شهر
مریم کاظمی
دو هفته قبل همایش ایمنی ،بهداشت و
محیطزیست با همکاری دانشگاه نوبنیاد و
مشارکت شرکتهای صنعتی و معدنی در
سیرجان برگزار شد .یکی از سخنرانان این
همایش دکتر محبوبه اسحاقی استادیار
دانش��گاه علوم پزشکی اس��تان در رشته
ایمنی ،بهداشت حرفهای و کارهمچنین
مع��اون دبیرخان��ه س��ازمان بهداش��ت
جهان��ی در ایران بود که نکتههای علمی
آموزن��دهای در مصاحب��هی اختصاصی
که با نگارس��تان داش��ت عنوان کرد .وی
در قس��متی از صحبتهای خود چنین
گفت :یک��ی از مطالعاتی ک��ه در بخش
صنعت انجامش��ده بهخصوص در معادن
بح��ث حوادث اس��ت چراک��ه در بخش
صنعت حوادث زیادی داریم و این نشأت
گرفته از ش��رایط کاری اس��ت چراکه به
دلیل موقعیت شغلیشان حوادث زیادی
برایش��ان رخ میدهد بهنحویکه آنطور
که خودتان هممیدانید سال گذشته 5
کشته در منطقه گلگهر داشتیم.
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دکتر محبوبه اسحاقی در همایش ایمنی ،بهداشت ،محیطزیست در سیرجان مطرح کرد:

ماهیت حوادث در معادن متفاوت است
ّ
وقتی وارد بخشهای فرایندی میشویم مانند پاالیشگاهها بیشتر بحثهای اشتعال ،انفجار ،نشت گاز و غیره وجود دارد که
حوادث آن از نوع فرآیندی است اما در بحث معادن ماهیت حوادث متفاوت و نقش خطای انسانی پررنگتر میشود

وقت��ی وارد بخشه��ای فراین��دی مانند
پاالیشگاهها میش��ویم بیشتر بحثهای
اش��تعال ،انفجار ،نش��ت گاز و غیره وجود
دارد و نوع حوادثی که اتفاق میافتد از نوع
فرآیندی هست اما در بحث معادن ماهیت
حوادث متفاوت است و اینجا نقش خطای
انسانی بسیار پررنگتر میشود مخصوصاً
در معادن روباز ،هرچن��د که این حوادث
در معادن زیرزمینی هم وجود دارد اما در
معادن روباز بیشتر به چشم میخورد که
بیشترین مطالعهای که در بخش حوادث
داشتیم رفتارهای ناایمن افراد باعث بروز
حوادث بوده است .در تعریف رفتار ناایمن

میتوان گفت رفتاری است که از شخص
انتظ��ار نداریم انجام دهد و در سیس��تم
تعریفی برای آن نش��ده است .ببینید ،بر
اساس دس��تورالعمل ،یک کارگر باید یک
کار خاص را انجام دهد ،مث ً
ال ش��خصی با
 20س��ال س��ابقهی کار تعمیراتی ولی به
مراحل فرایند مجوز آگاهی نداشته و برای
دریاف��ت پرمیت اقدام نک��رده و ضرورتی
ب��رای دریافت ندیده .ازنظر ما اینیک نوع
خطای انسانی است که آگاهانه نیز هست؛
چراکه خود تعمیرکار میدانسته در صورت
ورود به محوطهی موردنظر امکان به وجود
آمدن مش��کل برای��ش وج��ود دارد ولی

آگاهانه و از روی احتمال و نادیده گرفتن
احتماالت خطر به این کار مبادرت نموده و
دچار حادثه شده است .این نوع رفتارهای
ناایمن بسیار زیاد است .ما آمدیم در اداره
صنعت بررس��ی کردیم که چ��را افراد در
محیط کار رفتارهای ناایمن زیادی دارند.
بررس��یها نش��ان داد یکی از مش��کالت
نش��اءت گرفته از مشکالت خانوادگی بود
چراکه مشکالت خانوادگی تأثیر مستقیمی
در عملکرد افراد در محیط کار دارد .اصوالً
افراد مشغلههای فکری و ذهنی خود را به
محیط کار میآورند و سهلانگاری و یا عدم
توجه کافی به کارش��ان ج��زو اصلیترین

معضالت اینگونه افراد بهحساب میآید.
این مشکالت فقط مختص کارگران نبوده
و در ردهه��ای باالتر ازجمله کارشناس��ان
سرپرستان و ردههای باالی مدیریتی هم
گهگاه مشاهده میشود .ازاینرو میطلبد
همایشها و کالسهای آموزشی با افراد و
خانوادهها داشت تا از میزان این خطاها و
مشکالت کم کرد.
دور از ذهن نیس��ت وقتی اعالم میکنیم
درگیریه��ای داخل من��زل و مکمل آن
وضعی��ت اقتصادی جامعه مس��تقیماً در
درگیریهای ذهنی کارگران تأثیر بسزایی
دارد .ما در ش��هر ش��ما در همین راستا با

