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شهرنوشت

آیا تا به حال پشــت خــط تلفن 
نیروهای امدادی مانده اید؟ شــاید از 
سخت ترین لحظات زندگی هر فردی، 
لحظاتی باشد که  برای جان کسی نیاز 
به  کمک دارد، اما امکان دسترســی 
به کمک برایش فراهم نمی شود. آن 
لحظه که دچار تصادفی شدید شده، 
یا یکی از افراد خانواده اش دچار حمله 
قلبی شده و ... اما پس از تماس با تلفن 
نیروهای امدادی صدایــی جز بوق 
اشغال نمی شنود. تا به حال در مورد 
مزاحمت ها و درگیری هایی که مردم 
برای کارکنــان اورژانس ایجاد کرده 
چیزی شنیده اید؟ یا شوخی هایی که 
معلوم نیست با چه قصد و هدفی انجام 
شده و به خاطر آن یک یا چند زندگی 

نابود شده است؟

مرگ بهت آور یک کودک به 
دلیل واهی

روز گذشــته یک دختر دو ساله 
به خاطر یــک اتفاق کــه نتیجه کار 
فــرد یا افــرادی بی مســئولیت بود 
جان خــود را از دســت داد. به گفته 
یحیــی صالح طبــری، رئیس مرکز 
اورژانس تهران دیروز حدود ســاعت 
۱۴:۴۲ دقیقه طی تماســی با مرکز 
۱۱۵ اورژانس تهران گزارش ایست 
قلبی-تنفسی دختر بچه ای دو ساله 
به این مرکز اعالم شــد. پس از اعالم 
این مــورد بالفاصله تکنســین های 
اورژانس در کمتریــن زمان ممکن 
خود را بــه محل حادثــه در خیابان 
شهید بهشــتی رســاندند. به دلیل 
شــرایط ترافیکی این خیابان و نبود 
جای پارک مناســب و حــال وخیم 
دختربچه، نیروهای اورژانس تهران 

به ناچار بــرای نجات جــان بیمار، 
آمبوالنس را در خط ویــژه با رعایت 
اصول ایمنی و تردد خودروهای دیگر 
پارک کردند. تکنسین های اورژانس 
خود را به ســرعت به آدرس کودک 
بدحال می رسانند و بالفاصله  وظیفه 
ذاتی خود که نجات جان یک انسان 
اســت را آغاز و اقدامات احیای قلبی  

ریوی را شروع می کنند.
صالح طبــری در ادامــه گفت: 
عملیات احیای کــودک با موفقیت 
انجام می شــود و حال کودک رو به 
بهبودمــی رود اما وقتــی نیروهای 
اورژانس پس از عملیــات احیا قصد 
انتقال بیمار به آمبوالنس را داشتند، 
متوجه می شوند دو عدد از چرخ های 
آمبوالنس توســط فردی ناشناس 
پنچر و بادهای الســتیک آن خالی 
شــده اســت. نیروهای اورژانس با 
مشــاهده این وضعیت برای انتقال 
بیمار درخواســت حضور آمبوالنس 
دیگری را می کنند کــه آمبوالنس 
دوم در محل حاضر شده اما متأسفانه 
طوالنی شــدن روند انتقال به  دلیل 
اتفاق به  وجود آمــده باعث وخامت 
مجدد حال کودک شده و جان خود را 

از دست می دهد.

درگیری با عوامل اورژانس از 
معضالت پرتکرار

یکی از مشــکالت اورژانس که به 
وفور هــم در خبرها دیده می شــود 
درگیری مردم با نیروهای این مرکز و 
ضرب و شتم آنهاست. بارها در خبرها 
خوانده ایم که برخی افراد نزدیک به 
بیمار با رفتار نادرست سعی داشته اند 
به کارکنان اورژانس آسیب برسانند. 
برای مثال خانواده ای با این بهانه که 
بیمارشان نیاز به بستری شدن دارد 

