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محدثه فیروزبخت | خبرنگار
«جانباختنیکخانوادهبراثرگازگرفتگی»،ازآندستهخبرهاییاستکهبهنظرمیرسدتلخیاشبرایهمگانقابل
پرونده
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با گاز منواکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادند ،این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات
 ۱۹۴نفربود 14.9،درصدافزایشیافتهاست.همچنینآمارهانشانمیدهدحدود ۷۰درصدتلفاتمسمومیتباگازمربوطبهنیمهدوم
هرسالاست.اینروزهاکههوادربیشترنقاطکشورسردشدهوکمکمزماناستفادهازبخاریووسایلگرمایشیرسیدهاست،خطرابتال
بهگازگرفتیدرشهرهاوروستاهایکشورمانهمبهباالترینحدممکنمیرسد.درششماهدومسالکهدرهمهخانهها،وسایلگرمایشی
احتیاجاست،بایدمراقببودتاحادثهایاتفاقنیفتددرپروندهامروززندگیسالمباسهآتشنشانصحبتکردهایمتاازتلخترینخاطرات
عملیاتگازگرفتگیشانبرایمانبگویند.گازگرفتگیهاییکهبهدلیلیکبیاحتیاطیاتفاقافتادهویکیاچندکشتهبرجایگذاشته
و چندین و چند خانواده را داغدار کرده بودند .در ضمن ،نکات بسیار مهم و کاربردی درباره این قاتل خاموش در همین داستانها مطرح
شدهاستکهضرورتخواندنودانستناشبرایهمه،واضحومبرهنبهنظرمیرسد.

احساس سرماخوردگی فرد گازگرفته ،خوابیدن و مرگ!
حمیدرضا شادمان 36 ،ساله ،مدیر واحدهای
آتشنشانی در یکی از شهرهای استان
مرکزی است .او با بیان اینکه عملیات
گازگرفتگی جزو تلخترین عملیاتی
است که آتشنشانها اعزام میشوند،
میگوید« :قبل از هر چیز میخواهم
به این نکته اشاره کنم که آتشنشانی
یک شغل نیست ،باید عاشق بود تا بتوان
با وجود سختیها در این شغل دوام آورد
و ادامــه داد .تقریبا همه افــراد با تصور این که
خانهای آتش میگیرد و آنها سراسیمه به محل حادثه
میروندوآتشراخاموشمیکنندوافرادرانجاتمیدهند،
عاشق این شغل میشوند اما این کار تنها زمانی خوب است
که از دست تان کاری بربیاید و بتوانید افــرادی را نجات
ت گاز
بدهید .نکته همینجاست که متاسفانه در همه عملیا 
گرفتگی افراد مسموم و در بیشتر موارد هم فوت شدهاند».
خانوادهای که داغ عجیبی را متحمل شدند
اینآتشنشانبابیانچندویژگیدربارهگازمنواکسیدکربن
از عملیاتی میگوید که فرد گازگرفته به اشتباه احساس
ســرمــاخــوردگــی داشــتــه بنابراین ب ــرای نــجــات خــودش
هیچ تالشی نــکــرده اس ــت« :احــتــمــاال مـیدانــیــد کــه گاز
منواکسیدکربن سمی است که از کربن به وجود میآید و
رنگ و بوی خاصی ندارد و به همین دلیل آن را قاتل خاموش
مینامند .وقتی این گاز وارد بدن و سیستم تنفسی فرد می
شود بالفاصله با گلبولهای قرمز برخورد و واکنش نشان
میدهد و باعث میشود تا اکسیژن کمتری به اعضای
بدن برسد که نخستین عوارض این مسئله در ابتدا سوزش
چشمهاشد و پس از سپری شدن زمانی بین یک تا دو ساعت
بستهبهغلظتمنواکسیدکربنموجوددرمکان،فرداحساس
خواب آلودگی و احساس خستگی مفرط میکند .اعضای
بدن ِگز ِگزمیکندواگرشخصسعیکندسرپابایستد،دچار

