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معاون وزیر بهداشت با اشاره به چالش های بهداشتِی باال آمدن فاضالب در اهواز، نسبت به گزش مار، 
 عقرب و به ویژه سگ های ولگرد در مناطق سیل زده هشدار داد.  علیرضا رییسی درباره باال آمدن  فاضالب 
در برخی مناطق اهواز و احتمال بروز آلودگی ناشــی از آن گفت: »مشکل فاضالب، مشکل  زیرساختی 
خوزستان اســت که حتی قبل از سیل هم وجود داشت. در خوزســتان از آنجایی که در برخی  مناطق 
شــبکه ای فاضالبی وجود ندارد از طریق چاه های فاضالب دفع فاضالب صورت گرفته و  هرازگاهی این 
چاه ها توسط تانکرهای حمل فاضالب تخلیه می شوند. حال از آنجایی که بعد از بارندگی ها  امکان تخلیه 

این چاه ها وجود نداشته، به تبع در برخی مناطق این فاضالب با آب قاطی شدند و باال  زده اند .  «  

هشدار وزارت بهداشت 
درباره گزش مار، عقرب 
و سگ های ولگرد در 
خوزستان
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در هر اتاقی ، محل های امن را 
مشخص کنید  ) مثالً زیر یک 

میز محکم یا کنار ستون ها یا 
دیوارهای مجاور آنها(. 

زهراجعفرزاده| ســیِل ویرانگر، زندگی ها را با خود 
برد. مردم مناطق سیل زده استان های گلستان، لرستان و 
خوزستان، از یکی دو روز مانده به بهار، خزان ترین روزهای 
زندگی را از سر گذراندند و هنوز هم درحال گذراندنش  اند. 
بحران همچنان ادامه دارد و هر روز ُبعد تازه ای از آن آشکار 
می شود. آنها که توانایی اش را داشتند، خانه ها را به دوش 
کشیدند و به مناطق امن رفتند، آنها که ناتوان بودند، خانه و 
زندگی شان میان آب غوطه ور ماند، از میان رفت و حاال به 
همین  ناتوان ها، بیماران و افراد با شرایط خاص جسمانی را 
هم باید اضافه کرد. آنها آسیب دیده ترین قربانیان سیل اند. 
یکی دو هفته از جاری شدن ســیل گذشت تا مسئوالن 
متوجه حضور بیماران ســیل زده شدند؛ هما ن ها که باید 
به طور مرتب دارو به بدنشان برسد، هر 10، 15 روز خون  
تزریق کنند و ســیل آسیب شان را بیشــتر کرده است. 
دفترچه بیمه و داروهای خیلــی از آنها را آب برد و حاال نه 
فقط نگران از دست دادن خانه و زندگی اند که ترس از جان 

هم دارند. 
هجدهم فروردین یعنی با گذشت نزدیک به 20 روز از 
جاری شدن سیل، قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت 
بهداشــت از تامین داروی بیماران خاص و صعب العالج 
مناطق ســیل زده خبــر داد. »خاص«، یعنــی بیماران 
هموفیل، تاالســمی، بیماران مبتال به سرطان، بیماران 
کلیوی و ... . شرایط اما آن طور که پیش بینی می شد، پیش 
نرفت. بیست ویکم فروردین، یونس عرب، رئیس انجمن 
حمایت از بیماران تاالسمی، از وضع بحرانی بیماران خاص 
در مناطق سیل زده خبر داد و اعالم کرد که این افراد نیاز 
به توجه جدی دولت دارند. براســاس اعالم او 350 بیمار 
مبتال به تاالسمی در مناطق سیل زده زندگی می کنند؛ 35 
بیمار در استان گلستان، دو بیمار در مازندران، 15 بیمار 
در لرســتان و بیش از 300 بیمار در استان خوزستان. به 
گفته عرب این افراد بیشتر از سایر سیل  زده ها به خدمات 
نیاز دارند. گزارش های رئیس انجمن حمایت از بیماران 
تاالسمی نشان می دهد که بیش از 300 بیمار تاالسمی 
درگیر سیل بوده و خانه و زندگی شان را از دست داده اند. 
به گفته او بسیاری از بیماران تاالسمی به امنیت روانی نیاز 
دارند، استرس غلظت خونشــان را باال می برد، آنها دچار 
نقص ایمنی می شــوند و در معرض انواع عفونت ها قرار 
دارند، همین هم می شود تا به تزریق مکرر خون نیاز پیدا 