با شــوکر به کارکنان اورژانس حمله 
کردند یا گاهی ضرب و شتم کارکنان 
اورژانس بــه دلیل دیر رســیدن به 
محل حادثه با چاقو و قمه. اخیراً هم 
در قزوین فردی مأمــور اورژانس را 
در زمان انجام وظیفــه مورد ضرب و 
شتم قرار داده بود که روز گذشته خبر 
دستگیری او منتشر شــد. بر اساس 
آنچه فرمانده انتظامی شهرســتان 
قزوین گفته است کارشناس اورژانس 
حوالی ســاعت ۲۳:۰۰ شب حادثه 
جهت رسیدگی به مصدومان حادثه 
تصادف به یکی از خیابان های سطح 
شهرستان اعزام می شود که در محل 
حادثه توســط راکب موتــوری که 
عابر پیــاده را مصدوم کــرده، مورد 
ضرب و شتم قرار می گیرد. در همین 
راســتا مأموران بالفاصله نسبت به 
دســتگیری فرد ضارب اقدام و او را با 
تشکیل پرونده روانه دادسرا می کنند.

می توان حــدس زد که در چنین 
شرایطی بسیاری از افراد توان کنترل 
خود را از دســت می دهنــد چرا که 

قرار گرفتن در موقعیت پر استرس و 
تنش توانایی فکر کــردن و درنتیجه 
رفتار درست را از انسان می گیرد اما 
خبرهای منتشر شده در مورد حمله 
و درگیری بــه کادر درمانی اورژانس 
بیش از گذشــته شده اســت و تنها 
اتفاقی که در ایــن رابطه رخ می دهد 
دستگیری افراد اســت. دستگیری 
که آن قدر بازدارنده و کارساز نیست 
و باعــث عدم تکــرار موارد مشــابه 
نمی شــود. به عبارت ساده تر قوانین 
حمایتی از این قشــر آن قدر که الزم 

است ضمانت اجرایی ندارد. 

مزاحمت تلفنی، مشکل 
شایع اورژانس

ایجــاد اختــالل در کار عوامــل 
اورژانس تنها شامل آسیب رساندن به 
پرسنل و یا تجهیزات و ماشین نیست. 
آمار باالی مزاحمــان تلفنی، یکی از 
دالیل قابل توجهی است که گاهی به 
سختی می توانیم با نیروهای امدادی 
ارتباط برقرار کنیم. آن ســوی دیگر 
ایجاد مزاحمت تلفنی برای نیروهای 
امدادی، بی تابی افرادی است که نیاز 

جدی به کمک دارند.
دردســر مزاحمــان تلفنی برای 
ســازمان اورژانس موضــوع تازه ای 
نیســت. مســئوالن فعلی و ســابق 
این ســازمان بارها در این خصوص 
گالیه هایی را مطرح کــرده و آماری 
را در این خصوص ارائه داده اند که نه 
تنها قابل توجه که در مواردی عجیب 
است؛ مزاحمت هایی که امدادرسانی 
به افرادی که نیاز بــه کمک دارند را 
هم مختل می کنــد و گاهی موجب 
می شود افرادی که واقعاً نیاز به کمک 
دارند پشت خط منتظر بمانند و این 

یعنی بازی با جان دیگر آدم ها.

البته همه افــراد با قصد مزاحمت 
با اورژانس تماس نمی گیرند و برخی 
از تماس گیرندگانی که مزاحم تلقی 
می شوند، افراد سالمند تنها، کودکان 
و ... هســتند. با این حال بسیاری از 
مزاحمان تلفنی اورژانس نیز افراد بالغ 
و جوانی هستند که با انگیزه سرگرمی 
با اورژانس تماس می گیرند و  تعدادی 
از این افراد نیز اشخاص ثابتی هستند.

اورژانس تهران روزانه 700تا 
۱۲00 مزاحم تلفنی دارد!