سرگیجه و حالت تهوع میشود و چشمها در این
حالتاغلبسیاهیمیرودودرادامهممکن
است شخص بیهوش شــود .با ذکر این
مقدمه باید بگویم که در یکی از عملیات
گاز گرفتگی که هیچ گاه از ذهنم پاک
نمیشود،شخصیکهتنهادرخانهبود،
باخانوادهاشتماسگرفتهواظهارکرده
بود که گویا سرما خورده است بنابراین
کمی استراحت میکند .او از خانوادهاش
خواسته بود که اگر زنگ زدنــد و جــواب نداد،
نگران نشوند چون میخواهد که کمی بخوابد .اما غافل
از اینکه گاز گرفتگی حالت سرماخوردگی به افراد میدهد
و به همین دلیل میخواهند به خواب بروند تا خوب شوند اما
متاسفانه دیگر بیدار نمیشوند! بعد از چند ساعت ،خانواده
اش با ما تماس گرفتند چون به محض ورود ،متوجه بوی گاز
در خانه شده بودند .مادرش آن چنان ضجه میزد که گاهی
هنوزصدایشدرگوشممیپیچد.شناختعالیممطرحشده
توسط فرد یا اعضای این خانواده ،به راحتی میتوانست مانع
این اتفاق تلخ شود اما » ...

عروس و دامادی که شب اول زندگی شان فوت کردند!
«سیدجوادشریعتی»فرهمازآتشنشانهایموفق
است که درباره اهمیت نصب اصولی بخاری
و بررسی دودکشها و خاطرهای تلخ از
سختیهای خبر دادن به پدر عروس
و دامــادی میگوید که فرزندانشان
شــب اول زنــدگــی مشترک بــه دلیل
یک بیاحتیاطی دچــار گازگرفتگی
شــده و فــوت کــرده بودند« :ایمنترین
وسیله گرمایشی شوفاژ و پکیج هستند که
اکسیژنی از فضا نمیگیرند اما کسانی که از
بخاری استفاده میکنند ،حتما باید منافذی را برای
جریان هوا باز بگذارند .یادم نمیرود ،عملیاتی بود که ما برای
نجاتجانیکزنوشوهربهخانهایاعزامشدیمکهتازهعروس
ودامادبودندودرشبازدواجشاندچارمسمومیتشدهوفوت
کرده بودند .برای افراد آتشنشان که همراه من بودند ،صحنه
دلخراشیبودوخبردادنبهخانوادهایکهبایدفردایعروسی
فرزندانشان،لباسعزایآنانرامیپوشیدند،خیلیبرایمان
سخت بود .اگر یک نفر ،فقط یک نفر به جای چیدن آن جهیزیه
آنچنانیبهفکربررسیدودکشهایبخاریافتادهبودکهیک

گرفتگی ساده داشت ،هیچگاه دو خانواده با این خبر
شوکه کننده روبه رو نمیشدند .همینجا الزم
است بگویم توصیه اصلیمان برای وسایل
گرمایشی این است که در صبح این وسایل
را نصب کنند تا اگر حالت مسمومیت به
افراد دست داد ،هوشیار باشند .البته در
زمان گاز گرفتگی هم نباید دستپاچه شد
زیراثانیهبهثانیهارزشمنداستوبعدازچند
دقیقههوشیاریازدستمیرود».
خودمهمدچارگازگرفتگیشدم!
این آتشنشان که خودش هم با این همه اطالعات دچار
گازگرفتگیشدهبابیانخاطرهایجالبومتفاوتمیگوید:
«اینکهمیگویندکوزهگرازکوزهشکستهآبمیخورد،تجربه
کردم! در زمستان به مسافرتی رفته بودیم و وسایل گرمایشی
درخانه،شومینهبود.بچهکوچکیداشتیموحرارتشومینهرا
زیادکردیموبدوناینکهمسیرخروجگازشومینهراچککنیم،
خوابیدیم.درنیمههایشبباگریهدخترمازخواببیدارشدم
اما هرچه گریه میکرد ،مادرش بیدار نمی شد تا آرامش کند.
یکهوبلندشدمتابهاتاقبروم،دیدمکهسرگیجهوحالتتهوع
شدید دارم و متوجه شدم گاز منواکسید خانه را در بر گرفته
است.شانسآوردمکهکناردستماناربود!انارمیوهایاستکه
حالمسمومرابهترمیکند.بهسختیبلندشدموچندگازی
به اناری که در نزدیکیام بود ،زدم .حالم بهتر شد و با اورژانس
تماسگرفتم.خاطرهخندهداریهمدرهمینروزبرایماتفاق
افتاد!منهرچهبهدکترمیگفتمکهمادچارگازگرفتگیشده
ایــم ،میگفت کــه چیزی
گــازتــان گرفته اســـت؟ و
دوباره تکرار میکردم گاز
گرفته تا اینکه متوجه شد
با گاز منواکسید مسموم
شدهایم!»

