
اعالم نتیجه تست کرونا بازیکنان و کادرفنی باشگاه استقالل
روابط عمومی بیمارستان مسیح دانشوری از 
تایید نتیجه تست کرونا بازیکنان و کادرفنی 

باشگاه استقالل خبر داد. 
به گزارش سپید، در اطالعیه روابط عمومی 
بیمارستان مسیح دانشوری آمده است: »در 
پی برخی شایعات و اظهار نظرهای پیش آمده 
در خصوص انجام تست کرونا از بازیکنان 
و کادر فنی تیم فوتبال استقالل به آگاهی می رساند: بر اساس درخواست باشگاه استقالل از 
دکتر سید علیرضا ناجی - رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مزبور و استاد 

 تمام ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تست کرونا از ۶۱ نفر از بازیکنان 
و کادر فنی تیم استقالل در تاریخ ۱۳ تیرماه در مجموعه ورزشی انقالب، محل تمرین تیم 
استقالل انجام شد. در همین ارتباط و از مواردی که تست کرونا گرفته شد، ۱۲نفر )یک نفر 
پزشک تیم و بقیه از بازیکنان( پاسخ قطعی مثبت داشته اند که اسامی آنان در اختیار باشگاه 
و مسئوالن  مربوطه قرار داده شد.« در ادامه این اطالعیه آمده است: »آزمایشگاه بیمارستان 
مسیح دانشوری از معتبرترین مجموعه ها به ویژه در ارتباط با کرونا و دارای معتبرترین 
کیت های تشخیصی بوده و متخصصان مرتبط با نمونه گیری ها و آزمایش های تخصصی، 

جزء با تجربه ترین افراد در این خصوص محسوب می شوند. 
بیمارستان مسیح دانشوری مرکز فوق  تخصصی بیماری های ریوی است و از زمان شروع 
کرونا در خط مقدم جبهه مبارزه با این بیماری، به مردم شریف و بیماران خدمات درمانی 

و آزمایشگاهی مختلف و متنوع ارائه کرده است.«

خبـر

مجلس

هفته گذشته )۱۰تیر( به دنبال وقوع آتش سوزی در 
کلینیک سینا در خیابان شریعتی تهران که منجر به 
جان باختن ۱۹ نفر شد، بحث های زیادی بر سر کاربری 
کلینیک، نبود ایمنی کافی در ساختمان، چرایی نگهداری 
مواد قابل اشتعال در طبقه فوقانی،   تاخیر سازمان ها و 
نهادهای مرتبط در امر نظارت و... از سوی متخصصان 

و مسئوالن شهری، انتظامی و... مطرح شد... 
به گزارش سپید، شاید بتوان گفت که بعد از حادثه 
پالسکو در دی ماه سال ۹۵، آتش سوزی در کلینیک 
سینا، بزرگترین حادثه در حوزه شهری بود که در یک 
مرکز درمانی رخ داد؛ مرکزی که به اذعان شهردار 
منطقه یک علی رغم آنکه ساختمانی مسکونی بوده و 
طبق بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، پزشکان اجازه 
دارند در مناطق مسکونی فعالیت کنند، اما اصالح این 
بند قانونی با توجه به شرایط بافت شهری و مناطق 
مسکونی امروز، ضروری است. مسئوالن شورای 
شهر تهران  نیز موضوع این کلینیک را متفاوت از 
قانون می دانند؛ چراکه این کلینیک بخش های اداری 
داشته، پیش از این نیز اخطار گرفته و رأی قطعی ماده 
۱۰۰ را داشته است. در چنین شرایطی و در حالی 
که وزیر بهداشت دستور بررسی ابعاد این حادثه را 
داده است، برخی ورود و حضور وزارت بهداشت 

در این موضوع را کمرنگ می دانند. 
در این راستا، یحیی خسروی معاون بهداشت حرفه ای 
بهداشت در  کار وزارت  مرکز سالمت محیط و 
گفت وگو با ایسنا با تسلیت حادثه کلینیک سینا که 
موجب جانباختن و آسیب تعدادی از هموطنان  شد، 
گفت: »متاسفانه پیامدها و اثرات اینگونه حوادث عالوه 
بر از دست رفتن جان، عمر و سالمتی گران بهای 
این عزیزان، آثار متاخر تروماهای استرسی، عاطفی 
و احساسی پس از حادثه برای خانواده ها، بستگان و 
آشنایان و در سطحی گسترده تر برای هر انسان نوع 
دوست و مخصوصا هموطنان مان است. هر حادثه ای 
در کنار تهدید و پیامدهای ناگواری که دارد، درسی 

است برای آموختن و فرصتی برای بهبود است.«
معاون بهداشت حرفه ای مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد: »متاسفانه 
تجربه نشان داده است که همچون حادثه پالسکو 
خیلی زود تب مطالبه گری ما باال می رود و همه 
به جای بررسی علمی و تخصصی حادثه و یافتن 
علت های ریشه ای و پیشگیری از حوادث مشابه به 

دنبال علت بالفصل حادثه رخداده )در این مورد 
منبع جرقه و سوخت( و بدتر از آن دنبال مقصر 
هستند و این رویکرد مسیر درست بررسی حادثه 
و گزارش دهی و پیشگیری از حوادث مشابه را به 

