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دنیا،  در  غیرواگیر  بیماری های 
به دلیل تغییر شیوه زندگی مردم در 
حال افزایش است و این بیماری ها 
عالوه بر اینکه هزینه بر هستند، 
دیگر همانند بیماری های غیرواگیر با یک واکسن 
کنترل نمی شوند، بلکه بسیاری از آنها به صورت 
مزمن درمی آیند و به طور کامل درمان نمی شوند. 
در واقع، فقط درمان کمک می کند، این بیماری 
کنترل شود. بیماری دیابت یکی از همان نمونه هایی 
است که با شیوه زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد 
و شیب افزایش آن در بسیاری از مناطق دنیا مانند 
خاورمیانه و آفریقای شمالی در سال های اخیر تند 
شده است. کشور ما نیز جزو مناطق دیابت خیز 
دنیاست و شیوع دیابت در آن روبه افزایش است. این 
در حالی است که سازمان جهانی بهداشت به دلیل 
اهمیت پیشگیری و کنترل بیماری دیابت در دنیا، 
شعار امسال روز جهانی بهداشت را »کنترل دیابت« 
در نظر گرفته تا دولتمردان و مردم به اهمیت این 
بیماری و تبعات مختلف آن بیشتر توجه کنند. از 
سوی دیگر، از آنجایی که بیماری دیابت به کنترل 
نیاز دارد، یک تیم درمانی الزم است که خط اول آن 
پزشک عمومی قرار دارد و دستورالعمل جهانی نیز 
بر این موضوع تاکید می کند که از پزشک عمومی 
و خانواده برای درمان بیماران دیابتی استفاده شود، 
در حالی که اخیرا بیمه ها در ایران مصوبه ای را 
تصویب کرده اند که بیان می کند برای اینکه قلم های 
انسولین موردنیاز بیماران دیابتی تحت پوشش بیمه 
باشد، باید به پزشک متخصص )نه پزشک عمومی( 
مراجعه کنند تا برایشان انسولین تجویز شود. از 
طرفی، با ورود قلم های انسولین به بازار، بسیاری از 
مشکالت بیماران دیابتی برطرف شد زیرا این قلم ها 
عالوه بر سهولت استفاده، کارایی بیشتری نسبت 
به ویال های انسولین دارند و بسیاری از عوارض 
تزریق های قدیمی را ندارند. با این حساب، با 
برنامه ای که به  تازگی بیمه ها برای بیماران دیابتی 
چیده اند، هر بیمار برای تهیه قلم های انسولین باید 
هزینه ویزیت یک متخصص و فوق تخصص را 
بپردازد و وقت بیشتری را در روند نوبت دهی یا 
تایید نسخه های مربوطه صرف کند، ضمن اینکه 
پزشکان عمومی و خانواده نیز دیگر به عنوان خط 
مقدم درمان دیابت نخواهند بود و این برخالف 
سیاست های کالن سالمت در کشور به نظر می رسد. 

کارشناسانچهمیگویند؟
در ایران حدود 5-4 میلیون بیمار دیابتی وجود دارد و 
نیمی از بیماران دیابتی از دیابت خود بی اطالعند؛ با این 
حساب، جمعیت افراد مبتال به دیابت حدود 7-6 میلیون 
خواهد بود. این بیماران به دلیل عوارضی که دیابت 
برایشان ایجاد می کند، باید هزینه های زیادی برای کنترل 
قندخونشان بپردازند. دکتر امیر کامران نیکوسخن، 
رئیس کمیته آموزش فدراسیون بین المللی دیابت در 
گفت وگو با »سالمت«، دیابت را یک تهدید برای 
جمعیت جوان کشورمان می داند که شیوه زندگی شان 
تغییر کرده و زمانی که وارد جمعیت میانسالی می شوند، 
احتمال ابتالی آنها بیشتر خواهد بود: »با توجه به 
حجم بیماران دیابتی، فدراسیون بین المللی دیابت به 
این نتیجه رسید که کنترل و درمان بیماری به تنهایی 
از عهده فوق تخصصان غدد برنمی آید و نیاز است 
که پزشکان عمومی در این زمینه آموزش ببینند و 
در روند درمان بیماران، عضوی فعال در آموزش، 