اما آمارهای ارائه شــده از ســوی 
مســئوالن اورژانس حکایــت از آن 
دارد کــه طی گــذر زمــان، میزان 
مزاحمت هــای تلفنــی بــرای این 
سازمان کاهش چشمگیری نداشته 
و هنوز دردســر آن برای اورژانسی ها 
باقیست به طوری که شهریور ۱۴۰۰، 
دکتر پیمان صابریان، رئیس ســابق 
سازمان اورژانس تهران اظهار کرده 
بود: »حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تماس ها 
معموالً مزاحمان تلفنی هســتند.« 
این در حالی است که در اسفند سال 
گذشته نیز یحیی صالح طبری گفت: 
»مزاحمت های تلفنــی در اورژانس 
تهران روزانه بین ۱۰ تــا ۲۰ درصد 
است یعنی ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ مزاحمت 

تلفنی در اورژانس تهران داریم«.
البته آمــار مزاحمت های تلفنی 
فقط مختص تهران نیســت و سایر 
شــهرها نیز با این معضــل روبه رو 
هســتند. اســفند ۱۴۰۰ مجتبی 
خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس 
درباره آمــار مزاحمت هــای تلفنی 
کشور اظهار کرد: نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ 
درصد تماس هــای تلفنی اورژانس، 
مزاحمان تلفنی هستند اما بسیاری 
از ایــن مزاحمت هــا نیــز ناآگاهانه 
است. ابتدای امسال جواد مطیعی، 
مسئول فوریت های پزشکی اردستان 
نیز گفت: از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تا 
پایان بهمن ماه بیش از ۱۵۸۴۰ تماس 
با مرکــز اورژانس ۱۱۵ شهرســتان 
اردســتان گرفته شــد که در کمال 
تأسف و تعجب ۳۰ درصد از تماس ها 
با شــماره ۱۱۵ از ســوی مزاحمان 

تلفنی بوده است.

هیچ قانون بازدارنده ای 
وجود ندارد

شــاید طی دهه های گذشــته، 
مســئله مزاحمت های تلفنی بیش 
از حاال وجــود داشــت اما حــاال با 
فرهنگ ســازی های صورت گرفته، 
تعــداد مزاحمــان تلفنــی کاهش 
چشــمگیری یافته اســت؛ اما سؤال 
اینجاست که چرا هنوز سازمانی که سر 
و کارش با نجات جان افراد است باید 
همچنان با مشــکل مزاحمان تلفنی 
دســت و پنجه نرم کند؟ آیا تاکنون 

پیگیری های الزم انجام نشده است؟
یکــی از راهکارهایــی که برخی 
کارشناســان برای کاهــش چنین 
مزاحمت هایی در نظر گرفته اند قطع 
کردن خط تلفن ثابــت مزاحم های 
تلفنی اســت که تا به امــروز این کار 
صورت نگرفته است. اما مشکل بزرگ 

دیگری که در ایــن زمینه وجود دارد 
مشکالت قانونی است. در حال حاضر 
مزاحمت تلفنــی و مجازاتی که برای 
آن در نظر گرفته می شــود با یکدیگر 
توازن ندارد. به عنــوان مثال فردی با 
یک شماره تماس و سیم کارت برای 
اورژانس ۱۱۵ مزاحمت ایجاد می کند 
و در نهایت برای تنبیه او سیم کارتش 
را می ســوزانند. طبیعتاً این مجازات 
نمی تواند بازدارنده باشد. در جلساتی 
که عوامــل اورژانــس در آن حضور 
داشتند پیشنهاد ۲ تا 6 ماه حبس برای 
افرادی که به هر دلیل برای اورژانس 
مزاحمت ایجاد می کنند مطرح شد، 
اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است. 
یکی از موارد تأسف آور اما عجیب 
مردی ۲۵ ســاله در شهرستان جم 
بود که در یک مــاه ۱6۳۷ با اورژانس 
این شهرســتان تماس گرفته بود که 
در نهایت شناســایی و دادگاهی شد 
و از خانــواده او تعهد گرفته شــد که 
دیگر چنیــن تماس هایی با اورژانس 

