
شماره هفتصدوسی ویک   نه آذرنودوهشت2 سالمت در ایران

به بهانه 12 آذر )3 دسامبر( روز جهانی افراد دارای معلولیت
شهر معلول یا شهروند معلول؟

به باور بسیاری از اندیشمندان، یکی از نشانه های مترقی بودن جوامع مدنی توجه به حقوق 
اقلیت های مختلف جامعه است. بنا بر آمار سازمان جهانی بهداشت، در کشورهای در حال توسعه 
مانند ایران، 15درصد از جمعیت را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند، به این ترتیب این افراد 
بزرگ ترین اقلیت جوامع بشری هستند. در کشور ما قوانین کافی و درست ازجمله قانون جامع 

حمایت از حقوق معلوالن مصوب سال 1396 در زمینه حمایت از افراد دارای معلولیت وجود 
دارد؛ کاستی ما متاسفانه در اجرایی شدن این قوانین است. از این  رو، برای کار کردن افراد دارای 
معلولیت، مناسب سازی معابر و بهسازی و در دسترس بودن شهر باید سازوکاری اندیشید تا این 

افراد بتوانند به آسانی وارد اجتماع شوند و از امکانات شهری استفاده کنند.
 خانواده و پس از آن نهادهای اجتماعی دولتی و غیردولتی باید محور اصلی فعالیت های پیشگیری 
از آسیب های جسمی و روانی و بهبود کیفیت زندگی این گروه شوند، در صورتی که بسیاری از 

خانواده ها و دیگر افراد جامعه از اصول اولیه ارتباط با افراد دارای معلولیت آگاهی کافی ندارند.

بر اساس اعالم معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی، در حال حاضر یک میلیون و ۴۷5 هزار 
معلول در کشور تحت پوشش این سازمان هستند که از این تعداد بیش از 5۷۰ هزار نفر معلولیت 
خیلی شدید دارند. اگر این آمار را با برآورد سازمان بهداشت جهانی مبنی بر جمعیت 15درصدی 
افراد دارای معلولیت در کشورهای درحال توسعه مقایسه کنیم، متوجه می شویم که ما از نظر ثبت 
آمار این افراد هم عقب تر از استانداردهای جهانی هستیم بنابراین می توان گفت شهری که نبود 
اقدامات مناسب برای معلوالن منتج به زندانی و خانه نشینی این افراد  شود، شهری معلول است و 

مدیران آن حتما در این زمینه باید آموزش ببینند.

خبــر

و  ایمنی  بهداشت،  رئیس 
محیط زیست )HSE( شرکت 
ملی گاز ایران با اعالم خبر 
درصدی   ۴/6۷ افزایش 
حوادث مرتبط با گاز طبیعی در سال 9۷ نسبت 
به سال قبل از آن، گفت: »متاسفانه سال گذشته 
تعداد کل فوت شدگان مشترکین گاز طبیعی 3۴8 
مورد )11/9 درصد افزایش نسبت به سال 96( بوده 
که از این تعداد 135 فوتی ناشي از آتش سوزي 
و انفجار و 213 فوتی ناشي از استنشاق گاز 

مونوکسید کربن بوده است.«
به گزارش »سالمت«، غالمرضا بهمن نیا در نشست 
خبری این شرکت که در سالن شهید رجایی برگزار 
شد، اظهار داشت: »تعداد کل حوادث مرتبط با 
گاز طبیعی در سال 9۷، 2 هزار و 61 مورد بوده 
که نسبت به سال قبل از آن، ۴/6۷ درصد افزایش 
داشته است. این در حالی است که نرخ میزان 
افزایش مشترکین در سال های مذکور 3/۰۷ درصد 
و افزایش میزان مصرف 8/6 درصد بوده است.«

افزایش حوادث ناشی از گاز طبیعی 
در سال 97

وی با بیان اینکه 9۰ درصد حوادث ناشی از گاز 
طبیعی از آبان ماه تا پایان سال و به دلیل افزایش 
مصرف رخ می دهد، افزود: »از این تعداد 2۴۷ حادثه 
با مونوکسید کربن با 1۰/83 درصد کاهش و 181۴ 
حادثه مربوط به آتش سوزی و انفجار با ۷/21 درصد 
افزایش نسبت به سال 96 بوده است.« بهمن نیا ادامه 
داد: »براساس آمار موجود، تعداد حوادث مشترکین 
به ازای هر خانوار در سال 9۷ نسبت به سال 96، در 
حوادث ناشی از گازگرفتگی 13/5 درصد کاهش و 
در حوادث ناشی از آتش سوزی و انفجار ۴ درصد 
افزایش را نشان داده است.« به گفته وی، با توجه به 
اینکه سالیانه حدود 3 درصد به تعداد مشترکین گاز 
طبیعی در کشور افزوده می شود، حوادث مشترکین 
نیز با شیب مالیمی در حال افزایش است. رئیس 