کنترل بیماری و درمان آن باشند.« دکتر نیکوسخن 
که رئیس سابق فدراسیون بین المللی دیابت نیز بوده، 
در ادامه از برگزاری دوره هایی برای پزشکان عمومی 
می گوید که دانشگاه های علوم پزشکی برگزار کردند: 
پزشکان  به  آموزشی  این دوره های  تشکیل  با  »ما 
عمومی مدرک می دادیم که در کلینیک های دیابت 
کار کنند، ولی متاسفانه با سیستمی که اخیرا بیمه ها 
ایجاد کردند، دیگر پزشکان عمومی که پشتوانه درمان 
بیماران هستند، نمی توانند برای بار اول انسولین های 
جدید یا همان قلم های انسولین را تجویز کنند. در 
بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مانند سوئد، درمان 
بیماران دیابتی با آموزش دادن به آنها شروع می شود 
و اگر ابتدا بیمار به متخصص یا فوق تخصص مراجعه 
کند، اصال تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد. از سوی 
دیگر، حتی در برخی از کشورها مانند آمریکا بیماران 
دیابتی را پرستاران دوره دیده درمان می کنند.« دکتر 
نیکوسخن، مدیر عامل انجمن دیابت با انتقاد شدید 
از عملکرد بیمه ها در مورد بیماران دیابتی بر این 
نکته تاکید می کند که با وجود این حجم زیاد بیماران 
دیابتی و پزشکان عمومی، در حال حاضر بیماران 
بالتکلیف هستند زیرا بیمه خدمات درمانی اعالم کرده 
است که بیماران باید هر 6 ماه یک بار از بیمه فرم 
بگیرند تا مجددا تایید شود که بیمارند! اگر پزشک 

تشخیص داده فردی باید مادام العمر انسولین بزند، 
با این روند باید پشت صف های طوالنی بیمه انتظار 
بکشد و در نهایت هم پزشک عمومی نمی تواند برایش 
قلم انسولین تجویز کند. عالوه بر این، مگر ما چند 
متخصص داخلی و فوق تخصص غدد در کشور داریم 
که بیماران به راحتی بتوانند به آنها مراجعه کنند؟! 
شاید در تهران این قبیل امکانات بیشتر در دسترس 
باشد، ولی در بیشتر شهرستان ها و روستاها متخصص 
و فوق تخصص به تعداد قابل توجهی وجود ندارد. 

قلم های انسولین کمک زیادی به بیماران دیابتی کرد 
زیرا از یک سو سریع االثرتر هستند و نیازی نیست مثل 
انسولین های قدیمی 30دقیقه قبل از غذا زده شوند و از 
سوی دیگر، این قلم ها به صورت یکنواخت در خون 
جلو می روند و بیشتر افت قندخون و چاقی ایجاد 
می کنند و حتی انسولین موجود در آنها نیز متفاوت 
است. این مزیت ها باعث می شود بیماران دیابتی به 
استفاده از قلم های جدید انسولین تشویق شوند.« مدیر 
عامل انجمن دیابت به این مزیت ها اشاره می کند و 
توضیح می دهد: »آموزش باید جزو درمان باشد. در 
کشور ما به دلیل نبود آموزش، انسولین درمانی دیر 
شروع می شود. عالوه بر این، زمانی که بیمار موظف 
باشد نسخه متخصص را بگیرد، قطعا دیگر نزد پزشک 
عمومی نمی رود و این روند هم به ضرر بیماران است 

و هم به ضرر پزشکان عمومی و همچنین مستلزم 
صرف هزینه های بیشتر برای بیماران. درحقیقت، این 
طرح به نفع افرادی است که استطاعت مالی بیشتری 

