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آرزوهای بر باد رفته

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

تجویز اشتباه دارو دختر  8ساله را به کما برد

میزان

مرگ تلخ زائر عتبات روی تخت بیمارستان
گــروه حــوادث -زهــره صفــاری /مــرد
میانســال که در جریان سفر به عتبات
عالیــات دچــار ســکته مغــزی شــده
بــود در حالــی کــه هوشــیاری کامــل
داشــت بــه کشــور منتقــل شــد اما یک
هفتــه پس از بســتری شــدن در یکی از
بیمارستانهای تهران جان باخت.
بــ ه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایران» ،اواخر تیر ســال « ،95کاظم»
 66ســاله در هوشیاری کامل در بخش
اورژانــس یکــی از بیمارســتانهای
تهران بســتری شــد .دو روزی گذشــت
و از آنجــا کــه او ب ه تازگی ســکته مغزی
کــرده بــود ،به تشــخیص چند پزشــک
به بخــش قلــب انتقــال یافــت اما هر
روز کــه میگذشــت حــال او بدتــر از
قبل میشــد .تهوع ،اســهال ،استفراغ،
بیاشتهایی و درد شدید معده امانش
را بریــده بــود .فرزندانــش کــه تحمــل
دیــدن بیتابیهــای پــدر را نداشــتند
بارهــا از پزشــکان درخواســت کمــک
کردنــد اما آن گونه کــه انتظار میرفت
در بیمارســتان به او رسیدگی نمیشد
و بیمــار دو روز بعــد بــه کمــا رفــت.
بالفاصلــه وی را بهدلیــل افت شــدید
فشــار خــون و تشــنجهای متعــدد در
بخش «آیســییو» بســتری کردند اما
ساعتی بعد تسلیم مرگ شد.

نجات معجزه آسای کودکی
که در خواب راه می رود

تشخیصی و درمانی مناسب به میزان
 10درصد ،دکتر اصلی بخش به خاطر
ویزیت نکــردن بموقع بیمــار و صدور
بدون تشــخیص جــواز دفــن  5درصد
و مسئول فنی بیمارســتان نیز بهدلیل
نظارت نکردن و برنامهریزی ناصحیح
بــرای رســیدگی بــه بیمــار  5درصــد
مقصــر معرفــی شــدند .بــا تأییــد این
نظریه در کمیســیون  5نفره ،پرونده با
صدور کیفرخواستی با عنوان مشارکت
در قتــل غیــر عمــدی ناشــی از قصــور
پزشکی برای رسیدگی به شعبه 1043
مجتمــع شــهید قدوســی بــه ریاســت
قاضی افراسیاب ارسال شد.
ایران

ادامه روز شنبه

گروه حوادث /نظریه کمیسیون پزشکی
دربــاره بــه کمــا رفتــن دختــر  8ســاله
گلستانی اعالم شــد.هادی هاشمیان -
رئیس کل دادگســتری گلستان -درباره
آخریــن جزئیــات پرونده ســارینا دختر
بچــه علی آبــادی به میــزان گفــت :در
نتیجــهای که از ســوی کمیســیون اولیه
پزشــکی منتشــر شــده ،وقــوع اشــتباه

دارویــی محــرز اســت و در آن عــاوه بر
متصــدی داروخانــه و پرســتار کشــیک
بهدلیل تحویل اشــتباه دارو و مدیریت
نامناسب تجویز دارو ،شرکت داروسازی
نیــز به علت طراحی مشــابه برچســب
داروهــای مترونیــدازول و ســولفات
منیزیم که شــانس بروز خطای دارویی
را افزایــش میدهــد ،مقصــر شــناخته

شد هاند.
البتــه دو نفــر از طرفیــن پرونــده
بــه نتیجــه اعتــراض کردنــد و دوبــاره
پرونده به کمیســیون ارائه شــد.بهگفته
هاشــمیان ،به محــض دریافت نتیجه
کمیســیون ،اگــر طرفیــن در مهلــت
قانونی بــه این نظریه اعتــراض نکنند،
کیفرخواســت متهمان صــادر و پرونده