HSE شرکت ملی گاز ایران توضیح داد: »متاسفانه 
سال گذشته تعداد کل فوت شدگان مشترکین گاز 
طبیعی 3۴8 مورد )11/9 درصد افزایش نسبت به 
سال 96( بوده که از این تعداد 135 فوتی ناشي از 
آتش سوزي و انفجار و 213 فوتی ناشي از استنشاق 

گاز مونوکسید کربن بوده است.«

سهم 88 درصدی دودکش ها در 
گازگرفتگی

به گفته بهمن نیا، سال گذشته به طور کل تعداد 
حوادث روستایی ۴86 مورد )2۴ درصد( و تعداد 
حوادث شهری 15۷5 مورد )۷6 درصد( بوده است. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره عوامل 
موثر در حوادث ناشی از انتشار گاز مونوکسید کربن 

در سال گذشته، گفت: »دودکش ها با سهم 88/6 
درصد، نبود تهویه مناسب به میزان 6/9 درصد و 
استفاده از وسایل پخت وپز برای گرم کردن محیط 
به میزان ۴/۴۷ درصد، شایع ترین عوامل موثر در 
انتشار گاز سمی مونوکسید کربن  هستند.« وی 
تصریح کرد: »همچنین سال گذشته بیشترین حوادث 
مربوط به دودکش ها با 88/6 درصد بوده که از این 
میزان 13/8 درصد مربوط به عدم نصب اصولي 
دودکش ها بوده است.«رئیس بهداشت، ایمنی و 
محیط زیست شرکت ملی گاز ایران درباره آمار 
حوادث سال 98 اظهار داشت: »بر اساس اعالم آمار 
اورژانس، تاکنون حدود 59 نفر بر اثر حوادث ناشی 
از گازگرفتگی جان خود را از دست داده اند که البته 
باید گفت آمارهای اورژانس همیشه تنها مربوط به 

گاز طبیعی نیست، بلکه شامل حوادث گازگرفتگی 
ناشی از سوختن چوب، نفت و... هم می شود.« 
بهمن نیا ادامه داد: »بر همین اساس، امور بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران هرسال 
با جمع آوری آمار و اطالعات از مراجع ذیربط و 
تجزیه و تحلیل این آمارها تالش می کند با نگاه 
علمی و مستند علل حوادث را شناسایی و احصا 
کند. شرکت ملی گاز ایران دوستدار محیط زیست 
و یک شرکت تاب آور است بنابراین توانایی آن را 

دارد که در بدترین شرایط خود را بازیابی کند.«
وی به وظایف این شرکت در حوزه محیط زیست 
اشاره کرد: »شرکت ملی گاز ایران ذاتا دوستدار 
محیط زیست است و مأموریتی سبز برعهده دارد. 
به همین دلیل این شرکت به شکل ایمن، پایدار 

و بدون وقفه به بخش خانگی، تجاری و... گاز 
تحویل می دهد تا در این زمینه مأموریت خود را به 
خوبی انجام داده باشد.« بهمن نیا افزود: »قرار است 
این سوخت پاک در بسیاری از صنایع، جایگزین 
سوخت مایعی شود که آالیندگی دارد و ما با جایگزین 
کردن آن با گاز طبیعی، در وهله نخست یک گام 
سبز و در وهله دوم قدمی در جهت شکوفایی 
اقتصاد کشور برداشته ایم.« رئیس بهداشت، ایمنی 
و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران گام های این 
شرکت در راه رسیدن به توسعه پایدار را مثبت و 
موثر خواند و گفت: »از این جهت شرکت ملی 
گاز یک شرکت پیشتاز در عرصه مسوولیت های 
اجتماعی و توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی در 
کشور است و در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند.«

