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ساختمان پالسكو، خاطرات چند نسل از مردمان را در خود ريخته بود. پالسكو در 
تهران بود اما هويتي به گستره تمام ايران داشت. خيلي از توليدكنندگان شهرهاي 
ديگر آن را رونق مي دادند و آوازه اش حتي در كشورهاي هم جوار و غيرهم جوار 
همچون تركيه و پاكستان و هند و چين پيچيده بود. ساليان قديم تر، مغازه هاي 
زيادي در پالسكو، ماهي هاي آكواريومي مي فروختند اما رونق پوشاك و رغبت 
مردم به خوش پوشي عرصه را بر آن ماهيان تنگ كرد. هرچه از طبقات پايين باالتر 
مي رفتي، تك فروشي كمتر و البته قيمت ها مناسب تر مي شد. موارد استثنايي هم 
بودند كه در طبقه سوم يا چهارم، ظاهر و جذابيتي همچون بوتيكي مدرن داشتند. 
آسانسورش ظرفيت حمل آن همه باري كه به دقيقه جا به جا مي شد را نداشت از 
همين رو برخي كسبه، بسته هاي لباس را روي پله ها ُسر مي دادند تا به طبقه همكف 
برسد. خيلي از مردم ايران به خصوص مردها خاطراتشان را آنجا، جا گذاشته اند. 
پالسكو به رغم تالش هاي گاه گاهش هرگز توفيقي در عرضه لباس هاي زنانه 
نداشت و حضور پرشمار زنان بيشتر به خاطر آن بود كه سليقه شان را به قامت 
مردانشان بپوشانند. ورودي پالسكو، برخالف مال هاي امروزي دري فراخ داشت 
و نماد موفقي از آميختگي مردم با كسب و كار بود. آبميوه فروشي و روزنامه فروشي و 
خرده كسب وكارهايي كه در جوارش شكل گرفته بودند هويتي صميمي به پالسكو 
مي داد. ساختمانش قديمي بود اما قديمي بودنش دليلي بر فروريختنش نيست. چه 
بسيار سازه هاي كهنسال تري كه اكنون ده ها سال است بر پاي ايستاده اند و سال به 
سال استوارترشان مي كنند. اگر قديمي بودن پالسكو را توجيه فروريختنش كنيم، 
برج هاي سامان و اسكان و اكباتان و بهجت آباد و آتي ساز را در معرض فروپاشي 
قرار داده ايم. غافل از آنكه همين ها كه نام برده شد از منظر معماران و اهل فن، 
نمونه هاي ممتازي از ساختمان سازي ديرپا به شمار مي روند و تازه دوران جواني شان 
را مي گذرانند. بايد نگران ساختمان هايي بود كه به سبك بسازبفروشي، ايمني شان 
را فاكتور گرفته اند حتي اگر نوساز باشند. مشكل پالسكو، ايمني بود. پالسكو 
آنقدر با كسبه آميخته شده بود كه كسي باور نمي كرد جزيي از وجودش را آوار 
ببيند. دوستي كه براي آموزش مديريت بحران به اهل كسب و كار پالسكو رفته 
بود گاليه مي كرد كه كسي حرف هايش را جدي نگرفته و گوشي به سخنش نداده 
بود. در اين حيص و بيص، ما البته بايد هم درد مغازه داراني هم باشيم كه به ساليان و 
حتي گاه نسل در نسل اعتبار مالي و هويت شغلي شان را در پالسكو سرمايه گذاشته 
بودند و اكنون هرچه بوده اش را باخته اند. فروريختن پالسكو بسياري از ما را هم 
به هم ريخته است. مايي كه در پالسكو لباس هاي جوانانه خريديم و حتي عروسي 
و عزايمان را با آن پيوند زديم. پالسكو، حيف شد. اما هيچ كدام از اينها آنقدر مهم 
نيست كه ميخكوب رفتار آتش نشانان مان نشويم. مي گويند تفاوت حرفه با شغل 
اين است كه در شغل خدمت ارائه مي كنيم تا پول بگيريم اما حرفه مندان، خدمت 
مي دهند و »اعتماد« مي گيرند. درآمد در حرفه، طفيل اعتماد است. اما از اعتماد 
مهم تر، درجه خطرپذيري است كه حرفه اي را متعالي مي كند. در اين دوران كه 
ناهوشمندانه، برخي حرفه هاي قديمي، تا شغل فروكاسته مي شوند، آتش نشانان 
آبروي همه »حرفه«هايند. اين همه خطرپذيري و بي توقعي و مردم دوستي و عشق 
نامشروط و جانفشاني، درسي است براي ما مهندسان و معلمان و پزشكان و هنرمندان 
و وكال و... تا الفباي حرفه را از اينها ياد بگيريم. در روزگاري كه همه جا، بجا و نابجا. 
يأس اخالقي ترويج مي دهند، آتش نشانان آبروداران و حريم داران حرمت اخالق 

حرفه اي بوده اند؛ ياد درگذشتگانشان گرامي!