بــرای صــدور رأی بــه دادگاه فرســتاده
میشود.سارینا دختر بچه  ۸ساله علی
آبادی  ۲۵دی سال  ۹۶با شکایت از درد
شــکم در بیمارســتان علــی آبــاد کتول
بستری شــد که بر اثر تزریق اشتباه دارو
دچار افت هوشیاری شد و به کما رفت.
بــه گفت ه پــدر ســارینا پزشــکان گفتهاند
هماکنون او در خواب نباتی است.

خانــواده «کاظم» کــه کادر درمانی
بیمارســتان را مســئول اصلــی مــرگ
پدرشــان میدانســتند علیــه آنهــا بــه
دادسرا شــکایت کردند و بازپرس پس
از بررســی شــواهد و مدارک ،خواســتار
تشکیل کمیسیون پزشکی برای تعیین
علت مرگ مرد  66ســاله شــد .جلسه
نخست رسیدگی به پرونده حدود یک
ســال بعــد از ایــن حادثه تلخ تشــکیل
شد .یک کارشناس پزشکی قانونی و 2
نورولوژیســت پس از شنیدن اظهارات

طرفین اعالم کردند بــا توجه به اینکه
بیمار دچار ســکته مغزی وسیع بوده و
سابقه فشار خون و مصرف دارو داشته
است ،جســد باید کالبدشکافی میشد
کــه این کار از ســوی بیمارســتان انجام
نشده است اما از آنجا که شرایط بیمار
قابــل پیشــگیری و درمان نبوده اســت
 80درصــد علــت مــرگ بــه طبیعــت
بیماری مربوط بود و پزشک جایگزین
بیمارســتان بهدلیــل حضــور نیافتــن
بموقــع و قصــور در انجــام اقدامــات

ایران

قسمت بیست و هشتم  /صالت ظهر بود که غالم
داستانک
در کوچههــای تنــگ و پیچدرپیــچ محلــه عربها
بــه هر رهگذری که میرســید ســراغ خانــه الیاس
سردســته مطربهــای روحوضــی ایــن محــل را
میگرفــت ،مردی کــه در خیابان ســیروس بنگاه
شــادمانی داشــت و بــرای جشــنها و عروســیها
ارکســتر و برنامــه ســیاه بــازی و نمایشهــای
روحوضــی تــدارک میدیــد .الیــاس یــک حرفــه
محمد بلوری
پنهانی هم داشت و اوراق شناسایی برای بعضی
روزنامه نگار پیشکسوت
از مشتریانش جعل میکرد.
غــام تصمیم گرفته بود با تغییر چهــره ،یک هویت جعلی پیدا کند
تــا از تعقیــب مأمــوران و انتقامجویــی مهندس قالبــی در امــان بماند.
میدانســت کــه عکسهــا و مشــخصاتی از او کــه در پرونــده اتهامیاش
منعکس اســت ،در شــهرها و جادههای کشــور در اختیار مأموران پلیس
گذاشته شده تا دستگیرش کنند.
با دیدن پیرمردی که از خم کوچهای گذشته بود و از روبهرو بهسویش
میآمد ،از او پرسید:
 انــگار شــما اهــل این محلــه هســتید پــدر ،میدونید منــزل الیاسحکیمی کجاست؟
پیرمرد با نوک عصایش به یک در کهنه و چوبی اشاره کرد که در گذر
زمان و تابش آفتاب و بارش باران ،رنگ به تنش طبله کرده و چارچوب
پوسیدهاش در حال فرو ریختن بود.
درست آمدی جوون :همون در دومی.غــام پای در ایســتاد و چکش برقی در را دو بار بــا احتیاط کوبید و به
انتظار ماند.
از فراز دیوار ،نمای ســاختمان قدیمی با ســبک معماری عهد قاجار
پیدا بود که پنجرههایی با شیشههای سبز و زرد و قرمز غبارآلود داشت.
هیــکل تنومنــد الیــاس قــاب یــک لنگــه گشــوده پنجــرهای در طبقــه
دوم ســاختمان نیمه ویران را پوشــاند و طبل شــکم برآمــدهاش را روی
چارچوب پوســیده فشــرد .صورت گوشــت آلودش از نشــئه مداوم شیره
تریــاک به تیرگی میزد و چشــمهای درشــت ورقلنبیــدهاش به خماری
مــیزد .نــگاه خــواب آلــودش را از فــراز دیــوار حیــاط در کوچــه گرداند و
پرسید:
 کی هســتین .با کی کار دارید؟ غالم خودش از پای دیوار پس کشــیدو چهره به چهره مرد جواب داد :آقا الیاس من هستم غالم ،به سفارش
رمضان قفل ساز آمدهام .حتماً با شما درباره من صحبت کرده؟
الیاس گونه برآمدهاش را خاراند و پس از لحظهای فکر گفت:
 ها ...درســته مش رمضان قفل ســاز بفرما خوش آمدی .االن در رابرایتان باز میکنن.
چند لحظه بعد پیرزن خدمتکار در حیاط را به رویش باز کرد و غالم
پــا در حیاطی گذاشــت که بــا آجرهای قزاقی فرش شــده بــود و به مرور
زمان از سائیدگی به سرخی میزد .به اشاره پیرزن پا در اتاقی گذاشت که
فضایش آکنده از بوی دود تریاک و رطوبت بود.