نداشته باشد. 
بسیاری از روانشناسان اما بر این 
باورند کــه چنین افــرادی به دلیل 
داشــتن برخی مشــکالت روحی و 
روانی ازجمله تنهایی دست به چنین 
رفتارهایی می زنند. طبیعتاً در اغلب 
موارد فردی که با قصد تفریح مزاحم 
نیروهای امدادی می شود در خصوص 
تبعات اقدام ناشایســت خود اطالع 
دقیقی دارد. این فرد ممکن اســت 
دچار مشــکالت روحی- روانی باشد 
که دست به انجام چنین کاری می زند. 
در خصوص اینکه برخــورد قانونی با 
این افراد چگونه باید باشد، قطعاً باید 
کارشناسان حقوقی و افراد باتجربه در 
این حوزه نظرات خود را ارائه کنند؛ اما 
شــاید یک راهکار برای کمک به این 
افراد و حل مشکل مزاحمان تلفنی، 
این باشــد که آن ها  به روانشناسان 
و مشاوران ارجاع داده شوند. ممکن 
است فردی که با آگاهی برای دیگران 
مزاحمت ایجــاد می کند، از آن لذت 
می برد و آن را تکــرار می کند؛ نیاز به 
کمک و درمان داشــته باشد. یکی از 
راهکارهای دیگر، کمــک گرفتن از 
این افراد در کارهای داوطلبانه یا حتی 
اورژانسی اســت که بتوانند متوجه 
رفتار اشتباه خود بشــوند. اما از همه 
مهتر طرح و تصویب یک قانون فراگیر 
و جامع برای این گروه از افراد است؛ 
قوانینی که به اندازه کافی بازدارنده 
باشد و به افراد خاطی گوشزد کند که 
این نوع شــوخی ها می تواند به پایان 

دادن یک زندگی ختم شود. 

اختالل در کار اورژانس تمامی ندارد؛ این بار »پنچری عمدی« آمبوالنس، 

روایتی باورناپذیر از دمیدن در آتش درماندگی

گزارش

یکی از مشکالت اورژانس که 
به وفور هم در خبرها دیده 
می شود درگیری مردم با 

نیروهای این مرکز و ضرب 
و شتم آنهاست. برای مثال 

خانواده ای با این بهانه که 
بیمارشان نیاز به بستری 

شدن دارد با شوکر به کارکنان 
اورژانس حمله کرده اند یا 

گاهی کارکنان اورژانس به 
دلیل دیر رسیدن به محل 
حادثه با چاقو و قمه مورد 

ضرب و شتم قرار گرفته اند

مزاحمت های تلفنی در 
اورژانس تهران روزانه 

بین ۱0 تا ۲0 درصد است 
یعنی طی روز 700 تا ۱۲00 
نفر تلفنی برای اورژانس 
مزاحمت ایجاد می کنند 
و مانع از برقراری ارتباط 
افراد مضطر با این مرکز 
امدادرسانی می شوند!
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ریحانه جوالیی

بادکنک هلیومی تولد،
 جان هفت نفر را گرفت  

دادستان شهریار گفت: در 
آتش سوزی رستورانی در شهر 
اندیشه شهرســتان شهریار 
هفت نفر بدون سوختگی و 
بر اثر استنشاق دود و گازهای 
سمی و درنهایت خفگی فوت شدند. به گزارش ایرنا، 
حمید عسگری پور اظهار کرد: بررسی های اولیه نشان 
می دهد یک بادکنک حاوی گاز هلیوم دچار انفجار و 
اشتعال و درنهایت منجر به انتقال آتش سوزی در سطح 

رستوران شده است.
جنازه سه کودک خردسال، ســه زن و یک مرد 
میان سال درحالی که دچار خفگی شده اند پیدا شد 

اگرچه آثار سوختگی روی آنان بسیار خفیف بود.
    

اتمامِ حجت ستاد امربه معروف به ادارات 
دولتی؛

تا 21 تیر وضعیت حجاب کارکنان 
خود را درست کنید!