دارند، نه افراد بی بضاعت.« 

مسووالنچهمیگویند؟
یکی از سیاست های وزارت بهداشت در مورد بیماران 
دیابتی، استفاده از ظرفیت پزشکان عمومی و خانواده 
برای کنترل و درمان بیماری بود که وزیر بهداشت 
نیز بارها بر آن تاکید کرد. با این حال تصمیمات 
اخیر بیمه ها مبنی بر مراجعه بیماران به متخصص 
و فوق تخصص مغایر برنامه های وزارت بهداشت 
است. دکتر علیرضا مهدوی، معاون مرکز مدیریت 
بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت در گفت وگو 
با »سالمت« با بیان اینکه ما نمی دانیم بیمه ها با چه 
مکانیسمی داروها را بیمه می کنند، تصریح می کند: 
»تعیین اولویت در مدیریت بیمه ها خیلی مهم است. 
به طور مثال داروی ویکتوزا که داروی گرانقیمتی 
است، بیمه شده، ولی در مقابل برخی انسولین ها معطل 
مانده و برای آنها شرط و شروط قائل شده اند. در 
تمام دنیا درمان بیماران دیابتی با دیابتولوژیست های 
دوره دیده است و ما هم در وزارت بهداشت اعتقاد 
داریم پزشک عمومی دوره دیده می تواند انسولین را 

تجویز کند.« مدیر برنامه کشوری دیابت با تاکید بر 
اینکه اگر تصور می کنیم تعداد پزشکان عمومی زیاد 
است و ممکن است انسولین بی رویه تجویز شود، 
می افزاید: »راه حل این نیست که پزشک عمومی 
نتواند قلم های انسولین را تجویز کند، بلکه باید 
سیستم رجیستری الکترونیک راه اندازی شود تا از این 
طریق کلی از هزینه های بیمارن کم شود.« به اعتقاد 
این مقام مسوول در وزارت بهداشت، ممکن است 
استدالل متخصصان برای تجویز انسولین به وسیله 
خودشان این باشد که پزشکان عمومی تجربه کافی 
ندارند. ما اعتقاد داریم پزشکان عمومی دوره دیده 
می توانند انسولین تجویز کنند، البته نه به صورت 
دوره های  بهداشت  وزارت  در  هم  ما  و  بی رویه 
آموزشی برای پزشکان داریم که به صورت آنالین 

هم برگزار می شود.« 

بیمهچهمیگوید؟
بیمه ها واقعا نهادهای کارآمدی در کشور ما نیستند 
و همیشه هم بیماران هم پزشکان و هم داروسازان 
از عملکرد آنها ناراضی اند. سازمان های بیمه گر یکی 
از ثروتمند ترین سازمان ها در ایران هستند. در مورد 
اقدام اخیر بیمه ها در مورد منع تجویز انسولین توسط 
پزشکان عمومی با دکتر حنان حاجی محمودی، مدیر 