حوادث جهان

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

حســین خانی /دختر  5ساله قائمشهری که در خواب راه میرود از طبقه
سوم ســقوط کرد اما به طرز معجزه آسایی زنده ماند.
این حادثه هنگامی رخ داد که تمام اعضای خانواده در خواب بودند
و ریحانه دختر بچه قائمشــهری از پنجره آپارتمان به پایین ســقوط کرد.
ëëشرح ماجرا از زبان پدر ریحانه
شــب ســوم ماه محرم بود .همه ما خواب بودیم .دختر  ۵ســالهام به
نــام ریحانه که در خواب راه میرود به باالی پنجره رفته و از طبقه ســوم
سقوط میکند.ما حتی صدای فریاد و جیغزدنهای او را نشنیده بودیم.
مــردی که به همــراه خانوادهاش ســوار بر خودروی ســواریاش در حال
عبور از محل ما بودند ریحانه را دیده و متوجه ماجرا شــدند.
راننــده بالفاصله خــودرو را متوقف کرده و بر بالیــن ریحانه که تقریباً
بیهــوش شــده بود رســید .آنها زنگ تمامــی واحدهای ســاختمان را به
صــدا درآوردنــد تا خانــواده این دختر را پیــدا کنند .یکی از همســایهها با
توجــه بــه گفتههای راننده بســرعت خود را بر باالی ســر ریحانه رســانده
و متوجــه میشــود کــه دختر ماســت.زنده مانــدن او براســاس گفتههای
پزشــکان به معجزه شــبیه اســت .دخترم هیچ جراحتی در سر و صورت
نداشــت و تنها لگن و پایش آســیب مختصری دیده بود.به ســرعت او را
به بیمارســتان رساندیم و تحت درمان قرار گرفت.

ëëدیه و جزای نقدی برای مقصران
جلســه دادگاه حــدود  2ســال پس
از مــرگ «کاظم» برگزار شــد و قاضی
شــعبه  1043پس از بررســی شــواهد و
مــدارک و شــنیدن اظهــارات طرفین،
دو پزشــک اصلــی و جایگزیــن را بــه
پرداخــت  20میلیــون تومــان جــزای
نقدی جایگزین حبس از جنبه عمومی
جــرم و همچنین از جنبــه خصوصی،
هر یک را به ترتیب به پرداخت  5و 10
درصــد دیه کامل انســان محکوم کرد.
مســئول فنــی بیمارســتان نیــز در این
دادگاه از اتهاماتش تبرئه شد.