دبیر ســتاد امربه معروف 
و نهــی از منکــر گفــت: ما 
دستگاه های دولتی را مکلف 
کردیم تا ۲۱ تیــر وضعیت 
حجاب کارکنان خودشان را 
درست کنند.   به گزارش فارس، هاشمی گلپایگانی 
بیان کرد: باید کار را از دولت شروع کرد؛ لذا  برای نظارت 
بر دستگاه های اجرایی قرارگاه ۲۱ تیر در ستاد راه اندازی 
شده و ما دستگاه های دولتی را مکلف کردیم تا ۲۱ تیر 

وضعیت حجاب کارکنان خودشان را درست کنند.
او ادامه داد: متأسفانه طبق گزارش های فراجا  ۴۱ 
درصد افرادی که در بحث حجاب دستگیر می شوند 

کارمندان دولت هستند.
    

زلزله های پی درپی کیش را 
به تعطیلی کشاند

روز گذشته وقوع زمین لرزه های مداوم در محدوده 
ســاحل غربی هرمزگان ســبب بروز مشکالتی در 
بخش هایی از اســتان هرمزگان و جزیره کیش شد. 
رئیس ستاد مدیریت بحران جزیره کیش در همین 
راستا با اشاره به زمین لرزه های امروز در جزیره کیش 
از تعطیلی ادارات خبر داد و اظهار کرد: با توجه به وقوع 
زمین لرزه ها در استان هرمزگان و همچنین جزیره 
کیش ادارات تعطیل اعالم شــدند و ادامه کار آن ها 
جلوگیری شده است تا سالمت ساکنان و گردشگران 

تضمین شود.
سعید پورزادی همچنین از ساکنان و گردشگران 
خواست با توجه به وقوع زمین لرزه ها از قرارگیری در 

مناطق ناایمن خودداری کنند.
طبق اطالعات و آمار ژئوفیزیک دانشــگاه تهران 
از ساعت هشت صبح دیروز تا زمان مخابره این خبر 
تعداد ۹ زمین لرزه که بزرگ ترین آن ها ۵.۲ ریشــتر 

گزارش شده این منطقه از هرمزگان را لرزانده است. 
    

وزیر بهداشت مطرح کرد:
استخدام 22 هزار پرستار جدید در 

وزارت بهداشت
وزیر بهداشت با اشاره به 
برنامه وزارت بهداشت برای 
اســتخدام نیروهای جدید 
گفت: ما فعالیت های خود را 
برای اخذ مجوز استخدام ۲۲ 

هزار پرستار آغاز کرده ایم.
 به گزارش ایلنا، بهرام عین اللهی بابیان اینکه امسال 
۱۲ هزار تخت به بیمارستان ها افزوده می شود، گفت: به 
همین دلیل باید ۱۲ هزار پرستار نیز استخدام شوند. او 
افزود: طی سه سال گذشته ۳۰ هزار نفر از کادر سالمت 
کشور بازنشست شده ا ند که ما به دنبال این هستیم 
۱۰ هزار پرستار را برای جایگزینی بخشی از این افراد 
اســتخدام کنیم. بر همین اســاس وزارت بهداشت 

درمجموع ۲۲ هزار پرستار را استخدام می کند.
    

فاصله طبقاتی زمینه ایجاد خشونت 
در میان دانش آموزان است

معــاون پیشــگیری از 
وقوع جرم قوه قضاییه گفت: 
فاصله طبقاتــی در جامعه 
زمینه ایجاد خشونت و دیگر 
آسیب های اجتماعی را در بین 
دانش آموزان ایجاد می کند. به گزارش تسنیم، اصغر 
جهانگیر بیان کرد: فضای مجازی یکی از زمینه های 
بروز و افزایش آسیب های اجتماعی شده است و بیشتر 
کشورهای دنیا فضای مجازی را مدیریت می کنند، در 
ایران درحالی که ۸۵ میلیون نفر جمعیت داریم اما بیش 

از ۱۳۰ میلیون خط تلفن همراه فعال است.