کل دفتر مدیریت خدمات تخصصی و فوق تخصصی 
بیمه سالمت گفت وگو کردیم. وی روند کار بیمه 
سالمت را این گونه توضیح داد: »ما از اول آذر ماه امسال، 
قلم های انسولین را مشمول تشکیل پرونده کردیم؛ به 
این صورت که بیماران باید هر 6 ماه یکبار به بیمه 
مراجعه کنند و برایشان پرونده تشکیل و بیماری شان 
تایید شود و در اولین مراجعه نیز قلم های انسولین را 
با تجویز متخصص داخلی یا فوق غدد دریافت کنند. 
در طول مدت این 6 ماه پزشکان عمومی می توانند 
قلم های انسولین را برای بیماران تجویز کنند.« وی در 
پاسخ به این سوال »سالمت« که با چه استداللی چنین 
تصمیمی گرفته شده، می گوید: »در بررسی گزارشات 
هزینه ای داروها، این قلم ها برای بیمه بیشترین هزینه 
را داشتند. همچنین شواهد و گزارشاتی به دست 
ما رسیده، مبنی بر اینکه از دفترچه فرد غیردیابتی 
انسولین تجویز یا مهر بیمه جعل یا سوء استفاده های 
دیگری شده، بنابراین بیمه تصمیم گرفت برای کنترل 
هزینه ها و تنظیم دوز دارو، بیماران را سالی 2 بار نزد 
متخصص یا فوق تخصص بفرستد. البته باید توجه 
داشته باشیم در پروتکل های درمانی نیز ذکر شده 
که بیمار باید سالی 1 یا 2بار توسط متخصص یا 
فوق تخصص ویزیت شود.« دکتر حاجی محمودی 
در مورد اینکه با این تصمیم، بیماران باید هزینه و 
وقت بیشتری صرف کنند و قطعا پزشکان عمومی 
تضعیف می شوند، از تصمیم جدید بیمه سالمت 
سخن می گوید: »اوال در فاصله 6 ماه پزشک عمومی 
می تواند دارو تجویز کند. ثانیا اینکه ما در نظر داریم 
طی تصمیمی، پزشکان خانواده شهری و روستایی 
یا پزشکان عمومی شاغل در درمانگاه های دیابت 
بتوانند برای بیماران انسولین تجویز کنند.« به گفته 
وی، علت گالیه بیماران مبنی بر اینکه داروخانه آنها 
را هر ماه به متخصص ارجاع می دهد این است که 
آنها هنوز تشکیل پرونده نداده اند و از روند برنامه 
جدید مطلع نیستند. اگر آنها یک بار تشکیل پرونده 
دهند، تا 6 ماه بعد نیازی به مراجعه به متخصص 
ندارند. به نظر می رسد بیمه ها با این تصمیم در نظر 
داشتند قدری هزینه هایشان را کنترل کنند و نتیجه آن 
هم معطلی بیماران در نوبت دهی مطب متخصصان 
و پزشکان فوق تخصص و صرف وقت بیهوده در 
تشکیل پرونده بیمه برای اثبات مجدد بیماری شان 
بوده؛ کاری که بیماران را سردرگم  می کند و هزینه های 

زیادی بر آنها تحمیل خواهدکرد.

اقدام اخیر  بیمه ها در سالی که سازمان جهانی بهداشت آن را سال دیابت نامیده، با انتقاد کارشناسان و مسووالن همراه شده است

بیمه علیه دیابت
 مهدیه 
آقازمانی

در حال حاضر بیماران 
بالتکلیف هستند زیرا بیمه 
خدمات درمانی اعالم کرده 
است که بیماران باید هر 
6 ماه یک بار از بیمه فرم بگیرند تا مجددا 
تایید شود که بیمارند! اگر پزشک تشخیص 
داده است که فردی باید مادام العمر 
انسولین بزند، با این روند باید پشت 
صف های طوالنی بیمه انتظار بکشد و نهایتا 
هم پزشک عمومی نمی تواند برایش قلم 
انسولین را تجویز کند. عالوه بر این، مگر ما 
چند متخصص داخلی و فوق تخصص غدد در 
کشور داریم که بیماران به راحتی بتوانند 
به آنها مراجعه کنند؟!
- دکتر کامران نیکوسخن

امسال حوادث گازگرفتگی در کشور رشد نگران کننده ای 
داشته؛ به طوری که به گفته وزیر بهداشت، از ابتدای امسال 
تاکنون 2 هزار و 530 مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن 
گزارش شده و223 نفر از هموطنان نیز به علت گازگرفتگی 
جان خود را از دست داده اند. استان های تهران، اصفهان و فارس نیز بیشترین 
آمار مرگ ومیر را به خود اختصاص دادند. آمارها از ابتدای سال تاکنون 
نسبت به مشابه سال قبل آنقدر رشد داشته که وزیر بهداشت نیز نسبت به این 
موضوع ابراز نگرانی کرد و از رسانه ها خواست در این زمینه اطالع رسانی 
کنند. این درحالی است که هنوز فصل زمستان شروع نشده است. مرگ 
خاموش حتی 2 فوتبالیست جوان را به کام مرگ برد و امیرحسین مرادی، 
کاپیتان تیم فوتبال امیدهای نفت تهران نیز به دلیل گازگرفتگي در بیمارستان 
بستری است. مرادی همراه امیرحسین صالحی، بازیکن جوان تیم صنعت 
سپاهان تهران و یک فوتبالیست جوان دیگر در منزل آنها شب را به صبح 
رساندند، اما به دلیل گازگرفتگي صالحی و بازیکن جوان دیگر فوت کردند 
و مرادی به بیمارستان رسانده شد. عالوه بر این، پدر رضا حقیقی ، هافبک 
سابق تیم پرسپولیس در منزل خود در مشهد دچار گازگرفتگی شد و جان 
خود را از دست داد. این آمارها فقط بیانگر یک موضوع است که با وجود 
تمام هشدارها هنوز اطالع رسانی در مورد مرگ خاموش به درستی انجام 