مرزبان امریکایی،
قاتل زنجیر های بود

آرزو کیهان
مترجم

yahoo

پارک ویلتشایر در بریتانیا میزبان  170بالن رنگین در آسمان بود.بهگزارش دیلی استار ،این بالنها رکورد همزمان پرواز را در
کتاب گینس به ثبت رساندند.بالنها از  9کشور مختلف بوده که در زمینی به وسعت  9هزار هکتار به پرواز درآمدند .هدف
از این کار بهدست آوردن رکورد گینس و جذب گردشگر بیشتر برای پارک حیات وحش و سافاری بریتانیاییها بوده است.

قتل همسر با پیچ گوشتی

میرر

مــرد قاتــل که همســر خــود را بــا پیچ
گوشــتی به قتل رســانده بود در حالی
که قهقهه میزد با اداره پلیس تماس
گرفت و اعتــراف کرد.بهگزارش یاهو،
«کالرک شــین» در پــی ایــن اعتــراف
هولناک و رفتار جنــون آمیزش به 20
ســال زندان محکــوم شد«.اســتوارت
بلیــک» بــازرس پلیــس در ایــن بــاره
گفت«:مــرد روانــی با صدای بلند و قهقهه اعتراف کرد که زنش را کشــته
است .قاتل  28بار پیچ گوشتی را در بدن همسرش فرو کرده است».

النهای میان زبالهها

دو برادر انگلیســی با پرورش بزرگترین کدو تنبل جهان نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رســاندند.به گزارش
مترو« ،استوارت و ایان پاتون» دوقلوهای  57ساله برای رشد این کدو تنبل بیش از  100گالن آب مصرف کردهاند.آنها روزانه
 4ساعت در کنار کدو تنبل هستند و شرایط تابش نور خورشید ،کود خاک و میزان آب مصرفی گیاه را بررسی میکنند .برادران
انگلیسی میگویند وزن گیاه هر  24ساعت تغییر پیدا کرده و رشد میکند و اکنون  2269پوند معادل  1191کیلوگرم است.

دیلی میل

شناگر امریکایی قربانی کوسه سفید

دیلی میل

جوان  26ساله امریکایی هنگام شنا در سواحل ماساچوست طعمه کوسه سفید شد.
بهگــزارش دیلی میل ،قربانی «آرتور مدیچی» ناگهان با حمله کوســه غافلگیر شــد.
هرچند شاهدان حادثه و امدادگران بالفاصله به کمکش رفتند و او را به نزدیکترین
بیمارســتان ماساچوست منتقل کردند اما پزشکان موفق نشدند وی را نجات دهند.
بنــا بــر گزارشهای پلیس ،بــا وجود هشــدارهای بیوقفــه درباره حمله کوســهها در
ساحل همچنان شناگران بهخاطر بیتوجهی جان خود را از دست میدهند.

نمایشگاه سگ و گربه های اشرافی
نمایشــگاهی از ســگها و گربههای زیبــا در لباسهای فاخر
که در مقابل چشــمان تماشاچیان رژه رفتند در چین برگزار
شــد .بهگــزارش شــینهوا ،ایــن نمایشــگاه در اســتان هوبیی
برگزار شــده و حدود  2هزار غرفه در آن وجود داشــته است.
در ایــن غرفههــا لباسهای ســگ و گربه به همــراه غذاهای
مخصوصشان دیده میشــود .در این نمایشگاه مجهز همه
حیوانات ســونوگرافی شــده و حتی دندان هایشان نیز تحت
نظر دامپزشکان قرار گرفته است.

