بهداشت در نشست خبری پیشگیری از سوختگی:

معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: »ساالنه 
در اثر سوختگی ۲۸ هزار نفر در بیمارستان  ها 
بستری می شوند و ۲ هزار نفر نیز جان خود را 

از دست می  دهند.«
به گزارش سپید، سید محمدهادی ایازی در 
نشست خبری پیشگیری از سوختگی که در 
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت 
فاطمه )س( برگزار شد، عنوان کرد: »مدیران 
نظام سالمت معتقدند ۲۵ درصد از موضوعات 
سالمت در اختیار این حوزه بوده و ۷۵ درصد 
از موضوعات سالمت محور در اختیار مردم و 
سایر ارگان  ها و دستگاه ها است. به همین دلیل با 
در پیش گرفتن رویکرد اجتماعی شدن سالمت 
درصدد هستیم تا از این ظرفیت ۷۵ درصدی که 
مغفول مانده، برای اقدامات پیشگیرانه در حوزه 

سالمت نهایت استفاده را ببریم.« 
وی افزود: »یکی از حوزه های حائز اهمیت 
در سالمت، سوختگی است. سوختگی از ابتدا 
بیماری نیست، اما به واسطه رخداد حوادث و 
اتفاقات معطوف به شخص، منجر به بیماری  های 
سخت و دردناکی می  شود؛ به طوری که ساالنه 
در کشور ۱۸۰ هزار نفر دچار سوختگی می  شوند 
و هر درصد سوختگی به طور متوسط ۵ میلیون 

تومان برای نظام سالمت هزینه دربردارد.«
 ایازی ادامه داد: »بسیاری از افرادی که دچار سوختگی 
می شوند، بعد از مدتی به دلیل هزینه  های بسیار باال در درمان 
سوختگی، دچار فقر می شوند. لذا چنانچه بتوان اقدامات 

پیشگیرانه انجام داد، به نفع نظام سالمت خواهد بود.« 
معاون اجتماعی وزارت بهداشت با بیان اینکه ساالنه 
در اثر سوختگی ۲۸ هزار نفر در بیمارستان  ها بستری 
می شوند و ۲ هزار نفر جان خود را از دست می دهند، 
تصریح کرد: »حوزه اجتماعی وزارت بهداشت تالش 
می کند تا اقدامات پیشگیرانه ای انجام دهد تا حادثه  ای 
رخ ندهد. طی دو سه سال اخیر حوادث  آتش سوزی 
منابع  پتروشیمی و  از جمله حادثه پالسکو،  مختلفی 
سوختی رخ داده است که از بروز بسیاری از آنها می شد 
جلوگیری کرد. بنابراین با اقدامات پیشگیرانه می توان از 
رخداد حوادث و هزینه های هنگفتی که این خسارات 

به بار می آورد، پیشگیری کرد.« 
وی با بیان اینکه دو گروه سنی کودکان و سالمندان 
بیشتر در معرض آسیب سوختگی قرار دارند، ادامه داد: 
»کودکان به واسطه تحرک بیش از اندازه  ای که دارند و 
عدم رعایت اقدامات ایمنی توسط والدین، در معرض 

خطر حوادث سوختگی قرار دارند. سالمندان نیز گروه 
دیگری هستند که به واسطه کم تحرکی نمی  توانند در 
برابر حوادث از خودشان مقاومت نشان دهند. لذا بر همین 
اساس و برای پیشگیری از سوختگی در این گروه های سنی 
باید سازوکاری را فراهم کنیم که کمترین اتفاق رخ دهد.« 
ایازی بیان کرد: »نکته مهم دیگری که در پیشگیری از 
سوختگی اهمیت دارد، فرهنگ سازی است. دستگاه  هایی 
که متولی مباحث فرهنگی هستند مانند شورای فرهنگ 
عمومی، وزارتخانه  های ارشاد و آموزش و پرورش، صدا 
و سیما و رسانه ها به اعتقاد ما می  توانند در فرهنگ سازی 
نقش بسیاری را ایفا کنند و اگر این دستگاه  های فرهنگی 
وظایف خود را به خوبی انجام دهند، شاهد کاهش 
حوادث ناشی از سوختگی خواهیم بود. رسانه ها نیز 

نقش بی بدیلی در این موضوع خواهند داشت.« 
وی درخصوص کمیته ملی پیشگیری از سوختگی 
عنوان کرد: »این کمیته زیرمجموعه دبیرخانه شورای 
 عالی سالمت و امنیت غذایی است که وظیفه دارد نقش 
هر دستگاه را در زمینه پیشگیری از سوختگی به آنها 
اعالم کند و هر دستگاه  مکلف است در چارچوپ تعیین 

