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 یاسر مختاری
پزشکی اجتماعی، رشته چندان شناخته شده ای 
تمامی  با  پالسکو  حادثه  از  دهه  یک  هنوز 
مصائب پس از آن نمی گذرد که سالیانه حوادث 
و  گرفته  را  هم وطن  تعدادی  جان  مشابهی 

شمار زیادی را راهی بیمارستان ها می کند.
روز گذشته ساختمانی 10 طبقه در خیابان 
پس  سال  تا شش  فروریخت  آبادان  امیری 
از حادثه پالسکو حادثه ای دیگر در جنوب 
کشور منجر به مصدومیت، فوت و گیرافتادن 
تعدادی از شهروندان آبادانی در زیر خروارها 

آوار شود.

شروعحادثه
دوم  دوشنبه  روز  دقیقه   30 و   13 ساعت 
خردادماه بود که خبر ریزش برج های دوقلوی 
متروپل در آبادن منتشر شد. این برج ها به عنوان 
پزشکی،  مجموعه  کامل ترین  و  بزرگ ترین 
اداری، تفریحی، تجاری و پارکینگ طبقاتی 
آبادان در منطقه جنوب غرب خوزستان که 
در مراحل پایانی قرار داشت و بنا به دالیل 

فنی، متوقف شده بود.

آمارمصدومینوفوتیها
شعبانی مدیرعامل هالل احمر خوزستان گفت: 
»طبق ارزیابی تیم های هالل احمر و گزارش 
های رسیده از شاهدان عینی حداقل ۸0 نفر 
اینکه  به  توجه  با  هستند.  گرفتار  آوار  زیر 
ساختمان دوم مجاور هم شرایط ناپایداری 
دارد و احتمال ریزش وجود دارد، عملیات 
امدادرسانی به سختی در حال انجام است.«
از سوی دیگر مدیرعملیات سازمان آتش نشانی 
نیز از احتمال محبوس شدن 150 نفر در این 
ساختمان خبر داد. وی در خبری دیگر نیز از 
بیرون کشیدن 16 نفر از محبوسان در زیر آوار 
خبر داد. با این حال مجتبی خالدی سخنگوی 
سازمان اورژانس کشور از مصدوم شدن 2۸ 
نفر و فوت 5 نفر در پی این حادثه خبر داد.

از سوی دیگر مهدی ولی پور رئیس سازمان 
کرد:   اظهار  نیز  احمر  هالل  نجات  و  امداد 
از  نفر   32 احمر  هالل  امدادی  »نیروهای 
گرفتارشدگان در زیر آوار را نجات داده و 
2۸ نفر را به مراکز درمانی شهرستان آبادان 

منتقل کردند.«
بالفاصله پس از این حادثه دادستان شهر آبادان 
دستور بازداشت پیمانکار و مالک ساختمان 
را صادر کرد. همزمان با این موضوع شعبانی 
مدیرعامل هالل احمر آبادان اظهار کرد:  »طبق 
بنایی  مجاور  ساختمان  اولیه  های  ارزیابی 
ندارد.  پایداری  نیز شرایط  که ریزش کرده 
تمهیداتی انجام شده و وارد فاز عملیاتی شده ایم 
اینکه خیابان منتهی به منطقه  با توجه به  و 

عریض نیست مردم همکاری کرده و راه را 
باز کنند. ساختمان مجاور طبق گزارش های 
اولیه، در حال ساخت است و از لحاظ ایمنی 
شرایط پایداری ندارد و تمهیداتی برای آن 

نیز باید اندیشیده شود.«

حادثهدرآبادانآمادهباشدراهواز
وزیر  اللهی،  عین  بهرام  حادثه  این  پی  در 
در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
تماس  تلفنی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
جندی شاپور اهواز، خواستار آمادگی مراکز 
بسیج  و  خوزستان  بیمارستان های   درمانی 
همه امکانات برای پذیرش مصدومان حادثه 