کنند. 
اما ســازمان های حمایتگر از بیماران تاالســمی تنها 
به طرح مشکالت بیماران در رســانه ها بسنده نکردند، 
آنها نامه ای هم به معاون اول رئیس جمهوری نوشــتند و 
خواستار رسیدگی به بیماران تاالسمی شدند. آنها در این 
نامه از اســحاق جهانگیری خواستند تا برای حل مشکل 
این بیماران سیل زده ورود کند: »خانواده این افراد درگیر 
سیل اند و نیاز به کمک بالعوض و تسهیالت قرض الحسنه 
و دوبرابری نسبت به سایر شهروندان دارند.« در این نامه به 
شرایط سخت بیماران تاالسمی از نظر دارویی و درمانی و 

معیشتی اشاره شده است.
ادامهدسترسیبیمارانبهداروهامهماست

انجمن هــای حمایت از بیمــاران خــاص گالیه ای از 
کمبود داروها ندارند، آنها هم تایید 
می کنند کــه داروها بــه مناطق 
سیل زده و بیماران خاص رسیده، 
اما نکته اینجاســت کــه بیماران 
نگران کمبودهای احتمالی  و ادامه 
نداشــتن دسترسی شــان به دارو 
هستند. موضوعی که از سوی مجید 
آراســته، رئیس انجمن تاالسمی 
ایران در گفت وگو با »شــهروند« 
مطرح شد: »وزارت بهداشت داروها 
را به دســت بیماران تاالسمی در 
مناطق سیل زده رسانده و تاکنون 
هــم حمایت های خوبی داشــته، 
اما نگرانی ما از این بابت است که با 

فروکش کردن بحران، نیازهای دارویی این بیماران مورد 
بی توجهی قرار گیرد، به هرحال این بیماران باید خدمات 
درمانی را بگیرند.« تجربه  بیمــاران خاص در بحران های 
قبلی بر نگرانی رئیس انجمن بیماران تاالســمی صحه 
گذاشــته: »ما در تجربه های قبلی شــاهد بودیم که در 
هفته های نخست خدمات رســانی و بعدش همه چیز به 
دست فراموشی سپرده می شود.« در کنار اهمیت تامین 
دارو برای بیماران تاالســمی، تزریق مداوم خون به این 
بیماران هم مطرح می شود؛ به گفته آراسته، تعداد زیادی از 

این بیماران باید هر 10 تا 15 روز تزریق خون داشته باشند. 
هر چند سازمان انتقال خون تالش هایی برای تامین خون 

در این مناطق کرده است. 
خوزستان با 1500 بیمار باالترین آمار مبتال به تاالسمی 
را در کشــور دارد که از این تعداد نزدیــک به 300 بیمار 
تحت تأثیر سیل قرار گرفته اند. استان لرستان آمار کمتری 
دارد، حدود 150 بیمار. در گلستان هم 400 بیمار زندگی 

می کنند که حدود 150 نفر از آنها درگیر سیل شده اند.
بیمارانخاصدراولویت

سیل، این میهمان ناخوانده، وقتی پرفشار و بی رحمانه 
قــدم در خانــه اهالی گلســتان، 
خوزســتان و لرســتان گذاشت، 
به هیچ چیز رحم نکــرد، در کنار 
کاسه بشقاب ها و مبل ها و فرش ها 
و لباس هــا، داروها را هــم با خود 
برد: »مسأله ای که وجود دارد این 
است که ســیل زدگان وسیله ای با 
خودشان برنداشــتند، مخصوصا 
آنها کــه بیمارند، مثــال بیماران 
تاالســمی برای تزریق دارو، یک 
پمپ دارند که بدون آن نمی توانند 
تزریق انجــام دهند، در اســتان 
لرستان بیماران تاالسمی در مراکز 
درمانی کــه در پلدختر مســتقر 
بود، خدمات می گرفتند و خون تزریــق می کردند، اما با 
جاری شدن سیل و تخریب بخش هایی از مراکز درمانی 
آنها باید به مرکز استان بروند.« آراسته اینها را می گوید و 
به شرایط خوزستانی ها اشــاره می کند. براساس اعالم او 
بیشتر جمعیت مبتال به تاالسمی خوزستان در شهرهای 
اندیمشک، شوش، دزفول و بهبهان زندگی می کنند و با 
آسیب مراکز درمانی، فشــار روی بیمارستان های مرکز 