فرد گازگرفته پشت در خروجی اتاق سوخت و فوت کرد!
سید جــواد پارسا هم یکی از آتشنشا نهای کشورمان
است که نزدیک به  15سال تجربه در این حرفه پرخطر را
دارد .او هم از ما میخواهد که با توضیح یک مقدمه درباره
ویژگیهای گــاز منواکسیدکربن از تلخترین عملیات
گازگرفتگی که به آن اعــزام شده است برا یمان بگوید:
«کاش همه ما بدانیم که گاز منواکسید در همان ساعات
اول ،مغز انسان را از کار میاندازد و معموال دیگران هنگامی
متوجه گازگرفتگی فرد یا خانواده میشوند که آن افراد در
مکانی محبوس ،فوت شد هاند .در هنگام استنشاق گاز
شهری به این دلیل که ریهها پر از گاز میشود ،با اولین جرقه
فضای داخلی ریهها میسوزد .شاید دیده یا شنیده باشید
برخی از افراد که خانههای آنها دچار احتراق و انفجار شده
است و اشخاصی داخل خانه بودهاند ،فضای بیرونی بدن
آنها نسوخته و سالم مانده است اما از درون دچار سوختگی
شده و نیمی از ریه خود را از دست داد هانــد بنابراین ،اگر
درون مکانی رفتید و بوی گاز را حس کردید فوری خارج
شوید و از بیرون محل گــاز و بــرق را قطع کنید .سپس
شخصی را برای کمک صدا کنید که آشنا به آن محل باشد.
کوچکترین حرکت اشتباه شما باعث بزرگترین خسارت
میشود پس خواهش می کنم که هوشیارانه عمل کنید .اگر
لباس پشمی بر تن دارید ،سریع از تن تان خارجش کنید.

اگر موهای بلندی دارید ،خیس کنید و با پارچهای
نمناک ببندید .این تصور را هم فراموش کنید
که تنها روشن کردن یک کبریت یا المپ
و گوشی همراه باعث انفجار میشود
چراکه حتی نور چراغ قوه نیز خطرساز
است و بارها باعث انفجار و مرگ چندین
نفر شده است».
صدای سوختن و درخواست کمک
فرد گازگرفته را شنیدم اما ...
از صحبت با «پــارســا» که آ نقــدر با هیجان و
دلسوزانه درباره این موضوع صحبت میکند ،هیچ
وقت خسته نخواهم شد اما حاال می خواهم درباره خاطرات
بدش از گازگرفتگی هم برایمان بگوید تا شاید تلنگری به
همه ما برای توجه بیشتر به این ماجرا باشد« :همان طور که
گفتم ،وقتی گاز شهری درون فضای بستهای پر میشود،
معموال انفجار اتفاق میافتد و امکان این که افراد از محل
فرار کنند ،بسیار کم است .بنابراین دچار سوختگی و فوت
میشوند .یکبار برای عملیات انفجار به خانهای رفته بودیم
و حجم زیادی گاز در خانه پر شده و تقریبا آتش تمام خانه را
گرفته بود .پدر داخل خانه که احساس گازگرفتگی کرده،
توانسته بود خود را تا نزدیکیهای در خروجی اتاق برساند

اما متاسفانه موفق به باز کردن آن نشده یعنی
توانی در حد باز کردن یک در برایش نمانده
بــود! بعدش هم پشت در افــتــاده بــود و
همسایهها با شنیدن صــدای انفجار
هم نتوانسته بودند به داخل راه یابند.
هنگامی که به محل انفجار رسیدیم،
شخص هنوز در حال سوختن بود و با
صدای بسیار ضعیفی درخواست کمک
میکرد .ما بالفاصله اقــدام به خاموش
کردن آتش کردیم و سعی داشتیم از راهی
به داخــل خانه راه یابیم اما صــدای زنــده سوختن
هموطنمان آزارمان میداد و اینکه نمیتوانستیم برایش
کاری انجام دهیم ،بیشتر ناراحتمان میکرد .هنگامی
که آتش را خاموش و فرد را از اتاق خارج کردیم ،فوری به
بیمارستان اعزام شد اما متاسفانه شدت سوختگی باال بود
و منجر به فوتش شد .بقیه اعضای خانوادهاش هم به دلیل
گازگرفتگی فوت کرده بودند .خواهش میکنم به هیچ
وجه بو و نشتی گاز را دست کم نگیرید و اگر محل نشت گاز
را پیدا نکردید ،با آتشنشانی تماس بگیرید تا قبل از وقوع
حادثهای دلخراش و ضررهای جانی و مالی بتوانیم به شما
خدمت کنیم».