شده، اقدامات خود را انجام دهد و گزارش عملکرد 
خود را به شورای عالی سالمت و امنیت غذایی ارائه 
دهند. در همین راستا آموزش و پرورش، شهرداری و 

آتش نشانی اقدامات خوبی را انجام داده  اند.« 
ایازی با اشاره به آمار باالی سوختگی ناشی از وسایل 
الکتریکی در کشور، خاطرنشان کرد: »سوختگی فقط به 
واسطه حریق رخ نمی دهد، بلکه سوختگی الکتریکی نیز 
یکی از مشکالت جدی در کشور ما است. بسیاری از 
قطع عضوها به واسطه همین موضوع رخ می دهد. طبق 
آمار، ساالنه حدود ۱۳۰۰ نفر به واسطه برق گرفتی دچار 
قطع عضو می شوند. متاسفانه جامعه کارگری عمدتا در 
معرض این نوع آسیب هستند. لذا رسالت ارگان های 
ذی ربط مانند وزارت نیرو و وزارت کار در پیشگیری 

از این نوع حوادث بسیار حائز اهمیت است.« 
معاون اجتماعی وزارت بهداشت درخصوص روز ملی 
پیشگیری از سوختگی گفت: »پیشنهادی در کمیته ملی 
پیشگیری از سوختگی مطرح شد مبنی بر اینکه روز اول 
دی ماه به عنوان روز ملی پیشگیری از سوختگی نامگذاری 
شود. این پیشنهاد برای شورای فرهنگ عمومی نیز ارسال 

شده است و در سال گذشته دانشگاه ها به عنوان 
مقدمه برای این روز فعالیت هایی را انجام دادند. 
ما نیز امیدواریم شورای فرهنگی عمومی و در 
نهایت شورای انقالب فرهنگی این موضوع 
را به تصویب برساند؛ چراکه سوختگی یک 
موضوع فرهنگی است و اصالح رفتار و سبک 
زندگی در پیشگیری از آن نقش به سزایی دارد 
و اگر برای پیشگیری از سوختگی، یک روز، 
نامگذاری شود، در پیشگیری از این حادثه 
نقش به سزایی دارد؛ چرا که اطالع رسانی  ها 

و  فرهنگ سازی به آن کمک می  کند.« 
وی گفت: »شورای فرهنگ عمومی، سند 
ارتقای فرهنگ سالمت را امسال به تصویب 
رساند که بر مبنای آن در حوزه پیشگیری از 
سوختگی نیز سازمان ها وظایف مهمی دارند. 
نهادهایی است  از  آموزش و پرورش یکی 
که نقش مهمی را در این زمینه ایفا می  کند.« 

معاون اجتماعی وزارت بهداشت افزود: 
»امسال کتاب "بهداشت عمومی" برای کالس 
دوازدهم به چاپ رسید که یکی از متون موظفی 
دانش آموزان است و برای آنها تدریس می  شود. 
دیگر راهکار مناسب گوشزد خطرات و عوامل 
ایجاد حوادث به دانش آموزان است. همچنین 
نقش دانش آموزان به عنوان سفیر سالمت در 

خانواده در پیشگیری از سوختگی، مهم است.« 
ایازی درباره مراکز درمان سوختگی در کشور نیز 
گفت: »در حال حاضر چندین مرکز سوختگی در کشور 
وجود دارد. برای مثال در تهران بیمارستان شهید مطهری 
و بیمارستان حضرت فاطمه )س( از مراکز سوختگی 
هستند. همچنین بعضی از بیمارستان ها بخشی مربوط به 
سوختگی دارند. در همین راستا یک بیمارستان نیز توسط 
دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه ۵ شهرداری تهران 
در حال ساخت است که به دلیل محدودیت اعتبارات، 
مراحل آن به کندی پیش می  رود و چنانچه تکمیل شود، 
بخش زیادی از نیازهای تهران در این زمینه برطرف خواهد 
شد. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با همکاری 
سازمان اوقاف در حال ساخت مرکزی در خیابان شهید 
مطهری است. همچنین بیمارستان  ها و مراکز سوختگی 
در سراسر کشور ساخته شده است. در دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز و اهواز نیز مراکز سوختگی خوبی به بهره  
برداری رسیده است. امیدواریم با ساخت و بهره  برداری 
از مراکز در حال ساخت، بخشی از نیازهای مردم در این 