استان آمده است. 
بیماران حاال خیلی بیشتر از سیل زدگان نیاز به زندگی 

دارند، به یخچال که داروهایشان را نگه دارند و یک سرپناه 
که توانشان را به دست آورند، آنها بیشتر از سایر سیل زدگان 
آسیب دیده اند: »دغدغه بیشتر این سیل زدگان سکونت 
و معیشــت اســت. آنها باید زودتر به زندگی برگردند.« 
با فروکش کردن ســیل، مشــکالت یکی پس از دیگری 
آشــکار می شــود، از روزهای گذشــته وزارت بهداشت 
هشدارهایش را نسبت به بیماری های واگیر شروع کرده 
است، بیماری های عفونی و روده ای، وبا و بیماری هایی که 
از طریق آب و غذای آلوده منتقل می شود. به گفته رئیس 
انجمن بیماران تاالســمی ایران، بیماران خاص، همان 
افرادی هستند که زودتر از سایرین تحت تاثیر بیماری ها 
قرار می گیرند و بیماری آنها را زمینگیر می کند: »وقتی این 
بیماران دچار اسهال و استفراغ با مشکالت عفونی یا حتی 
حیوان گزیدگی می شوند، آسیب های زیادی می بینند و 

دوره بهبودیشان طوالنی تر می شود.«
راههابستهشده،

بیمارانبایدبابالگردجابهجاشوند
»مجتبی کرمیان«، بیمار تاالســمی است که در یکی 
از روستاهای اطراف شــهر »معموالن« لرستان زندگی 
می کنــد و خانه و زندگی اش را ســیل برده اســت. او به 
»شهروند« گفت که در نزدیکی همان منطقه بیمارستان 
ارتش راه اندازی شــده، اما داروی هیدروکسی اوره برای 
بیماران تاالسمی را نداشته است: »این دارو خارجی است و 
فعال پیدا نمی شود، االن فقط از داروی فولیک اسید استفاده 
می کنم.« او را همین چند روز پیش با بالگرد به خرم آباد 
منتقل کرده اند، تا به بیمارستان برود و خون تزریق کند. 
کرمیان اما در همان بیمارســتان شاهد مرگ یک بیمار 
خردسال تاالســمی به دلیل تاخیر در انتقال بوده است: 
»یکی از بیماران را از یکی از روســتاها آورده بودند که به 
دلیل دیررسیدن، جانش را از دست داد، این جا برای این که 
بیمار منتقل شود، باید با 112 تماس بگیریم که مربوط 
به هالل احمر است، راه ها بســته شده و نمی توان زمینی 
به مراکز درمانی رفت.« فاطمه بیمار دیگری است که در 

روستای »طاق پل« پلدختر دچار سیل شده: »26 اسفند 
داروهایم را گرفتم و خون تزریق کردم، دیشب چهار بسته 
فولیک اسید و هیدروکسی اوره برایم آوردند.« فاطمه نیاز به 
تزریق خون ندارد، پزشکش اما گفته اگر احساس بی حالی 
کرد، حتما به بیمارستان مراجعه کند. حاال نگرانی اش از 
بسته بودن راه هاست. خانم حسینی خواهر اصغر است؛ 
اصغر، بیمار مبتال به تاالسمی اســت که در »معموالن« 
لرستان زندگی می کند: »داروی برادرم تمام شده بود، به 
یکی از ارگان های امدادی در این شهر مراجعه کرد، از کارت 
تاالسمی اش عکس گرفتند، اما هنوز با گذشت یک هفته   

برایش دارو نیاورده اند.« به گفته او 
در حال حاضر داروی هیدروکسی 
اوره پیدا نمی شود. قبال هم بیشتر 
در خرم آباد پیدا می شد. برادر خانم 
حســینی چند روز پیش بدحال 
شــد، اما راه ها بسته بود و درنهایت 
با بالگرد او را به بیمارستان خرم آباد 
منتقل و بستری کردند. آنها بیمار 
دیگری را می شناســند که با پای 
پیاده به شــهر رفته و داروهایش را 

گرفته است.
بیمارانخاصمناطقسیلزده
ازاستانهایدیگروبدون
دفترچهبیمههممیتوانند

داروتهیهکنند
بیماران خاص اما تنها به بیماران مبتال به تاالســمی 
محدود نمی شــود، بیماران هموفیل هم در همین گروه 
قرار می گیرند که در شــرایط بحران مثل ســیل بشدت 
آسیب پذیرند. احمد قویدل، مدیرعامل کانون هموفیلی 
ایران و عضو ســتاد بحــران ســازمان های مردم نهاد در 
حوزه سالمت است. او درباره شرایط بیماران هموفیل در 
استان های سیل زده به»شهروند« می گوید: »از ساعت های 
اول سیل، بیماران هموفیل در مناطق سیل زده رصد شده و 