انحراف خواهد برد.«
خسروی ادامه داد: »به عنوان مثال در این حادثه ممکن 
است علت مستقیم منبع سوخت نشت گاز، مواد 
ضدعفونی کننده، پوشش سیم ها یا سایر مواد یا البسه 
باشد و منبع جرقه اتصال کوتاه، اضافه بار الکتریکی، 
الکتریسیته ساکن، موبایل، شعله باز یا خود اشتعالی 
ناشی از آغشتگی شیر آالت کپسول اکسیژن با موارد 
هیدروکربنی یا روغنی بوده است. البته نمی توان علل 
مستقیم پیامد ناگوار این تعداد مرگ و آسیب دیدگی 
در اینگونه حوادث آتش سوزی را نادیده گرفت؛ از 
جمله نبود راه خروج و پله اضطراری ایمن و قابل 
دسترس، انسداد پله های معمول برای فرار، قفل بودن 
یا انسداد خروجی در پشت بام یا عدم تناسب راه های 
فرار با بار اشغال ساختمان و مهم تر از همه عدم 
تناسب کاربری ساختمان )مسکونی(  با نوع فعالیت 
خدماتی است که این نواقص را می توان در هنگام 
صدور مجوز کاربری ساختمان مطابق با قوانین ملی 
ساختمان و بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و 
ماده ۷۸ قانون کار کنترل کرد و با نظارت دقیق با تغییر 
کاربری یا انحراف از شرایط صدور مجوز، درمانگاه 
مورد نظر را پلمب کرد.« وی ادامه داد: »عدم آمادگی 
کارکنان و نبود آموزش و تمرین برای واکنش در این 
شرایط نیز بسیار مهم است و می توان این نواقص را 
از طریق تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت 
کار )موضوع ماده ۹۳ قانون کار( و تدوین و تمرین 
برنامه های واکنش در شرایط اضطراری مرتفع کرد.«
خسروی تاکید کرد: »نبود سیستم های اعالم و اطفای 

حریق دستی و اتوماتیک متناسب با بار و کالس حریق 
ساختمان و چیدمان و انتخاب نامناسب کپسول های 
دسترسی  فاصله  حداقل  با  دستی  حریق  اطفای 
متناسب با کالس حریق و نوع ساختار ساختمان 
نیز در این معضالت نقش دارند و این نواقص هم 
در هنگام صدور کاربری ساختمان مطابق با مقررات 
ملی ساختمان، استانداردهای اجباری ایمنی حریق 
سازمان ملی استاندارد و قانون ماده ۵۵ شهرداری ها 
قابل کنترل است. این درحالی است که عدم رعایت 
ایمنی برق و مواد شیمیایی و حریق از نظر نگهداری 
مواد قابل اشتعال در حجم زیاد )نظیر مواد ضدعفونی 
کننده(، شرایط نامناسب حجم،  نگهداری، حمل  و 
کار با سیلندرهای تحت فشار، عدم اطالع رسانی 
خطرات از طریق SDS و برچسب و آموزش کار 
و اطفای حریق که طبق ماده ۸۵ و ۹۵ قانون کار از 
تکالیف مدیر درمانگاه تعیین شده است هم می تواند 

قابل کنترل باشد.«
وی با اشاره به اینکه مراتب علت یابی و پیشنهادات ذکر 
شده نشان می دهد این حادثه و حوادث مشابه حاصل 
شرایط و رفتارهای نا ایمنی به عنوان علل غیرمستقیم 
در گذشته نزدیک و نهایتا آثار تصمیمات و رویه های 
نادرست مدیریتی و نظارتی در گذشته دورتر است، 
افزود: »این موارد به عنوان علت های ریشه ای است و 
ما در این زمینه با خالء قانونی مواجه نیستیم. بنابراین 
به جای پرداختن صرف به علت های مستقیم می توان 
با تفهیم مسئولین درمانگاه ها مبنی بر مسئولیت آنها در 
قبال حفاظت فنی، ایمنی، بهداشت کار و محیط کار 
مطابق ماده ۸۵ قانون کار و اعمال الیه های نظارتی 
پیش بینی شده قانونی و اصالح و تحکم در نظارت 
بر قوانین و مقررات جاری کشور می توان از حوادث 

اینچنینی در سایر درمانگاه ها پیشگیری کرد.«

حریق کلینیک سینا حاصل 
رویه های نادرست مدیریتی و نظارتی در گذشته

شیخی، سخنگوی کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس خبرداد

انتخاب میرمحمدی به عنوان 
نماینده کمیسیون بهداشت 

در اصل ۹۰

درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس، از انتخاب جلیل میرمحمدی به 
در  متبوع خود  نماینده کمیسیون  عنوان 

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد. 
به گزارش سپید، زهرا شیخی درگفت وگو با 
خانه ملت، در تشریح دستورکار صبح روز 
سه شنبه ۱۷ تیرماه کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی، گفت: »نشست 
روز سه شنبه کمیسیون بهداشت با هدف 
تشکیل کارگروه جهت تعیین اولویت های 
کمیسیون بهداشت و درمان و کمیته های 
تخصصی برگزار و عبدالحسین روح االمینی، 
سید جلیل میرمحمدی، مسعود پزشکیان، 
علی اصغر باقرزاده، رضا آریان پور ، فاطمه 
محمدبیگی  و مرکز پژوهش های مجلس به 

عنوان اعضای آن انتخاب شدند. «

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح 
کرد: »اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در 
راستای اجرای بند ۱ ماده 44 آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی جلیل میرمحمدی 
این  نماینده  به عنوان  اکثریت آراء  با  را 
کمیسیون در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 

انتخاب کردند.«
شیخی ادامه داد: »رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس در ادامه نشست گزارشی 
از جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون های 
تخصصی با رئیس مجلس شورای اسالمی 
داخلی  آیین نامه  همچنین  کرد.  ارائه 
اعضا  پیشنهادات  اساس  بر  کمیسیون 

بررسی و نهایی شد.«
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