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 ادامه از صفحه 2 
رییس اورژانس تهران درباره ایمنی مراکز درمانی و 
توصیه اورژانس در این زمینه، گفت: »درخواست ما 
همواره این بوده که در ساخت ساختمان ها و ارایه 
مجوزهای درمانی به مراکز درمانی و تصویربرداری 
در سطح کشور، از نظر ایمنی و اینکه بتوانیم خدمات 
خوبی به آن لوکیشن ارایه کنیم، از ما نظرسنجی 
شود اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است. ما با افزایش 
تعداد پایگاه ها در تهران تالش می کنیم که بتوانیم 
خدمات را با سرعت بیشتر و کیفیت باالتر ارایه 
کنیم اما به هر حال خیلی از ساختمان ها در شهر 
تهران از نظر ایمنی شرایط الزم را ندارند و همین 
موضوع باعث می شود این حوادث بیشتر باشد 
و ما هم در ارایه خدمات با مشکل ارایه شویم.«

بی توجهی به اخطاریه های آتش نشانی
در یکی از نخستین واکنش ها، رئیس کمیته ایمنی 
شورای شهر تهران اعالم کرد که طبق گزارش 
اولیه آتش نشانی اشکال در سیستم برق نگهداری 
سیلندرهای اکسیژن علت وقوع حادثه کینیک 

سینا اطهر بوده است.
با  که  گفت وگویی  در  نوری  صدراعظم  زهرا 
ایسنا انجام داد، گفت: »این حادثه بر اثر رعایت 
دستورالعمل  به  توجه  عدم  و  ایمنی  نکردن 
می بینیم  و  است  داده  رخ  استانداردها  و 
خودخواهی و منفعت طلبی ذینفعان چگونه به 

جان همشهریان مان پایان می دهد.«
افزود:  تهران  شهر  شورای  ایمنی  کمیته  رئیس 
به محل  دقیقه ای  پنج  آتش نشانی  »خوشبختانه 
حادثه می رسد و تیم های امدادونجات به سرعت 
اقدام به مهار شعله های آتش که از در ورودی و 
طبقه همکف و زیرین می کنند و اجازه سرایت 
آتش را به ساختمان های مجاور و ضلع شرقی و 
جنوبی را ندادند و آن را مهار کردند و با اینکه 
شاهد انفجارهای پی درپی سینلدرهای اکسیژن 

بودیم اما خوشبختانه حریق توسعه نیافت.«
وی با بیان اینکه بالفاصله تیم های عملیاتی به 
جست وجوی افراد در طبقات پرداختند اما متأسفانه 
19 نفر جان خود را در این حریق از دست دادند، 
گفت:  »هنوز علت دقیق این حریق مشخص نشده 
است اما تیم های آتش نشانی طبق گزارشات اولیه 
برق  در سیستم  اصلی  اشکال  که  کردند  اعالم 

نگهداری سیلندرهای اکسیژن بوده است.«
جمله  از  ساختمان  این  اینکه  بیان  با  نوری 
ساختمان های ناایمنی بوده که وضعیت نامناسب 
شبکه برق داخلی ساختمان را در آن شاهد بودیم، 
گفت: »اتاقک انباری غیراصولی برای نگهداری 
سیلندرهای اکسیژن در مجاورت ورودی و محل 
دسترسی به ساختمان استفاده می شده است و این در 
حالی است که لوازم قابل اشتعال در پلکان دسترسی 
به پشت بام دپو شده بود که این مسئله امکان تردد 
مناسب را سلب کرده و موجب توسعه حریق 
شده بود.« وی با بیان اینکه در پشت بام فضایی را 
با کاربری انباری ایجاد کرده بودند، گفت: »پلکان 
دوربند کافی نداشت و این مسئله باعث انتقال 

سریع دود به طبقات از طریق راه پله شده بود.«
نوری با تأکید بر اینکه این ساختمان پنج طبقه 1۴۰۰ 
مترمربع زیربنا داشت، گفت: »این ساختمان ایمنی 
الزم را نداشته است به گونه ای که آتش نشانان در 
سال 9۴ اخطاریه ای را برای این واحد صادر کرده و 
دستورالعمل هایی را نیز در راستای ایمن سازی به آن 
اعالم می کنند اما مورد توجه مالک قرار نمی گیرد.«

رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران با 
تأکید بر اینکه در سال 96 سازمان آتش نشانی با 
توجه به اینکه در این ساختمان دستورالعمل های 
ایمنی قبلی رعایت نشده بود مجددا ضمن تذکر 
به مالک، نامه استنکاف از دستورالعمل های ایمنی 
را مجددا ابالغ می کند، گفت: »در سال 97 یکی 
از واحدهای بازرسی آتش نشانی دوباره هشداری 
به ساختمان می دهد که متأسفانه تمکین نمی کند 
و نهایتا در سال 98 شهرداری منطقه یک ضمن 
ابالغ دستورالعمل ها در اخطار جدی به مالک اعالم 
می کند که اگر اقدامی در این خصوص صورت نگیرد 
ذینفعان باید در مقابل حوادث احتمالی پاسخگو 
باشند. هر چند که مالک اقداماتی ناقص همچون 
نصب خاموش کننده آتش یا اجرای سیستم اعالم 
و اطفای حریق را انجام می دهد اما این اقدامات 
به صورت ناقص اجرا شده و دستورالعمل را به 

صورت کامل اجرا نکردند.«
که  مراکزی  است  الزم  اینکه  بیان  با  وی 
دستورالعمل های ایمنی را رعایت نمی کنند ولی 
از سویی مرکز مراجعه مردم هستند از طریق مراجع 
قضایی پیگیری برای پلمب آن ها صورت گیرد، 
»براساس گزارشی که در صحن  تصریح کرد: 
شورای شهر مطرح شد، حدود 33 هزار واحد 
پرخطر در تهران شناسایی شده است که تعدادی 
از آن ها مراکز آموزشی، اداری، مذهبی و درمانی 
هستند که ذینفعان این ساختمان ها باید به گونه ای 
موظف شوند که دستورالعمل های ایمنی را اجرایی 
کنند و الزم است که در قانون بازنگری شود و 
مالکان و ذینفعان در مقابل اقداماتی که سبب 
می شود که هم وطنان مان از نظر جانی و مالی 
دچار آسیب شوند، پاسخگو باشند.« وی افزود: 
ذینفعان  اگر  که  شود  فراهم  سازوکاری  »باید 
تمکین  قوانین  به  غیراستاندارد  ساختمان های 
نکنند برخورد قاطع تری با آن ها صورت گیرد.«

تخلف در جانمایی انبار نگهداری 
کپسول های اکسیژن

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
درمانی  مراکز  ایمنی  وضعیت  به  اشاره  با  هم 
کلی  طور  »به  گفت:  کشور،  بیمارستان های  و 

و  سازه ای  نظر  از  مناسبی  وضعیت  کشور  در 
ایمنی ساختمان ها در بخش سالمت نداریم. باید 
توجه کرد که بیش از ۵۰ درصد ساختمان های 
بیمارستان های کل کشور بیش از ۴۰ سال عمر 
دارند که اصال برای بیمارستان وضعیت مناسبی 
مراکز  سایر  به  شرایط  این  وقتی  نیست، حال 
درمانی و مراکز جراحی محدود هم تعمیم می یابد، 
شرایط بدتر هم می شود. متاسفانه حادثه حریق 
سه شنبه شب نیز در یک مرکز جراحی محدود 
رخ داده که به نظر می آید بسیاری از آیتم های 
آیین نامه ایمنی بیمارستان ها و مراکز درمانی در 

این مرکز رعایت نشده بود.«
علی ماهر اضافه کرد: »یکی از بخش هایی که 
باید جلو بروز حوادث اینچنینی را بگیرد، حوزه 
اعتباربخشی است که در دو سال گذشته در بخش 
ایمنی ساختمانی بیمارستانی تقریبا کمرنگ شده 
است. در حوزه نظارت بر ایمنی سازه ای سایر 
مراکز مانند مراکز تصویربرداری و یا مراکز جراحی 
محدود که با تعجب ظاهرا هر دو این موارد در 
کلینیک سینا اطهر وجود داشته که به نظر من  از 
لحاظ کارشناسی شدنی نیست، متاسفانه فقط در 
زمان افتتاح مراکز وضعیت آن ها از نظر انطباق 
با آیین نامه چک می شود. اگر وزارت بهداشت 
در زمان افتتاح موارد را به درستی چک کرده 
و نظارت درستی داشته باشد، بعد ممکن است 
تغییراتی در آن مراکز رخ دهد که خیلی مورد رصد 
نیست. زیرا متاسفانه چیزی با عنوان اعتباربخشی 
مراکز تصویربرداری و یا مراکز جراحی محدود 