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان کرمان با تشریح
امدادرسانی به سیلزدگان بیان کرد:

استانکرمانیها
بیشترینکمکرسانی را
به سیلزدگان داشتند

جمعیت هاللاحمر سیرجان در استان شاخص و بیشترین نقش
را در فعالیتهای امدادی دارد
علی حاج محمدی
در جریان همایش داوطلبان هاللاحمر سیرجان
که روز یکش��نبه همزمان با بزرگداش��ت هفته
هاللاحمر با حضور مس��ئوالن شهرستان برگزار
شد مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان کرمان

طی س��خنانی ضمن تقدیر از عملکرد جمعیت
هاللاحمر سیرجان گفت :استان کرمان همواره
در جه��ت امدادرس��انی به مناط��ق حادثهدیده
پیشق��دم بوده و س��یرجان در متن این حوادث
بیش از سایر شهرستانها کمک کرده است .رضا
ف�لاح افزود :بهعنوانمثال در بحث س��یلزدگان

کمکهایی که از س��وی مردم جمعآوری ش��د
اس��تان کرمان رتبه اول کمکرسانی به مناطق
سیلزده را از آن خود کرد و این موفقیت با توجه
به نقش پررنگ هاللاحمر س��یرجان بیش��تر به
چشم آمد .فالح در خصوص کمکهای مردمی به
سیل غرب کشور اظهار داشت :در استان کرمان
بیشترین کمکها از س��وی مردم سیرجان بوده
اس��ت که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد .مجید
عرب قهستانی سرپرست هاللاحمر سیرجان نیز
در این مراس��م ضمن تبری��ک هفته هاللاحمر

ب��ه همکارانش گفت :افتخار ما این اس��ت که در
راستای امدادرس��انی و کمک به آسیب دیدگان
عملکردم��ان بهگون��های ب��وده که ام��روز لباس
هاللاحم��ر و حض��ور امدادگ��ران این جمعیت
بیانگر آرامش و نجات است و برخوردی که مردم
با اعضای این سازمان دارند مؤید همین واقعیت
اس��ت .در بخش دیگ��ری از این همایش س��ید
حسین حسینی رئیس سابق هاللاحمر سیرجان
که بخش��ی از این مراسم در تکریم او برگزار شد
طی سخنانی حضور  8سالهی خود در هاللاحمر

مس��ئولین ش��رکتهایی مث��ل گلگهر
رایزنیهای��ی داش��تهایم ت��ا ب��ا برگزاری
کالسها ،سمینارها و همایشهای مختلف
اطالعرس��انی الزم را ب��رای خانوادههای
کارگ��ران و کارمندان و ی��ا توزیع جزوات
آموزش��ی آنها را با م��وارد ایمنی کار در
معدن آش��نا کنی��م تا با ایج��اد آرامش و
آسایش در خانواده از ایجاد حوادث بیشتر
در محل کار جلوگیری شود .باید به افرادی
که در معادن مشغول به کار هستند تفهیم

را توفیقی ارزشمند دانست و ابراز خوشنودی کرد
در این کس��وت توانس��ته حتیالمقدور خدماتی
برای شهرستان سیرجان محقق سازد.
وی با تقدیر از اقدامات زیرساختی رؤسای سابق
جمعیت هاللاحمر سیرجان؛ افزایش پایگاههای
جادهای از یک پایگاه به سه پایگاه را از افتخارات
دوران خدمتی خود برشمرد و گفت شهرستان
سیرجان تنها شهرستانی در استان کرمان است
که دارای سه پایگاه امداد جادهای مجهز و آماده
ارائه خدمات امدادی هس��ت .وی تأمین نیروی
انس��انی این پایگاهها و حضور بهموقع در سوانح
را از افتخ��ارات جمعیت هاللاحمر س��یرجان
اعالم کرد که برای دستیابی به آن تالشهای
فراوانی صورت پذیرفته اس��ت .حسینی تجهیز
ات��اق عملیات هاللاحمر س��یرجان را به همت
مدی��ران گلگهر اق��دام ارزندهای دانس��ت که
امروز میتواند در امدادرسانی به حادثه دیدگان
حوادث مختلف مثمر ثمر باشد.
◄ برنامههای اجراشده در هفته هاللاحمر
به گ��زارش روابط عموم��ی جمعیت هاللاحمر
سیرجان در جریان بزرگداشت هفته هاللاحمر
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کنیم که خانوادهی آنها چشمبهراهشان
هس��تند .ما با مطالعاتی که طی دو سال
انج��ام دادهایم تعداد بس��یار زیادی رفتار
ناایم��ن از اف��رادی ک��ه در محیط معدن
کار میکنند مش��اهده کردی��م و از بین
این رفتارها به بررسی ریشههای اصلی آن
پرداختیم.
از دیگرراهکارها ایجاد دورهای روانشناسی
ه��م برای خانوادهها و ه��م برای کارگران
اس��ت تا بتوانن��د با کنترل خش��م خود،
مدیریت بیش��تری بر رفتار خود داش��ته
باشند .ش��اید در نگاه اول حوادث چندان
اهمیتی برای کارگران نداش��ته باشد ولی
باید مدنظر بگیریم ک��ه با به وجود آمدن
یک حادثه و درگیر شدن خانوادهی کارگر
چه سرنوشتی در انتظار همسر و بچههای
شخص موردنظر است ،بیسرپرست شدن
بچهها ،تنها شدن همسر و بسیاری موارد
دیگر که باید تمرکز بیشتری بر روی این
موارد داش��ت؛ و باید باز به این مورد اشاره
کرد ک��ه فرهنگس��ازی در بین بچهها و
خانواده بس��یار مؤثر در جلوگی��ری از به
وجود آمدن حوادث است.