فرهنگ سازی مهم ترین عامل 
پیشگیری از حوادث

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: »با 
توجه به توسعه شبکه و افزایش تعداد مشترکین 
گاز طبیعي خصوصا در استان هایي که در حال 
توسعه شبکه توزیع هستند، فرهنگ سازی برای 
استفاده بهینه و ایمن از گاز طبیعي در سطوح 
مختلف جامعه بسیار ضروري است. ازاین رو، 
این اقدام مهم می تواند به طور گسترده و با 
روش هایی مثل آموزش همگاني در مدارس، 
مساجد و... انجام شود.« بهمن نیا تصریح کرد: 
آموزش  و  فرهنگ سازي  روش  »موثرترین 
مشترکین گاز طبیعي از طریق رسانه هاست. 
اجتماعي  مسوولیت  راستاي  در  این  رو،  از 
شرکت ملي گاز، مشارکت با همه دستگاه های 
مسوول در تولید و پخش گسترده برنامه هاي 
آموزشي تحت عناویني مانند آشنایي با گاز 
سمي مونوکسید کربن، هشدارها و توصیه های 
ایمني براي پیشگیري از حوادث مرگ خاموش، 

بسیار حیاتي است.«
رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت 
ملي گاز ایران در بخش پایانی سخنان خود 
با بیان اینکه این شرکت باید مشتري مداري 
ایمني  و  فرهنگ سازي  بخش  در  حتي  را 
سیستم های داخلي سرلوحه فعالیت های خود 
قرار دهد، افزود: »در این راستا شرکت ملی 
از طرف  را  کتابچه هایی  ایران هر ساله  گاز 
وزارت نفت در اختیار وزارتخانه های بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي، راه و شهرسازي، 
معدن، صنعت و تجارت و سازمان صداوسیمای 
جمهوري اسالمي ایران قرار می دهد تا این 
از  ناشی  حوادث  جریان  در  سازمان ها 
گازگرفتگی، آتش سوزی و انفجار در کشور 
قرار بگیرند و بتوانند حوادث را با برنامه ریزی 
و آموزش عموم به رعایت نکات ایمنی در 

استفاده از وسایل گازسوز، کاهش دهند.«

سمپوزیوم علمی حقوق و سالمت کودکان و نوزادان 
در مرکز طبی کودکان تهران برگزار شد. این سمپوزیوم 
علمی یک روزه به همت گروه آموزشی بیماری های 
کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و به میزبانی مرکز 
طبی کودکان روز سه شنبه 28 آبان ماه 98 در سالن امید 

این بیمارستان برگزار شد.
ابتدای این نشست بهاره فصیح پور، عضو هیات علمی 
گروه کودکان بیمارستان ولی عصر )عج( و دبیر اجرایی 
سمپوزیوم، ضمن تشکر از حضور صاحب نظران، استادان 
دانشگاه و کارشناسان حوزه های مختلف، اهداف این برنامه 
را بیان و به اهمیت سالمت کودکان و نوزادان اشاره کرد.
رضا شروین بدو، رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان نیز 
در این نشست درمورد اهمیت حقوق سالمت کودکان 
و نوزادان و ابعاد مختلف این موضوع مطالبی ارائه داد 
و به فعالیت های بیمارستان از سال های قبل در این 

راستا پرداخت.
در ادامه برنامه پانل چالش های حقوق و سالمت کودکان 
و نوزادان و فعالیت های انجام گرفته در کشور، با مسوولیت 
ملیحه کدیور، دبیر علمی سمپوزیوم و عضو هیات علمی 
گروه کودکان بیمارستان مرکز طبی کودکان و با حضور 
صدیقه اعتمادسعید، عضو شورای سیاست گذاری رسانه 
ملی و رئیس رادیو سالمت، رضا جعفری سده، رئیس 
اورژانس اجتماعی کشور، سیدرضا رئیس کرمی، مدیر 
گروه آموزشی بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، محمود عباسی، رئیس مرجع کنوانسیون حقوق 
کودک و معاون وزیر دادگستری، وحید قبادی دانا، رئیس 
سازمان بهزیستی کشور، سیدحسن موسوی چلک، رئیس 
انجمن مددکاری ایران و سیدمصطفی میرمحمدی، استاد 

گروه حقوق و معاون دانشگاه مفید قم اجرا شد.
اهمیت تعریف جامع و واحد از کودک و سن کودکی 
در نظرات فقهی، حقوقی و بالینی، چالش های حقوق 
کودک در ایران با توجه به کنوانسیون حقوق کودک و 
راهکار حل موضوعات و چالش های مرتبط با حقوق 
کودکان از جمله موضوعات مطرح شده در این پنل بود.