اخالق حرفه ای در در خیابان جمهوری

 دکتر حمیدرضا نمازی
عضو گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اين روزها كه همه نگاه ها به خبرهای مختلف 
پيرامون فروريختن ساختمان »پالسكو« است، 
شايد كمتر كسی نگاه تغذيه ای به نوع خورد 
و خوراك آتشنشان ها يا امدادگران حاضر در 
محل داشته باشد. معموال در مواردی كه فرد 
باشد، مثال در  آلودگی گوارشی  در معرض 
كارخانه های در معرض فلزات سنگين كار كند 
يا آب و غذای مسموم مصرف كرده باشد، ما 
می توانيم مصرف مواد غذايی پروتئينی مانند 
شير را به او توصيه كنيم. پروتئين هايی مانند 
پروتئين موجود در شير با اتصال به اين تركيبات 
مضر باعث دفع مواد آالينده از بدن می شوند اما 
نسخه چندان مشخصی برای رفع آلودگی های 
ريوی كه از طريق استنشاق وارد بدن می شوند، 
وجود ندارد. يعنی ما نمی توانيم بگوييم كه 
امدادگران يا آتش نشان های حاضر در صحنه 
حادثه پالسكو، برای خنثی كردن اثر دود و غبار 

استنشاقی، چه خوراكی هايی مصرف كنند. با 
اين حال، به اين دوستان عزيز و فداكار توصيه 
می شود برای اينكه كمترين آسيب به سيستم 
تنفسی و سالمت آنها وارد شود، اول اينكه حتما 
از ماسك های استاندارد و ايمن كمك بگيرند 
و دوم اينكه قدرت سيستم دفاعی بدنشان را 

باال ببرند. 
هوايی كه در حال حاضر اين آتش نشان ها و 
امدادگران تنفس می كنند، شبيه هوای آلوده 
)البته چند برابر آلوده تر( است. از اين رو، مصرف 
آنتی اكسيدان های قوی كه ويتامين های C و 
E در راس آنها قرار دارند، كمك بزرگی به 
تقويت سيستم ايمنی و مبارزه با راديكال های 
آزاد در بدن برای باال بردن مقاومت بدن در برابر 
اين آلودگی شديد خواهد كرد. انواع ميوه ها و 
سبزی های تازه و سالم، روغن زيتون فرابكر و 
تصفيه نشده و انواع مغزهای خام مانند بادام، 
پسته، گردو و فندق، سرشار از ويتامين های 
نامبرده هستند و می توانند در برنامه غذايی اين 
افراد، ساكنان اين منطقه و كسانی كه شرايط 

كاری مشابه آنها دارند، گنجانده شوند.

در هر  آتش سوزی، گازهای ناشی از احتراق ناقص 
و سوخت مواد می توانند باعث مسموميت افراد 
شوند. مونوكسيدكربن مهم ترين گازی است 
كه با احتراق ناقص، سالمت افراد را به خطر 
می اندازد. اين گاز كه تحت عنوان گاز زغال نيز 
شناخته می شود، مهم ترين گاز صنعتی خطرساز 
است. گروه دوم از گازهای مشكل ساز، گازهايی 
هستند كه بر اثر سوختن مواد مختلف ايجاد 
است  سيانيد  گازها  اين  مهم ترين  می شوند. 
كه مسموميت های خطرناك ايجاد می كند. با 
توجه به غلظت گاز موجود در فضا، عالئم اين 
مسموميت ها می توانند خيلی سريع يا مدتی بعد 
از استنشاق ايجاد شوند. درواقع، اگر مسموميت 
حاد باشد، عالئم آن بالفاصله بروز خواهد كرد. 