ریزش ساختمان 10 طبقه در آبادان شد.
وزیر بهداشت تاکید کرد: »ارائه سریع خدمات 
درمانی مطلوب به مصدومان حادثه ریزش 
ساختمان 10 طبقه در آبادان در بیمارستان های 
مراکز  در  نیاز  در صورت  و  این شهرستان 

درمانی اهواز انجام گیرد.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون   

تمامی  دستوری  در  اهواز  جندی شاپور 
پذیرش  برای  را  اهواز  بیمارستان های شهر 
مصدومین احتمالی حادثه ساختمان متروپل 

آبادان به حالت آماده باش در آورد.
در دستور معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اهواز آماده است: »پیرو وقوع حادثه ریزش چند 
ساختمان در آبادان و احتمال ارجاع بیماران 
ضمن  اهواز  به  شهرستان  آن  مصدومان  و 
آماده باش به رزیدنت های سال سه به باالتر 
و متخصصین مربوطه به ویژه طب اورژانس، 
 ENT،ارتوپدی اورولوژی،  جراحی، 
،نوروسرجری و زنان و زایمان، از آمادگی 
اتاق عمل و  اورژانس،  پرسنل و تجهیزات 

بخش ها اطیمنان حاصل شود.«

تکرارپالسکو
حادثه ساختمان متروپل در آبادان در حالی 
رخ می دهد که در سال 95 نیز مجتمع تجاری 
پالسکو در تهران در پی یک آتش سوزی به 
دلیل ضعف ایمنی ساختمان فروریخت که 
در آن ساختمان تعدادی از آتش نشانان کشور 

جان خود را از دست دادند. 
آبان ماه سال گذشته نیز حادثه مشابهی برای در 
برج رامیال چالوس مازندارن به وقوع پیوست 
و طبقه هفدهم آن آتش گرفت. هنوز دقایقی 
از اعالم این حریق نگذشته بود که تمام طبقه 
باالیی برج را آتش فرار گرفت. یک ساعت 
از شروع آتش سوزی نگذشته بود که آتش 
نشانی و مسئوالن شهرستان چالوس احساس 
کردند خاموش کردن این حجم از آتش در 
از توان آن ها خارج است و  برج 17 طبقه 
درخواست کمک کردند.ساعتی بعد مدیریت 
بحران به آتش نشانی و نیرو های امدادی تمام 
شهر های غرب استان مازندران آماده باش داد 
و نیرو های امدادی به محل حادثه آمدند. تا 
نیرو های دیگر به کمک بیایند آتش دو طبقه 
دیگر را هم درگیر کرده بود. هر ساعت به 
همزمان  آتش  حجم  و  باد  و  باران  شدت 
افزوده می شد، نیرو های امدادی سعی کردند 
آتش را به نوک برج برسانند، اما تجهیزات 
الزم را نداشتند برای همین تصمیم گرفتند 
برج را از پایین خنک کنند. پس از ساعت 
دوازده شب آتش یکباره شعله ور شد و باد 
برج  بعد کل  دقایقی  شدید وزیدن گرفت، 
در آتش زبانه کشید و برج رامیال در کمتر 

از 2۴ ساعت به خاکستر تبدیل شد.
کلینیک  99 حادثه  در سال  نیز  آن  از  پیش 
درمانی سینا اطهر در تهران تعدادی کشته و 
مصدوم برجا گذاشت. این حوادث در کشور 

آماده باش بیمارستانی در اهواز
وزیربهداشتخواستارآمادگیمراکزدرمانیبیمارستانهای
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ولی پور : نیروهای امدادی هالل احمر 
32 نفر از گرفتارشدگان در زیر آوار را 
نجات داده و 27 نفر را به مراکز درمانی 

شهرستان آبادان منتقل کردند

خدمات  سریع  ارائه  عین اللهی: 
حادثه  مصدومان  به  مطلوب  درمانی 
آبادان  در  طبقه   10 ساختمان  ریزش 
در بیمارستان های این شهرستان و در 
اهواز  درمانی  مراکز  در  نیاز  صورت 

انجام گیرد

اجتماعی