نگرفته و مردم نکات ایمنی الزم را نمی دانند. 

مونوکسیدکربن گازی بیرنگ و بی بوست که میل ترکیبی آن با هموگلوبین 
خون 200 برابر اکسیژن است و اگر فردی در معرض آن قرار بگیرد، سریع دچار 
مسمومیت می شود. دکتر نوفرستی، رئیس کارگروه پیشگیری از مرگ های 
خاموش در گفت وگو با »سالمت« با اشاره به آمار حوادث گازگرفتگی توضیح 
می دهد: »آمار تلفات مانند کوه یخی است که بخش کوچکی از کوه دیده 
می شود و بخش عمده آن دیده نمی شود. اگر میانگین تلفات سالیانه را 800 
نفر بگیریم، چند 100هزار نفر در سال مسموم می شوند. شاید 800 هزار نفر 
نباشد اما در خوشبینانه ترین حالت 300-200 هزار نفر با گاز مونوکسیدکربن 
مسموم می شوند و سالمت آنها تهدید می شود. هرچند شاید 90درصد آنها 
دچار مسمومیت جزیی شوند و نیاز به بستری شدن و درمان پیدا نکنند، اما 
برخی از مسمومان دچار عوارض ماندگار می شوند؛ فلج ذهنی، مغزی و قلبی 
و... و حتی زندگی نباتی مادام العمر. پس فقط نباید آمار مرگ چند صدنفره را 
ببینیم، بلکه باید به آمار چندصد هزار نفره مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن 

هم توجه کنیم.«

علتبیشترینگازگرفتگیهادودکشهایغیراستاندارداست
معموال زمانی که صحبت از گازگرفتگی به میان می آید، علت اصلی نقص 
در بخاری به ذهن می رسد. دکتر نوفرستی در پاسخ به این سوال »سالمت« 

که بیشترین علت گازگرفتگی در سال های اخیر چه بوده، به بررسی شرکت 
ملی گاز اشاره می کند: »بر اساس گزارش شرکت ملی گاز ایران، 2 علت اصلی 
گازگرفتگی و مرگ خاموش عبارتند از انتشار گاز سمی مونوکسیدکربن 
در فضای مسکونی و غیرمسکونی به علت نبود دودکش استاندارد و ایمن یا 
نداشتن دودکش با سهم نگران کننده 76درصد و نبود دریچه یا منفذ ورود 

هوای تازه و تهویه مناسب در ساختمان با سهم 13درصد.« 
به گفته دکتر نوفرستی، وضعیت ایمنی ساختمان ها حتی در بخش قابل توجهی 
از ساخت وسازهای جدید نگران کننده است. همچنین با توجه به سهم باالی 
دودکش های ناایمن در حوادث مرگ خاموش و با درنظر داشتن خطر مختل 
شدن عملکرد دودکش های ناایمن و غیراستاندارد در ماه های سرد سال، 
از جمله دودکش های کوتاه و بدون عایق روی بدنه دیوار ساختمان ها )یا 
خارج شده از پنجره ها یا رهاشده در بالکن ها(، خطر بروز حوادث گازگرفتگی 
و مرگ خاموش در این ایام به شدت افزایش می یابد بنابراین ضروری است 

بیش از گذشته توصیه های ایمنی را جدی بگیریم.