حوزه برطرف شود.«

هرسال۱۸۰هزارایرانیمیسوزند

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته )ققنوس( گفت: »میزان 
سوختگی در ایران ۸ برابر متوسط جهانی است و ضعف پوشش 
بیمه ای برای شیوه های جدید درمان سوختگی بیماران را به 

سمت روش های ناکارآمد سنتی کشانده است.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، محمد جواد فاطمی در یک 
نشست خبری در بیمارستان حضرت فاطمه )س( اظهار داشت: 
»با توجه به اینکه انواع پانسمان های جدید برای درمان سوختگی 
وجود دارد، اما چون بیمه ها هزینه های این پانسمان ها را پوشش 
نمی دهند، هنوز برای درمان سوختگی از روش های سنتی استفاده 
می کنیم که تاریخ گذشته هستند و باعث می شود میزان مرگ 

و میز باالتر از حد عادی باشد و عوارض به جای گذارد.«

دوهزارنفرهرسالبراثرسوختگیمیمیرند
وی اظهار داشت: »میزان سوختگی در ایران هشت برابر 
متوسط جهانی است. ساالنه ۲۲ تا ۲۸ هزار نفر بر اثر سوختگی 
در بیمارستان های کشور بستری می شوند و دو هزار نفر نیز 

در سال فوت می کنند.« فاطمی ادامه داد: »با قرار گرفتن پانسمان های 
جدید زیر چتر بیمه ها، تغییر ماندگار را در روش های درمانی سوختگی 
ایجاد کنیم.« وی اضافه کرد: »هر سال ۱۷ هزار میلیارد تومان بابت درمان 
سوختگی به بودجه کشور تحمیل می شود که با روش های پیشگیرانه و 
اطالع رسانی برای فرهنگسازی و جلوگیری از سوختگی می توان این 

هزینه ها را در بخش های دیگر خرج کرد.«
درمان،  به  »باید  کرد:  تصریح  ققنوس،  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
بازتوانی سوختگی و استانداردهای تخت های سوختگی توجه کرد، اکنون 
سوختگی بیشتر ناشی از سهل نگاری والدین یا مراقبان برای کودکان در 

کشور است که باید به آنها آموزش داد.«
اکنون ۳۵ مرکز سوختگی در کشور داریم که کم  به گفته فاطمی، 
است و دانشگاه ها به دلیل هزینه بر بودن این مراکز، تمایلی به ایجاد آن 
ندارند به همین دلیل باید بیشتر تمرکز بر حوزه پیشگیری معطوف باشد 

تا از شیوع سوختگی جلوگیری شود.

کردیم  عادت  و  است  شایع  بسیار  ایران  در  »سوختگی  افزود:  وی 
آباد،عسلویه،  شین  پالسکو،  ساختمان  حادثه  مانند  اتفاقاتی  کشور  در 
پتروشیمی و غیره بیافتد و بعد به دنبال راه حل باشیم، در حالی که این 
کار اشتباه است و باید اقدامات پیشگیرانه از این حوادث را انجام دهیم.«
رئیس انجمن ققنوس اضافه کرد: »شایع ترین اتفاقات سوختگی در 
تهران زمانی است که کودکان هنگام نذری پختن و جشن ها در دیگ غذا 
می افتند و دچار سوختگی می شوند.« فاطمی تاکید کرد: »انجمن ققنوس 
با همکاری معاونت اجتماعی وزارت بهداشت تالش کرده به نوعی در 
پیشگیری از سوختگی تالش کند به همین خاطر کمیته ملی پیشگیری 
از سوختگی تشکیل شده تا این کمیته بتواند عملکرد بهتری در راستای 

اقدامات پیشگیرانه انجام دهد.«

اولدی،روزملیپیشگیریازسوختگی
به گفته وی، انجمن ققنوس با تصمیم معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، 
اول دی را روز ملی پیشگیری از سوختگی نام نهاده و قرار است در تقویم 

ملی کشور ثبت شود. فاطمی افزود: »سوختگی هزینه های زیادی 
به نظام سالمت کشور تحمیل می کند و درد و رنج بسیاری 
دارد.« وی گفت: »سوختگی ناشی از آتش سوزی، الکتریکی، 
اشعه های ایکس از شایع ترین سوختگی ها در کشور هستند.«