از گوشه و کنار 

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت گفت: روند بروز سرطان به صورت کلی 
در جهان در حال افزایش اســت در ایران نیز میزان بروز و شیوع سرطان باالتر از میانگین 

جهانی است.
علی قنبری مطلق با اشاره به روند رو به  افزایش سرطان در ایران، موارد جدید سرطان های 
شایع را اعالم کرد. او با بیان اینکه ۱۳۵ هزار مورد جدید سرطان در کشور شناسایی شده اظهار 
کرد: در حال حاضر سرطان پستان شایعترین سرطان در میان زنان است.  این مقام مسئول 
افزود: کشورهایی مانند ایران که کشورهای جوانی هستند، هرچه به سمت پیری می روند 
میزان بروز ســرطان در آن ها افزایش پیدا می کند. کشــورهای زیادی هم قباًل این شیب 
افزایشی را تجربه کرده اند اما اکنون این شیب افزایشی در آن ها کمتر شده است. قنبری مطلق 
یادآور شد: افزایش شیوع سرطان در کشور ما قابل توجه خواهد بود، چرا که در حال حاضر 
جمعیت جوان است اما این جمعیت به سمت پیری می رود و طبیعتاً میزان بروز سرطان در 

آن افزایش خواهد یافت.

اکثر موارد سرطان غیر ارثی است
او یادآور شد: عالوه بر سرطان پستان، سرطان هایی چون روده بزرگ، معده،  پوست و 

تیروئید سرطان های شایع در میان ایرانیان است. اگرچه نمی توان یک عامل کلی را برای 
همه سرطان ها در نظر گرفت، اما کمتر از ۵ درصد ژن های سرطان ساز در بروز سرطان ها 
به ویژه سرطان پستان نقش دارند و حتی یک سرماخوردگی ســاده هم گاهی متأثر از 
ویژگی های ژنتیکی افراد است. اکثر موارد سرطان پستان ناشی از عوامل غیر ارثی است. 
با این حال اکثر سرطان ها در افرادی بروز پیدا می کنند که هیچ سابقه ارثی و حتی سابقه 
خانوادگی هم ندارند. رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت در رابطه با وضعیت 
مرگ و میر در میان افراد مبتال به سرطان در کشور اظهار کرد: ما از شاخصی به عنوان بقای 
۵ ساله برای بیماران مبتال به سرطان که مراحل درمانی خود را طی کرده یا در حال مداوا 
هستند، اســتفاده می کنیم. به طور مثال در ایران شاخص بقای ۵ ساله در مورد سرطان 
پستان حدود 6۸ درصد اســت و در مورد روده بزرگ حدود ۴۱ درصد است. این اعداد در 

کشورهای دیگر هم تقریباً مشابه است.

برنامه های پیشگیری و تشخیص سرطان در ایران
او ادامه داد: این شــاخص ها می تواند بهبود پیدا کند کــه مهم ترین راه بهبود آن هم 
تشخیص به موقع سرطان اســت. به همین دلیل از چند سال قبل در تمامی شبکه های 

بهداشتی و درمانی، برنامه پیشگیری و تشخیص به موقع سرطان را به تدریج آغاز کردیم 
و در حال توسعه آن هستیم. قنبری مطلق یادآور شد: سرطان ها هرچه زودتر تشخیص 
داده شوند درمان پذیرتر بوده و عوارض و هزینه های کمتری هم دارد. برنامه پیشگیری و 
تشخیص سرطان پستان، سرطان روده بزرگ و سرطان دهانه رحم در شبکه های بهداشت 

و درمان در حال توسعه و گسترش است.

وضعیت داروهای سرطان در کشور
او در ادامه در رابطه با وضعیت داروهای سرطان در کشور اظهار کرد: داروهای موجود 
در فارماکوپه ایران در دسترس هستند، اما مواردی هم مشاهده شده که برخی از داروها در 

زمان هایی در دسترس نیستند، اما این ها تعداد معدودی هستند.

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت:

بروز و شیوع سرطان در ایران باالتر از میانگین جهانی است