بخاریهایبدوندودکشمناسبمناطقمسکونینیستند
اخیرا بخاری هایی وارد بازار شده اند که دودکش ندارند و مختص استفاده در 
مکان هایی است که مدام در معرض هوا قرار دارند مانند مغازه ها. دکتر فرهاد 
رضوانی، رئیس اداره آموزش اورژانس وزارت بهداشت با هشدار نسبت به 
افزایش مرگ های خاموش و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در گفت وگو 
با »سالمت« نسبت به استفاده از این بخاری ها در محیط های مسکونی هشدار 
می دهد: »این بخاری ها برای محیط های دربسته مثل منزل های مسکونی اصال 
مناسب نیست زیرا حتی باعث مسمومیت می شود. همچنین در منازلی که 
بخاری های گازی دارند حتما باید یک دریچه باز باشد تا گاز در منزل جمع 
نشود. عالوه بر این، لوله بخاری از پشت بام باید حداقل 60 سانتی متر فاصله 
داشته و کالهک آن به شکل اچ باشد.« به گفته دکتر رضوانی، روشن نگه 
داشتن طوالنی ماشین در پارکینگ های سرپوشیده و همچنین روشن کردن 
گاز پیکنیکی در سرویس کارکنان اداره ها یا مدارس کار بسیار خطرناکی است 
زیرا هم می تواند باعث مسمومیت با گاز شود و هم خطر انفجار وجود دارد. 

عالیممسمومیتباگاز
در مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن عالئم بالیني متنوعي ممکن است 
دیده شود و به دلیل متغیر بودن عالئم و نشانه ها، مردم متاسفانه از مسمومیت 
با مونوکسیدکربن غافل مي شوند، تا اینکه سطح مسمومیت بسیار شدید 
مي شود. رئیس اداره آموزش اورژانس کشور در مورد عالئم بالینی مسمومیت 
توضیح می دهد: »عالئم زودرس مسمومیت، بسیار شبیه عالئم آنفلوانزاست. 
هنگامی که افراد زیادي باهم در یک فضا با گرمایش و تهویه ضعیف زندگي 
مي کنند و عالئمی شبیه آنفلوانزا دارند، باید مسمومیت با مونوکسیدکربن 

را در نظر داشته باشند. مسمومیت حتي ممکن است با بیماري هاي عفوني 
یا گوارشي اشتباه شود. گاهي به دلیل غیراختصاصي بودن و توجه نکردن به 
احتمال بروز این مسمومیت به دلیل بي نشان و عالمت بودن گاز، بیمار مجددا 
در محیط آلوده قرار مي گیرد و ممکن است این بار با مسمومیت شدید مراجعه 
کند. در مسمومیت حاد معموال عالئم سردرد، سرخ شدن لب ها، سرگیجه و 
سیاهي رفتن چشم، سردرگمي و اغتشاش شعور، تهوع و استفراغ و احتماال 
درد شکمي و سپس حالت بیهوشي، تشنج و اغما ایجاد مي شود.« به گفته 
این مقام مسوول در اورژانس، در بیماران مبتال به ناراحتي هاي قلبي تشدید 
بیماري ممکن است یک عالمت هشداردهنده باشد و از سایر عالئم مسمومیت 
مي توان به سفتي عضالت، افزایش تعداد تنفس، کاهش فشارخون و گاه تنگي 
مردمک ها اشاره کرد. باید توجه داشت اگر فردي در اثر ابتال به مسمومیت با 
گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست ندهد، ممکن است دچار نواقص 

عصبي و رواني پیشرفته مانند فلج عضوي یا اختالل قواي مغزي شود.