در س��یرجان برنامههای متنوعی در طول هفته
اجرا ش��د ک��ه از آن جمل��ه میتوان ب��ه دیدار
سرپرس��ت و پرسنل و اعضای داوطلب و جوانان
و امدادگ��ران هاللاحمر ب��ا امامجمعه ،نماینده
و فرمان��دار و تش��ریح فعالیته��ای این مرکز با
مسئوالن شهرستان اشاره نمود .همچنین بازدید
از خانوادههای محترم شهدای مدافع حرم توسط
سرپرس��ت و پرسنل و اعضای داوطلب و جوانان
و امدادگران با همراهی همکاران بنیاد ش��هید و
رئیس دفتر نماینده ،مراسم تجلیل از رئیس سابق
جمعیت هاللاحمر ،همایش پیادهروی خانوادگی
در بخشهای بلورد ،پاری��ز ،زیدآباد ،محمودآباد
و نصرتآباد توس��ط خانه هالل روستایی ،دیدار
مسئولین شهرس��تان و ورزش��کاران و اصحاب
رس��انه با سرپرست و پرس��نل هاللاحمر اشاره
نمود .ب��ه گفته مرادپ��ور مدیر رواب��ط عمومی
هاللاحمر ،برگزاری مانور امدادی در سطح شهر،
غبارروبی گلزار شهدا ،برپایی ایستگاه سالمت در
محل نماز جمعه و سخنرانی سرپرست جمعیت
هاللاحم��ر در خطبههای نم��از جمعه همراه با
گزارشی از فعالیتهای انجامشدهی این جمعیت
از دیگر برنامههای این هفته بود که انجام شد.

مصاحبه با دکتر علی امجدی مؤسس کلینیک تخصصی ترمیم زخم

نه به آمپوتاسیون (قطع عضو)
تخصصی به زودی در کلینیک ترمیم زخم
 خدمات جدید و فوق
ّ

کلینی�ک ترمی�م زخ�م
س�یرجان اولی�ن مرک�ز
در شهرس�تان اس�ت ک�ه
ب�ا اس�تفاده از بهتری�ن و بروزتری�ن
دس�تگاهها ش�امل اُزنتراپی ،وکیوم،
پانس�مانهای نوی�ن وکام ً
ال اس�تریل
ام�کان ترمی�م و احی�اء زخ�م را برای
بیم�اران همش�هری امکانپذیر کرده
اس�ت .تا قبل از این بیماران سیرجانی
با زخمهای پیشرفته مجبور به مسافرت
به تهران و مراکز اس�تانی دور و صرف
وقت و هزینههای هنگفت در این زمینه
بودند .با دکت�ر علی امجدی متخصص
ی عفونی و مؤسس کلینیک
بیماریها 
ترمی�م زخم در س�یرجان به گفتوگو
نشستیم تا در مورد خدمات ارائه شده
در این کلینیک بیشتر بدانیم.
◄ آقای دکتر در مورد ش�یوههای جدید درمان
زخم و خدمات ارائه شده در کلینیک بگویید؟
ام��روزه درمانهای متعدد با دس��تگاهها ،ابزار و مواد
ویژه مورد استفاده متخصصان قرار میگیرد که نتیجه
درمانی آن بس��یار متفاوت و چش��مگیر اس��ت .دیگر
زخمها و عفونتهای ناش��ی از آنها نمیتواند زندگی
افراد را مختل کرده و مش��کالت بعضاً جبرانناپذیری
را به همراه داشته باشد.
◄ جن�اب دکت�ر لطف� ًا ق�دری در م�ورد ای�ن
درمانهای جدید توضیح دهید؟
یکی از روشها اس��تفاده از اُزن در درمان زخمهاست.
اُزن یک فرمول ش��امل سه اتم اکس��یژن و به عبارت
دیگر یک نوع پرانرژی اکس��یژن موجود در اتمس��فر
میباش��د .ی��ک گاز بیرن��گ همراه با ب��وی منحصر
بف��رد ک��ه ب��ا دوز مناس��ب ب��رای مصارف پزش��کی
اس��تفاده میش��ود .با توجه به غلظت انتخاب شده و
روش تجوی��ز اُزن میتوان اث��رات متفاوت ایجاد کند.
در پزش��کی مهمترین آن اع��م از ضدالتهابی ،اثر ضد