در ایران نداریم.«
مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
مورد  سال  هر  باید  بیمارستان ها  اینکه  بیان  با 
اعتباربخشی قرار گیرند، گفت: »متاسفانه طی 
چند سال اخیر اعتباربخشی ساالنه به اعتباربخشی 
در هر دو سال یکبار افزایش یافت و اکنون هم 
به دلیل جریانات کرونا و در عین حال تغییر 
اعتباربخشی  در حوزه  مدیرکل  مداوم چندین 
باعث شد که کار عقب بیفتد، اما مساله اصلی 
این است که در حوزه مراکز جراحی محدود 
اصال اعتباربخشی را آغاز نکردیم. قرار بود این 
کار در دوره وزارت آقای دکتر هاشمی انجام 

شود، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.«
وی تاکید کرد: »در عین حال به نظر می رسد که 
هیچ یک از مواردی که در زمینه مدیریت خطر 
در اعتباربخشی مطرح است، در مراکز جراحی 
محدود وجود ندارد و استانداردهای اعتباربخشی، 
خطرات مرتبط با مراقبت بیمار، کادر پزشکی و 
کارکنان، بحث عفونت ها و... بحث هایی است 
که برای آن ها در اعتباربخشی برنامه داریم، اما 
متاسفانه در مراکز جراحی محدود و تصویربرداری 
مکانیزمی برای ارزیابی این موارد نداریم. این 
ارزیابی ها در قالب اعتباربخشی در بیمارستان ها 
مراکز  سایر  در  اما  می گیرد،  قرار  توجه  مورد 

درمانی اینطور نیست.«
ماهر با بیان اینکه متاسفانه با توجه به فرسودگی 
بیمارستان ها و مراکز درمانی در کشور اگر در 
بیمارستان چنین اتفاقاتی داشته باشیم، تلفات مان 
بسیار بیش از این است، گفت: »البته به دلیل 
انجام اعتباربخشی در بیمارستان ها مغایرت های 
آیین نامه ای احتمالی در حوزه ایمنی رفع می شود. 
به عنوان مثال هیچ گاه در بیمارستان شاهد نگهداری 
سیلندرها و کپسول های گاز زیر اتاق عمل نیستیم. 
زیرا این موضوع یکی از مغایرت های ایمنی ما 
در بیمارستان ها محسوب می شود، اما می بینیم 
که در مرکز سینا اطهر دقیقا این اتفاق افتاده و 
کپسول های اکسیژن زیر قسمت جراحی نگهداری 
می شدند. البته باید گزارش رسمی و کارشناسی 
درباره علت این حادثه تهیه شود، اما اقداماتی مانند 
نگهداری گازهای طبی در زیر اتاق عمل و یا 
تجمیع  مرکز جراحی محدود و تصویربرداری در 
یک مرکز نیز در بروز چنین حوادثی موثر است.«
ماهر درباره راهکار پیشگیری از بروز حوادث 
مشابه، گفت: »راهکار اصلی این است که مراکز 
جراحی محدود و مراکز تصویربرداری باید حتما 
حال  عین  در  گیرند.  قرار  اعتباربخشی  مورد 
ما مراکز طب هسته ای هم داریم که زیر نظر 
دانشگاه ها قرار دارند و از آنجایی که این مراکز 
اتفاقی  آن ها  در  اگر  دارند،  رادیواکتیو  چشمه 
بیفتد، ممکن است نشر رادیواکتیو اتفاق بیفتد 
که بسیار خطرناک تر است و باید این مراکز هم 

مورد اعتباربخشی قرار گیرند.«