تولدهای الکچری نشانگر افت اخالقی است
ملیحه کدیور، دبیر علمی سمپوزیوم علمی حقوق و 
سالمت کودکان و نوزادان در گفت و گو با  »سالمت« 
در حاشیه همایش، اظهار داشت: »چالش های مرتبط با 
حقوق و سالمت کودکان و نوزادان یکی از مباحثی 
است که امروزه در مراکز درمانی با آن مواجه هستیم. 
این سمپوزیوم سعی دارد متخصصان کودک را با راه حل 
مواجهه با مشکالتی از قبیل کودک آزاری و کودکان 
متولد از مادر مبتال به سوءمصرف مواد مخدر آشنا کند.«
وی افزود: »بحث اخالق و تعهد حرفه ای نیز از موارد مهم 
است و اقداماتی در این زمینه در حال انجام است. البته 
این مباحث در حوزه کودکان و نوزادان اهمیت ویژه ای 
دارد. برای مثال اتفاقی که در بحث تولدهای با تاریخ 
تولد رند یا همان الکچری افتاده، یکی از موضوعات 
مطرح در حوزه اخالق حرفه ای است. از این  رو، کسانی 
که ارائه دهنده خدمت در حوزه کودکان هستند، اعم از 
پزشکان و پرستاران باید بیشتر به این حوزه توجه داشته 
باشند. همچنین موضوع دیگری که باید توجه الزم را به 
آن داشت، شفقت و نوعدوستی در این حوزه است. البته 
افرادی که وارد این حوزه می شوند، به نسبت روحیات 

لطیف تر و حساس تری دارند.«
رئیس بخش نوزادان مرکز طبی کودکان درمورد تولدهای 
الکچری گفت: »در این زمینه باید فرهنگ سازی شود 
زیرا مطمئنا در تاریخ 99/9/9 هم افرادی را خواهیم 
داشت که می خواهند نوزادشان را در این روز به دنیا 
بیاورند بنابراین باید این موضوع را به همگان اعالم کنیم 
که با اقداماتی از این قبیل حقوق و سالمت کودک به 

خطر می افتد، حتی درباره سزارین های اختیاری هم باید 
چالش های اخالقی را در نظر بگیریم زیرا تنها حقوق 
مادر در این زمینه مطرح نیست، بلکه حقوق نوزاد نیز 
باید رعایت شود. از این  رو، به عنوان یک اصل پزشکی 
باید 39 هفته دوران بارداری کامل شود. این موضوع مورد 
تاکید انجمن زنان و مامایی آمریکا هم هست زیرا روند 
تکاملی بسیاری از اعضای حیاتی نوزاد مانند ریه ها در 
هفته های پایانی کامل می شود و ما امروز شاهد بستری 
شدن و حتی مرگ ومیر بسیاری از کودکان در بخش های 
مراقبت های ویژه به دلیل این مشکالت هستیم. البته 
همکاری پزشک با مادر درمورد زایمان پیش از موعد 
هم نوعی افت اخالق بین همکاران پزشک است که 

باید درباره آن هشدار داده شود.«
استاد گروه آموزشی بیماری های کودکان دانشگاه علوم 
پزشکی تهران در پاسخ به سوالی درباره  حقوق ضایع شده 
کودکان در جامعه گفت: »از آنجا که کودکان سرمایه های 
ملی و آینده سازان اصلی هر کشوری هستند باید دید 
در این زمینه به چه میزان سرمایه گذاری شده است. 
امروزه یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در هر جامعه ای 

کودکان هستند و متاسفانه در کشور ما سرمایه گذاری 
الزم در این بخش مورد غفلت قرار گرفته است.« کدیور 
اضافه کرد: »مباحث مرتبط با حقوق، سالمت و آموزش 
کودکان نیز از موضوعات مغفول مانده در کشور ماست. 
دارد که خودش  نیز وجود  البته حرکت های موازی 
آسیب زاست. یکی دیگر از مباحث، مشکالت ناشی 
زیرا  است  و فضای مجازی  اجتماعی  از رسانه های 
اگر آگاهی و نظارت در این حوزه وجود نداشته باشد، 
برای کودک  ممکن است آسیب های جبران ناپذیری 
داشته باشد زیرا امروز در کشورهای غربی هم شاهد 
تشدید نظارت ها در این حوزه هستیم. برای مثال در 
منابع علمی هیچ کودک زیر 2 سال نباید در مقابل اشعه 
صفحه نمایش باشد، در حالی  که در کشور ما این ابزارها 
نوعی وسیله سرگرمی برای کودکان است یا اینکه بر 
اساس قانون بسیاری از کشورهای پیشرفته، کودکان زیر 
13 سال نباید در معرض شبکه های اجتماعی قرار گیرند 
یا رده بندی سنی برای فیلم ها و بازی های رایانه ای در 
این کشورها لحاظ می شود که متاسفانه این موارد در 