گاز و دود ناشی از احتراق مواد از 2 راه بر سالمت 
تاثير می گذارد؛ اين گازها می توانند جايگزين 
اكسيژن شوند و فرد را دچار خفگی كنند. درواقع، 

هر گازی كه در محيط بسته پخش شود به دليل 
جايگزينی با اكسيژن با خطر خفگی همراه است، 
حتی اگر فی نفسه سمی  نباشد. گازهای سمی مثل 
مونوكسيدكربن و سيانيد عالوه بر جايگزينی با 
اكسيژن باعث ايجاد مسموميت نيز می شوند. 
درمان اين مسموميت ها بر اساس نوع آنها متفاوت 
است اما درمان مشترك تمام آنها اكسيژن رسانی 
به فرد است. در بعضی از مسموميت ها اكسيژن 
بايد با فشار باال برای فرد استفاده شود. قربانيان 
بعضی ديگر از مسموميت ها مثل مسموميت با 
سيانيد عالوه بر اكسيژن رسانی به آنتی دوت های 

مخصوص )پادتن( هم نياز دارند. 
در  خود  كاری  شرايط  دليل  به  آتش نشانان 
معرض خطر بيشتری برای مسموميت با گازهای 
خطرناك قرار دارند. اين افراد بايد هنگام كار از 
لباس هايی استفاده كنند كه اكسيژن در محفظه آنها 
به اندازه كافی جريان داشته باشد. برای مقابله با 
آثار مواد شيميايی مختلف، لباس های متفاوتی 
وجود دارد. بهترين لباس محافظتی، لباسی است 
كه ارتباط فرد را با محيط بيرون به طور كامل قطع 

كرده و با اكسيژن رسانی تنفس او را تامين كند.

اندك اند  چه  و  عبرت ها  بسيارند  »چه 
عبرت  پذيری ها«، اين پيام امام علی)ع( است كه 
امروزه در بسياری از مسائل و اتفاق های اطراف ما 
قابل تطبيق هستند. حادثه پالسكو نيز از عبرت هايی 

است كه توجه به آنها می تواند سودمند باشد:
1( همچنان پيشگيری بهتر از درمان است. وقتی 
نسبت به هشدارهای اطراف خود بی توجه عبور 
می كنيم و زمانی كه با بدبينی تمام هشدارها را به 
گيردادن ترجمه می كنيم، احتمال دامنگير شدن 

همان تذكرها وجود دارد.
2( نگاهی به خودمان بيندازيم. آيا كاری يا جايی از 
زندگی ما هست كه نياز به ايمن سازی داشته باشد؟ 
نكند ساختمان ايمان، رفتار و انديشه مان به راحتی 

فروبپاشد؟
3( نه نگرانی بيهوده از آينده مناسب است و نه 
فراموشی همه آنچه ديگران نگران آن هستند. 
سال هاست كه شعار »اول ايمنی بعد كار« را به در و 

ديوار شهرمان زده ايم ولی دريغ از توجه كامل به آن.
4( فرهنگ ما به دست خود ما ساخته می شود. بحران 
سلفی، نسلی خودشيفته را در اختيار ما می گذارد. 
هنگامه كمك، زمان مناسبی برای عكس گرفتن و 

تماشاچی بودن نيست.
5( »شهيدان خدمت« برند تازه ای است كه هر يك 
از ما می توانيم نصيب خودمان كنيم. هر يك از 
نيروهای جامعه، كارآمدی فوق العاده ای دارند كه 
بهنگام نياز بروز می كنند، پس درباره ارزيابی های 

شغلی ديگران انصاف بيشتری داشته باشيم.
پيكرها، كنجكاوی  نمايش  برای  6( جستجو 
غيرمودبانه ای است كه به جای همدردی ما را به 

وادی دردفراموشی می برد.
7( يك به توان چند، مساوی است با توانمندی باالتر 
از تصور. اين فرمول می تواند در خيلی از مسائل 
جامعه ما كارساز شود. زمانی كه همه برای حل يك 
مشكل بسيج می شوند، برای همه مشكالت هم 

می توانند اين هم افزايی را داشته باشند.
8( تجليل و تقدير، هم نشان شخصيت سالم و 
هم مرهم روانی و معنوی خانواده های فداكاران 

پالسكو است. آن را از ياد نبريم، هرچند به دعايی.

ساختمان  فروپاشی  و  حريق  ناگوار  حادثه 
پالسكو در خيابان جمهوری تهران كه منجر به 
جان باختن گروهی از آتش نشانان غيور و فداكار 
اين سرزمين و تعدادی از شهروندان عزيزمان 
شد، همه ما را اندوهگين و عزادار كرد. به همين 
سبب، بسياری از اقشار جامعه، از جمله جامعه 
پزشكی، كوشيدند به هر نحوی كه از دستشان 
برمی آيد، با اين عزيزان همدردی و از آنها 
حمايت و پشتيبانی كنند. به اين منظور، اعالم 
می كنم كه 3 انجمن پزشكی )متخصصان پوست، 
متخصصان جراحی  پالستيك و متخصصان 
گوش و حلق و بينی( در همكاری با يكديگر 
تصميم گرفته اند برای كمك به آسيب ديدگان 
حادثه دلخراش پالسكو، تمام خدمات درمانی 
را كه در حيطه وظايفشان است، به طور رايگان 