وضع دسترسی آنها به دارو از سوی وزارت بهداشت پیگیری 
شد. وزارت بهداشت در این زمینه عملکرد خوبی داشت و 
بیماران از نظر دسترسی به دارو مشکلی نداشته اند.« قویدل 
به عنوان عضو ستاد بحران سازمان های مردم نهاد سالمت 
به پیشنهاداتی که برای ساماندهی بیماران در این مناطق 
ارایه شده، اشاره می کند. براســاس اعالم او مقرر شده تا 
بیماران مناطق سیل زده که تا پیش از این به دلیل مقررات 
بیمه تنها در استان خودشان می توانستند خدمات درمانی 
و داروهای سهمیه ای شان را دریافت کنند، حاال می توانند 
در هر استانی داروهایشان را تهیه کنند و بیمه برایشان در 
نظر گرفته می شود، به این معنی که وزارت بهداشت قانون  
قبلی را برای سیل زدگان سه استان خوزستان، لرستان و 
گلستان لغو کرد. قویدل می گوید که این قانون از همان 
روزهای نخست سیل درحال اجراســت. از سوی دیگر، 
سازمان بیمه سالمت هم بخشنامه ای صادر و در آن اعالم 
کرده، چنانچه بیماران خاص در این ســه استان دفترچه 
بیمه شان را در حادثه از دست داده اند، می توانند خدمات 
درمانی را دریافت کنند و تنها کافی اســت کد ملی ارایه 
دهند. قویدل که به تازگی بازدیدی از اهواز داشته، درباره 
شرایط بیماران خاص این منطقه می گوید: »بیمارستان 
بقایی اهواز در حالت آماده باش قرار دارد و خطر آب گرفتگی 
برای آن پیش بینی شده است، این بیمارستان به بیماران 
هموفیلی خدمات می داد. بر همین اســاس پیش بینی 
شده در صورتی که بیمار هموفیلی نیاز به خدمات بستری 
داشته، به دو بیمارستان در تهران منتقل شود.« به گفته 
او 10 بیمار هموفیلی در مناطق ســیل زده ســه استان 
شناسایی شده که شرایط مناسبی نداشته و خانه هایشان 

را از دست داده اند.
مشکالت معیشتی مهمترین مسأله ســیل زدگان و 
به طور ویژه بیماران اســت، بر همین اســاس هم کانون 
هموفیلی ایران کمک 10 میلیون تومانی برای بیمارانش در 
نظر گرفته است: »با همکاری هالل احمر حساب ویژه ای 
برای کمک به سیل زدگان اعالم شد، تا خیران کمک های 
نقدیشــان را واریز کنند، در فاز نخست کمک 5 میلیون 
تومانی و در فاز دوم و در صورت جمع شــدن کمک های 
نقدی، وام بالعوض 10 میلیون تومانی به بیماران هموفیلی 

که خانه هایشان را از دست داده اند، پرداخت می شود.«
حتییکهزارتومانیدرجیبماننیست

بیماران هموفیل در اســتان های ســیل زده شــرایط 
نامناسبی برای تهیه دارو ندارند، به هرحال دارو به دستشان 
می رسد، آنها حاال مشکل اصلی معیشت دارند. مظفری، 
مدیر دفتر گلســتان کانون هموفیلی ایران است و درباره 
شــرایط زندگی این افراد در مناطق سیل زده گلستان به 
»شهروند« می گوید: »در حال حاضر بیماران هموفیلی 
برای تهیه دارو با مشکل مواجه نیستند، اما زندگی هایشان 
از دست رفته است، چهار بیمار در گمیشان، بندرترکمن 
و آق قال شناسایی کرده ایم که آنها را در جای امنی مستقر 
کرده ایم، یکی از این بیماران را به گرگان منتقل کردیم که 
سه برادر مبتال به هموفیلی بودند. بیمار دیگری هم بود که 
شرایط بسیار نامناسبی داشت، تمام زندگی اش در سیل از 
بین رفته است.« »صفرمحمد« همان بیمار است، او ساکن 
کل آباد آق قالســت و از شرایطش 
به »شــهروند« می گوید: »دارو در 
دســترس اســت، اما زندگی ها از 
بین رفته. ما حتی فرصت نکردیم 
وسایلمان را جمع کنیم، ماشینم 
چند روز در آب بود و حاال اصال کار 
نمی کند، مــا را در منطقه  دیگری 
اســکان داده اند، باورتان می شود 
کــه االن یک هزار تومانــی هم در 
جیبمان نیست.« او می گوید قبل 
از سیل داروهایش را گرفته و هنوز 