زوجی که  3سال مسواک نزدند
زوج لهســتانی بــه خاطــر رژیم غذایی عجیب شــان مســواک نمیزنند.به گــزارش مترو« ،تینا استوکالســا» 39ســاله و
همسرش «سیمون بون»  26ساله نخستین بار همدیگر را در بالی اندونزی مالقات و با هم ازدواج کردهاند .این زوج از
رژیم غذایی پیروی میکنند که در آن فقط باید میوه بخورند و معتقدند که در این رژیم مســواک زدن الزم نیســت زیرا
میوهها قادرنــد الیههای جرم روی
دندان را پاکسازی کنند.
«تینــا» اهــل لهســتان اســت و
میگویــد میوههــا بیــن  2تــا  4هزار
کالری روزانه وارد بدن شان میکند
و هر غــذا میتواند بهعنوان معمار
داخلــی دهــان و دنــدان عمل کند.
بــا وجود این هیچ شــواهد پزشــکی
دقیقــی مبنی بــر اظهــارات این دو
وجود ندارد.
مترو

تصویــر النه یک قو میان
زبال ههــای پالســتیکی
برنــده جایــزه عکاســی
بریتانیا شــد .بــه گزارش
دیلــی میــل ،ایــن قــوی
زیبــا النــهاش را در میان
زبال ههــای پالســتیکی
ســاخته و از تخمهایــش
درون النه محافظت میکند«.ادگ هیوز» عکاس حرفهای  72ساله در این
باره گفت« :این عکس چشماندازی از وضعیت کنونی زندگی ما و حیوانات
اســت .این در حالی اســت که هر روز زبالههای پالستیکی در محیط زیست
ما پراکنده میشود و جان موجودات زنده بیشتری را به خطر میاندازد».

بزرگ ترین کدو تنبل دنیا

شینهوا

نوازنده امریکایی که  6ســال قبل انگشــتانش را زیر تیغ دســتگاه برف روب
از دســت داده بود با تالشی چشــمگیر به نواختن پیانو ادامه میدهد.جیم
رادلوف ســه انگشــت خود را در دستگاه برف روب از دست داد اما هرگز این
حادثه باعث نشــد تا وی نوزاندگی را کنار بگذارد .این پیرمرد  71ســاله اهل
ویسکانسین با خنده میگوید :از این به بعد پیانو نواز  7انگشتی را میبینید
که کم نمیآورد!این مرد با اراده از  3ســالگی پیانو مینواخت .وی میگوید
کافی است فقط اراده کنید تا همه چیز را در اختیارتان بگیرید.

اسکای

پیانو نواز  7انگشتی

پرواز  170بالن در آسمان بریتانیا

یکــی از مأمــوران مرزبانــی امریکا
در ایالــت تگــزاس ،به اتهــام قتل
چهــار زن بازداشــت شــده اســت.
بهگزارش بیبیســی ،پس از آنکه
زنی با مراجعه به پلیس در شــهر
الردو ادعــا کــرد از چنــگ «خــوان
دیوید اورتیــز» فرار کرده ،مأموران
بــرای بازداشــت او اقــدام کردنــد.
وی با مشــاهده مأمــوران فرار کرد
امــا ســرانجام در نزدیکــی هتلــی
دستگیر شد.
او حــدود  ۱۰ســال در مرزبانــی
امریــکا کار کــرده اســت.به نوشــته
یک روزنامــه محلی پلیس در این
بــاره اعالم کرده اســت« :مــا قاتل
زنجیرهای را بازداشت کردیم».
ب هگــزارش رســان ههای محلــی،
جنــازه هــر چهــار قربانــی در یــک
مــاه اخیــر در نزدیکی جــادهای در
منطقهای روستایی پیدا شد.
بهگفتــه دادســتان هــر چهــار
قربانی ب ه شــکل مشــابهی به قتل
رسید هاند.
قربانــی پنجــم ســوار خــودروی
دیویــد اورتیز شــده بــود ،اما کمی
بعــد احســاس خطر کــرد و قصد
داشــت در یــک پمــپ بنزیــن از
خــودرو پیــاده شــود کــه مأمــور
مرزبانــی ســاحش را به ســوی او
هــدف گرفــت .ایــن زن ســرانجام
توانســت فرار کنــد و موضوع را به
پلیس خبر داد.