برای آنها انجام دهند. بنابراين تمام افرادی كه 
در اين حادثه ناگوار دچار آسيب ديدگی )اعم 
از سوختگی و جراحاتی كه نياز به عمل زيبايی 
و ترميمی دارد( شده باشند، می توانند رايگان 
ترميمی  و  زيبايی  درمان های  شوند.  درمان 
معموال تحت پوشش بيمه ها نيز نيست ولی 
اين خدمات درمانی )اعم از خدمات ترميمی 
و  لپيوپالستی  پالستيك،  جراحی  پوست، 
درمان های سوختگی، ليزر و زيبايی و درمان 
يا در جريان  هرگونه جراحتی كه زير آوار 
آتش سوزی برای اين عزيزان ايجاد شده باشد(   
برای آسيب ديدگان سانحه پالسكو به رايگان 
انجام خواهد شد. حادثه ديدگان می توانند با 
شماره های 88202914 و 88202915 تماس 
بگيرند تا از مراكزی كه اين خدمات درمانی را 
به آنها ارائه می دهند، مطلع شوند. از »سالمت« 
و ساير رسانه ها و مردم تقاضا دارم به هر نحوی 
كه می توانند اين خبر را به حادثه ديدگان اين 

سانحه اطالع دهند.

بخور نخورهای آتش نشانان آتش نشانان مراقب مسمومیت ها باشند

پیام های پالسکو درمان رایگان آسیب دیدگان پالسکو توسط متخصصان پوست، 
جراحان پالستیک و متخصصان گوش، حلق و بینی

 دکتر حسین حسنیان مقدم
متخصص سم شناسی بالینی و 

مسمومیت ها، عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دکتر محمد نیلفروش زاده
متخصص بیماری های پوست 

رئیس انجمن متخصصان پوست

بعید است داغ پالسکو به این زودی ها در دلمان سرد شود. بعید است آنهایی که حتی پای یک فریم 
از عکس ها و فیلم های دلخراش آن نشسته باشند، بتوانند به این زودی ها آن خاطره های ناگوار را از 
ذهن و ضمیر خود پاک کنند. این مساله، به ویژه برای آنهایی که درگیری بیشتر و نزدیک تری با این 
حادثه داشته اند، جدی تر و پررنگ تر است. خانواده آتش نشانان و آن دسته از کارکنان پالسکو  که 
در این حادثه جان باخته اند، طبیعی است که به این زودی ها نمی توانند با این مساله کنار بیایند و به زمان بیشتری برای 
سوگواری و سازگاری نیاز دارند. اما این حادثه در کنار غم و اندوهی که به همراه داشت، ضعف های مهمی از جامعه 
را نیز به نمایش گذاشت و در عین حال، نقاط قوت و درخشانی را نیز عیان کرد. در »پرونده سالمت« این هفته، عالوه 
بر اشاره ای گذرا به این نقاط تاریک و روشن، کوشیده ایم اخبار و نظرگاه هایی را بازتاب بدهیم که از منظر سالمت، 

حائز اهمیت بیشتری هستند. به عنوان مثال، حتما در تصاویری که از محل حادثه منتشر شده،  دیده اید که بسیاری از 
آتش نشانان و امدادگران از ماسک های تنفسی پارچه ای استفاده می کردند و برخی نیز هیچ ماسکی به دهان نداشتند؛ آن 
هم در حالی که دود سفید غلیظی که از آتش سوزی متصاعد می شد، میدان فعالیت آنها را پر کرده بود و در عین حال، 
آلودگی هوای تهران نیز در مرز هشدار بود. کافی است حادثه برج های دوقلوی آمریکا و ابتالی گروهی از امدادگران 
آن حادثه تروریستی به بیماری های مزمن تنفسی و برخی سرطان ها را به یاد بیاوریم تا به اهمیت فوق العاده این قبیل 
امکانات ساده  و در دسترس پی ببریم. درمان رایگان برخی آسیب دیدگان این حادثه و ضرورت آموزش در زمینه ایمنی 
در آتش سوزی و سایر حوادث نیز مساله ای بود که در محافل پزشکی بازتاب قابل توجهی داشت. »پرونده سالمت« این 
هفته به این قبیل مسایل سالمت محور درباره حادثه پالسکو، آتش سوزی و آتش نشانان می پردازد. با ما همراه شوید. 

پرونده»سالمت«برایپالسکو،آتشسوزیوآتشنشانان

ایستاده در غبار

 ستاره محمد
 مهدیه آقازمانی

 دکتر محمدرضا وفا
متخصص تغذیه

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

 ابراهیم اخوی
روان شناس بالینی مرکز مشاوره 

حوزه علمیه قم