دیوارهایی که  6متر به اطراف پرتاب شده بودند
آتشنشانها با وجود سختیهای بسیار این کار ،حرفهشان
را دوســت دارنــد .از خانواد ههایشان هم که میپرسیم،
میگویند راضی هستند به دلیل نجات دیگران همیشه در
معرض خطر هستند.
پارسا دربــاره خاطره تلخ دیگرش ،این چنین میگوید:
«یکی دیگر از بدترین خاطرههایم از عملیات گازگرفتگی،
مربوط به خانهای بود که گاز شهری سراسر آن را فرا گرفته
و با اولین عامل احتراق ،انفجاری رخ داده بود که دیوارها تا
 6متر به اطراف پرتاب شده بودند و پوست فردی که در خانه
بود به بدنش چسبیده بود! عملیات دلخراشی بود و بعد از
رساندن مصدوم به بیمارستان فوت شد اما از تمام این ها
تجربه به دست می آوریم و بیشتر مشتاق کار میشویم تا
از عامل به وجود آمدن چنین حادثهای جلوگیری و مردم
عزیزمان را در این باره آگاهتر کنیم .نکته پایانی من هم این
تذکر است که دودکش بخاری بدون کالهک(اچ) باعث
میشود در هنگام باد ،تمامی گازهای سمی به داخل خانه
وارد شود و لوله بخاری سرد یعنی هیچ گازی از خانه خارج
نمیشود پس هوشیار بودن در نصب بخاری میتواند آمار
فوت شدگان بر اثر گاز گرفتگی را به تعداد قابل توجهی
کم کند».

هیچ حرفی نمیتواند
درد مرا بیان کند
مردی که در کودکی ،مادر ،خواهر ،برادر و
داییاش را به دلیل گازگرفتگی از دست داده
است از روز حادثه میگوید
صالح سیستانی | خبرنگار

بوجوش
«علی»پسریریزنقشوپرجن 
بودکهبرخالفمنهیچترسیاز
مدرسه نداشت و فقط خوش
بــود .روزگــار به شیرینترین
شــکــل ممکن بــــرای مــا دو
همکالسی در حال گذر بود
که غیبتهای پیاپی او شروع
شد و چند هفته به مدرسه نیامد.
بعدش هم که آمد ،فقط سایهای از آن آدم
قبلیبود.کوچکترازآنبودمکهعمقفاجعهرادرک
کنم اما میگفتند که علی ،مادر  ،خواهر ،برادر و دایی
خود را در یک حادثه گاز گرفتگی از دست داده و فقط
خودش از این ماجرا جان سالم بهدر برده بود .سالها
بااودوستوهمکالسیبودموبهچشمدیدمیکغفلت
ساده چه تاثیر ناگواری بر کیفیت زندگی او گذاشت.
به مناسبت این پرونده به سختی علی را یافتم و با او
گفتوگوییانجامدادم.
حادثهای که با قطع برق شروع شد
علی همچنان از یــادآوری آن ماجرا آشفته میشود
و میگوید« :بــرق قطع شده بود و بــرای روشنایی و
استفادهازوسایلگرمایشیدرسرمایاستخوانسوز
سیستانازموتوربرقاستفادهمیکردیم.چونمحیط
اتاقتقریبابزرگبود،موتوربرقرابهداخلخانهآورده
بودیم و دیاکسیدکربن ناشی از موتور برق باعث شد
خواهرهشتساله،برادرششساله،مادروداییخود
راازدستبدهموخودمهمبهدلیلنزدیکیبهپنجرهو
البتهزودرسیدنبهبیمارستانزندهبمانم».
چوب این سهل انگاری را نخورید
«علی» ادامه میدهد« :هفت ساله بودم که از نعمت
مادرمحرومشدماماتا 12سالگیتوانپذیرشوهضم
این فاجعه را نداشتم .همیشه گمان میکنیم حادثه و
اتفاقبرایهمسایهاستاماکوچکترینسهلانگاری
فاجعه ای غیر قابل بازگشت رارقم میزند .حاال که
پدر شدهام درباره وسایل گرمایشی بسیار وسواسی
عمل میکنم .هیچ کلمهای ،هیچ حرفی نمیتواند
درد مرا بیان کند ،دردی که هنوز هم برایم تازه است،
امیدوارم هیچ احدی این درد را تجربه نکند چراکه در
غیر این صورت تا آخر عمر ،چوب سهل انگاری خود را
خواهدخورد».

