ﻣﺮگ  15ﮐﻮدک ﻣﻌﻠﻮل درﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺎرﻣﮏ

ﻋﮑﺲ :ﺳﺮوش ﺣﯿﺪری /اﯾﺴﻨﺎ
 15ﮐﻮدک در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻻن ذﻫﻨﯽ – ﺟﺴﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺣﺎﻟﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎﻫﺎ درﻣﻮرد وﻗﻮع ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری و ﺑﯽدﻗﺘﯽ ،ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮگ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش)اﯾﺴﻨﺎ( ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﺎرﻣﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی و ذﻫﻨﯽ ،ﻣﻌﻠﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻘﺺ ﻣﺎدرزادی،
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﻋﻔﻮﻧﯽ ،اﻓﺮاد دارای ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ ﺷﺪﯾﺪ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ادراری و ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﺎرﻣﮏ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  15ﻣﻮرد ﻓﻮت در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن رخ داده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دو -ﺳﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﮐﻢ ﮐﺎری رخ داده ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن،
ﻣﺮگ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﭼﺮا ﮐﻪ داروی ﺗﺸﻨﺞ را ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﮐﻮدک از ﺗﺨﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺘﺎده و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ وی
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮت ﺷﺪه را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ و اﻃﻼع ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎرﻣﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﻣﺮگﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻃﺮف
ﻗﺮارداد ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در زﻣﺎن ﻣﺮگ ﻣﻮﺿﻮع را ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنﻫﺎ از ﭘﺰﺷﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺮون از ﻣﺮﮐﺰ ،ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ را ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ و در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺮگ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﻨﺞ و ﭘﺲ از آن اﯾﺴﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻘﯿﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن زﻧﮓ زدن ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﻧﯿﺰ ﮐﻮدک ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻮت ﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﺮای ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت را ﺑﺮای
ﻓﻮت ﺷﺪهای ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر اﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺘﻢ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺴﻤﯽ دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯽﺷﮏ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺒﺐ
ﻓﻮت ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻢ ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری را ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ داده
ﺑﺎﺷﺪ.
درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻇﻤﺎن ﺷﯿﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ رد دﺧﺎﻟﺖ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری و ﺑﯽدﻗﺘﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻣﺮگ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی و ذﻫﻨﯽ ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ ﺷﺪﯾﺪ دارﻧﺪ ،دارای
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ادراری و ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺼﻮری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رخ ﻧﺪاده ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در دوره ﻧﻈﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻫﻢ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﺰارش اورژاﻧﺲ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺴﺘﻦ آب دﻫﺎن در ﮔﻠﻮی ﮐﻮدک ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺣﺪود  200ﮐﻮدک ﻣﻌﻠﻮل در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺣﺪود  30ﭘﺮﺳﺘﺎر و در ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ ﺣﺪود 15
ﭘﺮﺳﺘﺎر از آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺠﺎد اﮐﯿﭗ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﺎرﻣﮏ
ﺳﺮاج ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ  14ﺗﻦ از ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد 11 :ﺗﻦ از اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﺳﺎل ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  15ﻣﻮرد اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﻮت ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد اﯾﺰوﻟﻪ دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده و در ﻣﯿﺎن  150ﺗﺎ  200ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ  1.2ﻧﻔﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮاج ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎل  200ﻣﻌﻠﻮل در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺳﺎﻟﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻓﺮاد  140ﯾﺎ  180ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺎ ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺎرﻣﮏ ﭘﺬﯾﺮﺷﻤﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ درﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ  110ﻧﻔﺮ ﻣﻌﻠﻮل اﯾﺰوﻟﻪ داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﯿﺎس
ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮگﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﺳﺮاج ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎرﻣﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ زﯾﺎد ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ  10ﯾﺎ  15ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
اﯾﺰوﻟﻪ زﯾﺎد ﻧﺒﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده و ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی از اﯾﺠﺎد اﮐﯿﭗ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﺎرﻣﮏ ﺧﺒﺮ داد و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﺰارش داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد اﺷﺎره وﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﻮدک  28ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ،ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺪه و ﭼﻬﺎرم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺮاج اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﻮدک ﭼﻨﺪ روز در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮده و ﭘﺰﺷﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت او را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﻮدک ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺒﻮده ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮏ ،در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﻮدک اﺻﻼ در
زﻣﺎن ﻣﺮگ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮای وی ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺣﻖ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﻀﯿﯿﻊ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺷﯿﻄﻨﺖﻫﺎ و ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﯿﻤﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻮردی ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻋﺰام ﺗﯿﻢ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه
در اداﻣﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻫﺎﺷﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﺰوﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﺎرﻣﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎﯾﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد و
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻧﮕﻬﺪاری در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﻣﺪدﮐﺎران اﻓﺘﺨﺎری ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﮐﺎر
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای رﺿﺎی دل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ داد و ﺳﺘﺪﻫﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اداره ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ آن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ زﯾﺎد ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد اﻣﺎ در اﯾﻦ راه ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺳﻪ ﺑﺎر از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدهام ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﺎرﻣﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  200ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل را در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ

دﻧﯿﺎ آوردهاﻧﺪ ،ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻧﻘﺺ ﻣﺎدرزادی ،ژﻧﺘﯿﮑﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری
از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ دﯾﺮ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﺷﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﻢ و ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
دادهاﯾﻢ و اﮔﺮ ﻗﺼﻮر و ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  24ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ وﺟﻮد دارد و ﻗﻄﻌﺎ ﻃﻮری ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻮد.
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ در ﺗﻬﯿﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش و ﺷﺮح ﺣﺎل ﺛﺒﺖﺷﺪه ﻣﺮگ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﺎرﻣﮏ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺮح ﺣﺎل اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد :ﺗﻌﺪاد
اﯾﻦ ﻣﺮگﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ دارﯾﻢ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎی ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﺎرﻣﮏ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش دﻫﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺴﺘﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮگﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری رخ داده اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارم.
ﺧﺪادادی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﺎرﻣﮏ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎدراﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﻫﯿﭻ ﻗﺼﻮر ،ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﻏﻔﻠﺘﯽ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ درﺑﺎره ﻣﺮگ  14ﮐﻮدک درﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺎت آﺧﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺰارش،
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ از ﻣﺮگ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮدک در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﺎرﻣﮏ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ.
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