موجودی اش تمام نشده است. 
هــادی پورهاشــمیان، مدیر 
دفتر خوزستان کانون هموفیلی 
ایران هم شرایط نامناسب بعضی از بیماران هموفیلی 
در خوزســتان را تاییــد می کند. او به »شــهروند« 
می گوید که این بیماران برای نگهداری از داروهایشان 
به یخچال نیــاز دارنــد، در غیر این صــورت امکان 
اســتفاده از دارو برایشــان وجود ندارد، بر این اساس 
باید تهیه وســایل اولیه برای این بیماران در اولویت 
قرار گیرد. به گفته او نزدیک بــه 147 بیمار مبتال به 
هموفیل در خوزستان زندگی می کنند که تعدادی از 

آنها تحت تاثیر سیل قرار گرفته اند. 

»شهروند« از وضع زندگی، نیازها و درمان بیماران صعب العالج در استان های سیل زده گزارش می دهد

شرایط »خاص«
 بسیاری از بیماران تاالسمی به امنیت روانی نیاز دارند، استرس غلظت خونشان را باال می برد، آنها دچار نقص ایمنی می شوند

و در معرض انواع عفونت ها قرار دارند، همین هم می شود تا به تزریق مکرر خون نیاز پیدا کنند 
 بیماران برای نگهداری از داروهایشان به یخچال نیاز دارند، در غیر این صورت امکان استفاده از دارو برایشان وجود ندارد

تهیه وسایل اولیه برای این بیماران باید در اولویت قرار گیرد
 بر اساس تصمیم وزارت بهداشت، بیماران خاص استان های سیل زده می توانند داروهایشان را از هر استانی تهیه کنند

محدودیت سهمیه استانی برای این بیماران برداشته شده است 

ستادبحرانســازمانهایمردمنهادحوزه
ســامت،دوســالپیشبرایزلزلهکرمانشاه
راهاندازیشــد،درهمانزمانســازمانهای
مردمنهادســامتدورهمجمعشدندتابرای
نجاتبیمارانازبحرانتصمیمیبگیرند.حاال
اینستاددرسیلسهاستانخوزستان،لرستان

وگلستانهمفعالشــدهاست.بهگفتهقویدل
بهعنوانیکــیازاعضایاینســتاد،بیماران
درزمانوقوعحوادثیاینچنینیبامشــکات
بیشترینسبتبهســایرینمواجهمیشوند:
»نخستینمخاطرههربیماردرشرایطبحرانی
دورازدسترسشــدنداروهاست،اینموضوع

برایبیمارانصعبالعاجیکنگرانیمادامالعمر
اســتودرزمانبحرانتبدیــلبهدغدغهای
جدیمیشود،بههمیندلیلهمتاشفعاالن
حوزهسامتایناستکهدرهمانساعتهای
اولحادثهاینپیامرابــهبیمارانبدهندکهدر
صورتنیازبهداروهــا،ازکجامیتوانندآنهارا

تامینکنند.«براساساعامقویدل،معلوالن،
سالخوردگان،زنانوکودکان،گروههایهدفیاند
کهبایدبافوریتبرایشانخدماتویژهایدرنظر
گرفت.معلوالنبهویژهمعلوالنضایعهنخاعی
افرادیاندکهحتیبرایرفعنیازهایروزانههم
نیازبهخدماتویژهدارند.مسألهدیگرایناست

کهخدماتدهیبهاینافرادازســویهرمرکز
درمانیانجامنمیشــود،چراکهبیمارانخاص،
بیمارانعادینیستندکههمهجاخدماتبگیرند.
حاالدراینستادمقررشــدهتاازاستانهای
همجوارومعینبرایرفعکمبودهادرحوزهدرمان

استفادهشود.

دسترسی به دارو نخستین دغدغه بیماران خاص

150بیمارتاالسمیدراستان
گلستاندرگیرسیلاند

سیلاقاماساسیآنان،پمپ
تزریقاضطرارودفترچههای

درمانیاینبیمارانرابردهوآنها
رهاشدهاند

بیمارانخاصزودترازسایرافراد
تحتتاثیربیماریهاقرارمیگیرند
وبیماریآنهارازمینگیرمیکند

دارویبرادرمتمامشدهبود،
بهیکیازارگانهایامدادیدر
اینشهرمراجعهکرد،اماهنوز
باگذشتیکهفتهبرایشدارو

نیاوردهاند
یکیازبیمارانبهدلیلتاخیردر

انتقالبهبیمارستانجانداد
برایانتقالبیمارانبایدبا112
تماسبگیریم،راههابستهاست
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