10توصیهبرایپیشگیریازمرگهایخاموش
بیشترین علت مسمومیت با این گاز به دلیل گازکشي هاي غیرمجاز یا گازکشي 
در منازلي است که استاندارد الزم را ندارند و دلیل دیگر نیز مربوط به رعایت 
نکردن موازین استاندارد در استفاده از دودکش هاست. به همین دلیل توجه به 
این توصیه برای پیشگیری از مسمومیت با گاز بسیار کمک کننده خواهد بود:
1. در شروع فصل سرما، از سرویس کاران مجاز شرکت ها درخواست کنید 
ضمن سرویس، تنظیم و راه اندازی وسایل و تجهیزات گازسوز، ایمنی محل 

نصب وسایل گازسوز را بررسی و کنترل کنند.
2. قبل از روشن کردن وسایل گازسوز و در طول فصل سرما چند بار باالی 
پشت بام بروید و از وجود و سالمت کالهک یا H مطمئن شوید. )برای 

دودکش های معمولی یا بدون فن(
3. قبل از نصب و روشن کردن بخاری، از مکش مناسب دودکش ها مطمئن 
شوید. تست مکش دودکش ها قبل از نصب لوله دودکش بخاری ضروری 
است. این کار ساده را می توانید با روشن کردن یک تکه روزنامه و قرار دادن 
آن روبروی لوله دودکش انجام دهید. در صورتی که دودکش بخاری درست 

کار کند باید شعله آتش را به سمت خود بکشاند.
الزم به یادآوری است، شاید دودکش سال پیش درست و سالم بوده باشد، اما 
ممکن است طی چند ماهی که از بخاری استفاده نکرده اید، جسم خارجی، 

پرنده یا نخاله های ساختمانی درون دودکش رفته یا کالهک افتاده باشد.
4. در طول فصل سرما، کارکرد دودکش را با لمس قسمت باالیی لوله رابط 
دودکش داخل ساختمان، با سر انگشتان دستتان بررسی کنید. سرد بودن لوله، 

نشان از کارکرد نادرست دودکش دارد. 
5. استفاده از وسایل گازسوزی که دودکش آنها با عبور از شیشه یا دیوار 
ساختمان، در نمای ساختمان )سمت کوچه و خیابان یا حیات( یا بالکن ها و 

حیات خلوت ها رها شده اند، نه تنها مجاز نیست، بلکه شدیدا خطرساز است. 
وزش یک باد شدید می تواند مانع از مکش دودکش شود. این دودکش ها 

مکش مناسبی ندارند و خطر گازگرفتگي را تشدید می کنند. 
6. در فصل سرما هرگاه در زمان روشن بودن و استفاده از وسایل گازسوز 
)بخاری، آبگرمکن، شومینه، پکیج، اجاق گاز و حتی موتورخانه مرکزی( در 
محل زندگی یا محل کار، احساس سنگینی هوا، سردرد و سرگیجه کردید، 
خطر گازگرفتگی را کامال جدی بگیرید. سریع در یا پنجره ای را باز کنید و سپس 
وسایل گازسوز و سیستم گاز منزل را بررسی و کنترل کنید. )از آتشنشانی، 

شرکت گاز یا سرویس کاران مجاز شرکت ها کمک بگیرید.(
7. در فصل سرما از پوشاندن تمام درزهای در و پنجره ها و دریچه های تامین 

هوای تازه، به بهانه گرم تر شدن خانه خودداری کنید.
دریچه های کوچکی که روی دیوار )معموال 30سانتیمتر زیر سقف( یا زیر 
در ورودی واحد مسکونی شما تعبیه شده، دریچه های تامین هوای وسایل 

گازسوز هستند، آنها را هرگز مسدود نکنید.
دریچه  کولرهایی که پشت بام هستند، منبع تامین هوا نیستند بنابراین توصیه 
می شود بسته شوند. این دریچه ها نه تنها بخشی از گرمای خانه را هدر 
می دهند، بلکه به علت قطر و ارتفاع باالتر نسبت به دودکش های ناایمن، 
مکش قوی ای دارند و چنانچه منافذ ورود هوا به خانه بسته باشد، می توانند 
عملکرد دودکش ها را مختل کنند و باعث »پدیده مرگبار مکش معکوس 