رئیس انجمن ققنوس خاطرنشان کرد: »بر اساس گزارش 
های موجود، اکنون ۵۲ هزار کالس درس غیر استاندارد از 
لحاظ گرمایشی در کشور وجود دارند و ساختمان ها ی زیر 6 
طبقه به ویژه در تهران بیشتر آتش می گیرند که باید به طور 

اساسی اقدامات ایمنی برای آنها انجام داد.«
بیمارستان های کشور  از  فاطمی گفت: »همچنین بسیاری 
نیز سیستم آتش سوزی ایمن ندارند و ممکن است هر لحظه 
دچار حادثه شوند و وجود آژیر خطر می تواند تا ۵۰ درصد 

از میزان سوختگی را کاهش دهد.«
وی ادامه داد: »در شرایط کنونی در زمینه درمان و بازتوانی 
مشکالت جدی داریم که یک هشدار و تلنگری باید برای ما 
باشد و با پیشگیری که بسیار کم هزینه تر از درمان است، می توان 
از این مشکالت کاست.« وی اضافه کرد: »افرادی که دچار سوختگی 

می شوند بیشتر کم بضاعت هستند و توان مالی برای درمان ندارد.»

ساختمانهاتاییدیهایمنیندارند
جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی نیز در این نشست گفت: 
»همه ساختمان های تهران باید از سازمان آتش نشانی تاییدیه ایمنی بگیرند 
در حالی که بسیاری از آنها از این مسئله سرباز می زنند. ساختمان ایمن در 
تهران وجود ندارد و ساکنان ساختمان نیز اصول ایمنی را رعایت نمی کنند.«
ملکی به نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در کشور تاکید کرد و از رسانه ها 
خواست پیشگیری از سوختگی اطالع رسانی وسیعی انجام دهند تا از 
میزان سوختگی ها و حوادث کاسته شود. وی، سوختگی را جزو ۱۵ 
علت مرگ و میر کودکان دانست و اظهار داشت: »سوختگی دردناکترین 
مرگ است و باید همه با هم به نهادینه شدن فرهنگی ایمنی و آموزش 

برای پیشگیری از سوختگی کمک کنیم.«

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته )ققنوس(:

بیمارستانهایکشورایمننیستند
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تجهیز93شعبهبانکیبهسامانه
خدماتنابینایان

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور از 
تجهیز 9۳ شعبه در ۲۱ استان کشور به سامانه خدمات بانکی نابینا خبر 
داد و گفت: »از این تعداد ۳۰ شعبه در شهر تهران واقع شده است.«
ابراهیم کاظمی مومن سرایی افزود: »به  منظور پرهیز از تمرکز 
و تجمع ارائه خدمات حضوری به نابینایان صرفا در شهر تهران 
و برخی شهرهای بزرگ کشور، توزیع این امکان در مناطق فاقد 
شعب یا دارای حداقل شعب تجهیز شده در اولویت قرار گیرد.« 
وی ادامه داد: »بانک مرکزی از بانک ها و موسسات خواسته است 
چنانچه هر بخشنامه یا دستورالعمل صادره از بانک مرکزی که 
ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به نابینایان، معلوالن و جانبازان 
را دچار اخالل می کند، به آن بانک معرفی شوند تا نسبت به رفع 

مشکل چاره اندیشی شود.«
و  بانکی  ارائه خدمات  منظور  به  تاکنون  گزارش،  این  به  بنا 
بانکداری الکترونیکی به جامعه معلوالن، اقدامات متعددی از سوی 
بانک ها، موسسات و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداختی صورت 
پذیرفته است از آن جمله که امکانات مورد نیاز برای سهولت تردد 
جانبازان، معلوالن و نابینایان در ساختمان های تازه ساز بر اساس 
دستورالعمل های مربوط به رفع نقایص موجود در شعب و واحدهای 

قدیمی پیش بینی شده است.«
همچنین تابلو مشتریان خاص )جانبازان، معلوالن و حتی افراد مسن( 
روی یکی از باجه های پاسخگویی به مشتریان برای خدمات رسانی 

در کوتاهترین زمان ممکن، نصب شده است.
تجهیز بیش از 9۰ شعبه در ۲۱ استان کشور به سامانه خدمات 
بانکی روشندالن، نصب سطوح ویژه حرکت روشندالن، تجهیز 
دستگاه های خودپرداز به سیستم گویا، تجهیز دستگاه های خودپرداز 
به صفحه کلید برجسته و تجهیز وب سایت بانک ها/ موسسات و 
همچنین اینترنت بانک به نرم افزار متن خوان از دیگر اقدامات در 

راستای ارائه خدمات بانکی به جامعه معلوالن به شمار می رود.
بر اساس این گزارش، خدمات بانکداری الکترونیکی مانند سایت 
بانک ها، اینترنت بانک، تلفن بانک و همراه بانک و همچنین از طریق 

اپلیکیشن های موبایل به جامعه معلوالن ارائه می شود.