کشور ما رعایت نمی شود.«

رونمایی از 5 طرح مرتبط با حقوق و 
سالمت کودکان

به گقته بهاره فصیح پور، متخصص کودکان و دبیر اجرایی 
سمپوزیوم علمی حقوق و سالمت کودکان و نوزادان، در 
این نشست فعاالن حقوق کودک و اعضای هیات علمی 
دانشگاه های علوم پزشکی و غیرپزشکی سراسر کشور و 
نهادهای مسوول در حوزه کودکان حضور داشتند و در 
مجموع 15۰ نفر شرکت کرده بودند. وی توضیح داد: 
»در این سمپوزیوم از 5 طرح اجرایی مرتبط با حقوق و 
سالمت کودکان رونمایی شد. این طرح ها در سال های 
اخیر و به همت پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی 
تهران و شیراز اجرا شده اند. ایجاد سامانه هایی برای درج 
مشخصات نوزادان متولدشده از مادران مبتال به سوءمصرف 
مواد مخدر و همچنین کودک آزاری از طرح های انجام شده 
در این زمینه است.« این متخصص کودکان، به روش های 
درمان رایج کودکان در کشور اشاره کرد: »خوشبختانه 
راهکارهای درمانی در این حوزه مطابق با علم روز دنیاست 
اما به مفهوم بی نیاز بودن ما از روش های جدید نیست و 
وزارت بهداشت، متخصصان حوزه کودک و مراکز درمانی 
باید تالش های خود را در این زمینه بیشتر کنند. البته نباید 
فراموش کنیم دروس ارائه شده در دانشگاه ها به دلیل داشتن 
برخی نقایص، نمی تواند نیازهای ما را برطرف کند و باید 
تالشمان را بیشتر کنیم. البته دانشگاه علوم پزشکی تهران 
به عنوان یکی از مراکز پیشرو در این زمینه فعال است.« 
گفتنی است، در پایان این سمپوزیوم علمی بیانیه ای صادر 
شد و شرکت کنندگان بر نقش سازمان نظام پزشکی در 
رویکرد حمایتی از ارائه دهندگان خدمات سالمت، مدیریت 
موارد مشکوک به سوءرفتار با کودک یا نوزاد با سابقه 
سوءمصرف مواد مادر بستری در مراکز درمانی، رویکرد 
پیگیری و پیشگیری با ابعاد مختلف حمایتی از چنین 
اهمیت  مادران،  توانمندسازی  و  نوزادانی  و  کودکان 
مراقبت های حمایتی تسکینی و مدیریت درد در کودکان 
تاکید کرده و بی توجهی به آنها را نوعی سوءرفتار و غفلت 

و اهمال در مورد کودکان عنوان کردند.

گزارش »سالمت« از سمپوزیوم علمی حقوق و سالمت کودکان و نوزادان در مرکز طبی کودکان

سزارین اختیاری، تولدهای الکچری،چالشی برای حقوق کودکان

متاسفانه سال 
گذشته تعداد 

کل فوت شدگان 
مشترکین گاز 

طبیعی 348 مورد 
)11/9درصد 

افزایش نسبت 
به سال 96( بوده 

که از این تعداد 
135 فوتی ناشي 

از آتش سوزي 
و انفجار و 213 

فوتی ناشي از 
استنشاق گاز 

مونوکسید کربن 
بوده است

- رئیس بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست 
شرکت ملی گاز ایران

درباره سزارین های اختیاری هم باید 
چالش های اخالقی را در نظر بگیریم زیرا 
تنها حقوق مادر در این زمینه مطرح نیست، 
بلکه حقوق نوزاد نیز باید رعایت شود

 علی اکبر 
ابراهیمی

در نشست خبری شرکت ملی گاز ایران اعالم شد
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