دودکش ها« شوند.
8. لوله های قابل انعطاف یا خرطومی که به اشتباه برای رابط دودکش استفاده 
می شوند، اصال دودکش نیستند بنابراین به هیچ عنوان از این لوله ها به عنوان 
دودکش استفاده نکنید و فوری آنها را با دودکش های فلزی گالوانیزه یا 

استیل جایگزین کنید. 
امکان اتصال و چفت و بست کامل این لوله ها به وسایل گازسوز و دودکش 
دیوار وجود ندارد. همچنین به آسانی سوراخ های ریزی در بدنه لوله ایجاد 
می شود و گاز مونوکسیدکربن از محل اتصاالت و این سوراخ های ریز، نشت 

می کند که سالمت و جان اعضای خانواده را به شدت تهدید خواهدکرد.
9. از سیستم های آشکارساز و هشداردهنده نشت گاز مونوکسیدکربن 
دارای »تاییدیه یا نشان استاندارد« یا دارای »تاییدیه سازمان های آتشنشانی یا 

شرکت گاز« استفاده کنید.
وسایل گازسوز فرسوده با عمر باالی 10 سال، نه تنها پرمصرف اند، بلکه 

خطرساز هم هستند، پس از آنها استفاده نکنید.
10. استفاده از وسایل پخت وپز برای گرمایش خطرساز و ممنوع است. از 
طرفی، استفاده طوالنی مدت از وسایل پخت وپز، به خصوص اگر در و پنجره ها 
دوجداره اند و همچنین در زمان خواب بودن ساکنان و استفاده از چند شعله 
اجاق گاز همزمان با روشن بودن چند وسیله گرمایشی و گازسوز دیگر نیز 

خطرساز و حتی مرگبار است.

گزارش »سالمت« از قاتل خاموش

 امیر 
محی الدین

گالیههایمبتالیانبهدیابت
انجمن دیابت گابریک بهترین جایی بود که توانستم با بیماران دیابتی در مورد مشکالتشان صحبت 
کنم. اولین گفت وگوی من با بیماران دیابتی با سارا دختر 34 ساله ای بود که 15 سال است به دیابت 
نوع1 مبتال شده است. او بعد از اینکه از مزیت های قلم های انسولین برایم گفت، ادامه داد: »هر ماه 
14 قلم را با نسخه و تحت پوشش بیمه از داروخانه می گیرم و پولی که می پردازم، 43 هزارتومان 
است. اگر قلم را آزاد بخرم، باید 430 هزار تومان بپردازم، ولی مشکلی که برایم ایجاد شده این 
است که چند وقت پیش برای مسافرت به شهرستان رفتیم و با نسخه رفتم داروخانه، ولی انسولین 
را به من نداد و گفت حتما باید متخصص برایم تجویز کند، ولی من در آن شرایط نمی توانستم 

پزشک متخصص پیدا کنم. تازه دوستانی دارم که در شهرستان زندگی می کنند و اصال به متخصص 
دسترسی ندارند و مجبورند به شهرستان های بزرگ اطراف بروند.« بیمار دیگر که تقریبا 45 ساله 
است، می گوید: »دیابت در خانواده ما ارثی است و پدرم هم مبتال بوده است. تازگی ها رفتم داروخانه 
انسولین بگیرم که گفتند باید تشکیل پرونده بدهی. از دوستان دیگرم در این مورد پرسیدم. آنها 
هم که تحت پوشش بیمه های مختلف بودند، گفتند داروخانه به ما هم همین حرف را زده است. 
بیمه چه چیز را می خواهد تایید کند؛ یعنی ما هر دفعه باید ثابت کنیم که دیابت داریم؟! حاال از 
همه این حرف ها گذشته، اگر بیمه نزدیک نباشد، ما باید هر دفعه کلی در ترافیک و شلوغی بمانیم 

و بعد برسیم به دفتر بیمه و آنجا هم باید کلی توی صف باشیم تا تشکیل پرونده انجام شود.«