درد ،ضد عفونی ،سم زدایی ،اثر روی هموستاز ،اثر بر
سیس��تم ایمنی و احیاءکنندگی بافتها میباشد .ازن
به روشهای اُزن در آب ،اُزن خشک ،اُزن تزریقی ،اُزن
چرب اس��تفاده میش��ود که هر کدام از روشها برای
بیماریهای خاص استفاده میشود.
دس��تگاه وکی��وم :یک ن��وع تکنیک درم��ان نوین در
دنیاس��ت که از فش��ار منفی کنترل شده برای ترمیم
زخمهای مختلف اس��تفاده میش��ود .در روش وکیوم
تراپی عالوه بر فرآیند ترمیم در داخل بدن در س��طح
زخم نیز ترمی��م وجود داردکه س��رعت ترمیم زخم
را تس��ریع میبخش��د و هزینههای درم��ان را کاهش
میده��د .پانس��مانهای نوین یک روش پیش��رفته و
کام ً
ال اس��تریل اس��ت که بص��ورت فع��ال و غیرفعال

در مدیری��ت زخم و تس��ریع زخم دخال��ت میکند.
پانس��مانها انواع متفاوتی دارند که برای هر نوع زخم
فرآیند منحصر بهفردی انجام میدهند.
◄ آیا خدمات کلینیک شما قابل ارائه در منزل
هم می باشد؟
ام��کان درمان هم در من��زل و هم در کلینیک وجود
دارد .البت��ه در م��ورد زخم ها و آس��یبهایی که در
پروس��ه درمان نیاز به اس��تفاده از دستگاههای خاص
داریم الزم اس��ت بیماران به کلینی��ک مراجعه کنند
اما این امکان هم فراهم ش��ده اس��ت تا حتیالمقدور
بتوانیم خدمات را در منزل به مراجعین ارائه دهیم.
◄ پروسه درمان چقدر به طول میانجامد و آیا
در روشهای جدید س�رعت درمان افزایش پیدا

کرده است؟
ب��دون تردی��د روشهای جدید با اس��تفاده از آخرین
تکنولوژیه��ا پروس��هی درمان را بس��یار س��ریعتر و
دقیقت��ر کرده اس��ت .اما زمان درمان بس��تگی کامل
ب��ه نوع زخم و دلیل زخ��م دارد .مدت درمان زخمها
با توجه به نوع زخم بیماری زمینهای متفاوت اس��ت.
م��ا با ان��واع زخم ها مواجه هس��تیم ،اع��م از دیابت،
س��وختگی ،زخم بستر و تروما .درمان هر کدام از این
زخم ها روش خود را دارد و زمان خاصی هم میبرد.
◄ بزرگترین مشکلی که زخم ها برای بیماران ایجاد
میکنند چیست و چه درمانی برای آن دارید؟
بزرگترین خطری ک��ه بیمار را تهدید میکند عفونت
اس��ت که بصورت پنهان ی��ا واضح میباش��د که اگر

درمان نش��ود باعث از بین رفت��ن بافت یا حتی قطع
عضو و مرگ بیمار میشود .عفونتهای پنهان بایستی
س��ریعاً تشخیص و مورد درمان قرار گیرند .امیدواریم
در ای��ن مرکز بتوانیم بهترین خدمات را برای بیماران
ارائ��ه دهیم و گامی مؤثر در ترمیم زخم و کاهش آالم
بیماران شهر سیرجان برداریم.
◄ صحبت پایانی اگر دارید بفرمایید؟
من و همکارانم س��رکار خانم خواجویینژاد کارش��ناس
زخم که سالها تجربه در این زمینه دارند همراه با دو نفر
دستیار ایشان در کلینیک درمان زخم تمام تالش خود
را کردهای��م تا خدمات شایس��تهای را در اختیار بیماران
قرار داده و ت�لاش میکنیم با ارائه جدیدترین متدهای
درمانی دردی از دردهای بیماران را کاهش دهیم.
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