تدوینراهنمایملیآسمبراساس
استاندارهایبینالمللی

رییس اداره بیماری های مزمن تنفسی وزارت بهداشت مهدی نجمی  
درباره اقدامات وزارت بهداشت در زمینه کنترل آسم گفت: »به 
منظور استانداردسازی تشخیص، درمان و مراقبت بیماری آسم، اداره 
بیماری های مزمن تنفسی وزارت بهداشت با همکاری صاحب نظران 
و اساتید این حوزه، راهنمای ملی آسم را بر اساس استاندارهای 
بین المللی و با توجه به شرایط کشور برای پزشکان تدوین کرد. 
این راهنما در سایت های مختلف موجود و امکان بهره گیری از آن 
برای کلیه پزشکان فراهم است.« وی افزود: »همچنین برنامه ای برای 
تشخیص، درمان و مراقبت آسم در سطح شبکه مراقبت های بهداشتی 
اولیه )PHC( طراحی شده است که در این برنامه بیماران مبتال به 
آسم توسط بهورز یا مراقب سالمت و پزشکان سیستم بهداشتی 
شناسایی شده و خدمات تشخیص، درمان و مراقبت بیماری به 
صورت سطح بندی شده به این افراد ارائه می شود و بیماران تحت 
پیگیری و مراقبت مطلوب قرار می گیرند. همچنین در موارد لزوم، 
بیمار به سطوح تخصصی ارجاع شده و پس از دریافت خدمات 

مورد نظر به سطوح اولیه باز می گردد.«
نجمی با بیان اینکه از جمله نکات مهم در کنترل بیماری آسم، 
آموزش بیماران مبتال به آسم و پیگیری و مراقبت صحیح بیماری 
است، گفت: »بسیاری از بیماران آسمی که به پزشک مراجعه کرده 
و دارو دریافت می کنند، پس از بهبود نسبی عالئم، خودسرانه دارو 
را کم و زیاد و یا قطع می کنند. همچنین ممکن است بیمار روش 
صحیح استفاده از داروهای استنشاقی و وسایل کمک استنشاقی را 
نداند و یا در معرض تماس با عوامل خطر بیماری باشد. موارد ذکر 
شده از علل مهم عدم کنترل مناسب بیماری آسم است.« وی ادامه 
داد: »بر همین اساس در برنامه  تشخیص، درمان و مراقبت آسم در 
سطح شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه به این موضوع توجه ویژه ای 
شده و آموزش های الزم در زمینه پیشگیری و کنترل آسم و پرهیز 
از عوامل خطر بیماری و همچنین نحوه استفاده صحیح از داروها 
و وسایل کمک درمانی توسط بهورز )مراقب سالمت( و پزشک به 
بیمار و خانواده وی داده شده و بیماران با فواصل زمانی مشخص 
توسط تیم سالمت پیگیری و مراقبت می شوند.« به گفته نجمی، 
این برنامه در حال حاضر در چند دانشگاه علوم پزشکی کشور به 
صورت آزمایشی در حال اجراست و بعد از مشخص شدن نتایج 

اجرای طرح در این دانشگاه ها، در کل کشور اجرا خواهد شد. 
رییس اداره بیماری های مزمن تنفسی وزارت بهداشت در زمینه 
کنترل عوامل خطر بروز و تشدید بیماری آسم گفت: »در زمینه 
عوامل خطر نظیر آلودگی هوا، مصرف دخانیات و ... باید توجه 
داشت که کنترل این عوامل خطر عمدتا از حوزه اختیارات وزارت 
بهداشت خارج است و نیازمند همکاری و مشارکت دیگر نهادها و 
سازمان ها نظیر شهرداری، وزارت صنعت و سازمان محیط زیست 
است. در همین راستا وزارت بهداشت سند پیشگیری و کنترل 
بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط شامل چهار بیماری  قلبی 
عروقی، سرطان ها، بیماری های مزمن تنفسی و دیابت را تهیه کرده 

که این سند به امضای رییس جمهور و وزرای کابینه رسیده است.«

اخبــار
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