
 تجارب پزشكي از روزهاي اول بعد از حادثهبمباران شيميايي سردشت و 

 دكتر سيد عباس فروتن، استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

 7چند فروند هواپيماي عراقي سكوت شهر كوچك سردشت را شكستند و  1366دقيقه روز يكشنبه هفتم تير ماه  16:30در ساعت 

منطقه  2دو بمب ديگر در  اخته شد كه دو بمب در بازار شهر،در نقاط مختلف شهر اند )ردلگاز خ(گوگردي  خردلحاوي بمب 

به علت شرايط جوي مناسب از نظر درجه حرارت و جريان ماليم هوا  .بمب ديگر در باغهاي اطراف شهر افتاد و سهمسكوني 

بوي نامطبوع خردل كه مشابه بوي سير و گوگرد بود از  ،آلودگي به تدريج تا كيلومتر ها دورتر از كانونهاي انفجار گسترش يافت و

 .فاصله دور استشمام ميشد

متاسفانه بيمارستان شهر و نقاهتگاه در مسير جريان هواي آلوده قرار گرفته و برخي پزشكان و پرستاران پس از چند ساعت به 

 .دليل آلوده شدن مجبور به ترك آن مكان شدند

 .ليتهاي خدماتي شهر فلج شده بود زيرا اكثر كاركنان محلي مصدوم شده بودندبرق ومخابرات قطع و كليه فعا

كادر پزشكي با همكاري نيروهاي محلي توانستند از دو حمام شهر به عنوان دو ايستگاه رفع آلودگي  جهت زنها و مردها استفاده 

سالن ورزشي شهر به عنوان يك نقاهتگاه .تندتدارك آب حمامهاي شهر را به عهده داش ماشينهاي آتش نشاني نيز مسئوليت.كنند

برخالف گاز اعصاب كه ناگهان همه بيماران در همان ساعت (با توجه به ماهيت اثر گاز خردل.تخته مورد استفاده قرار گرفت 150

مصدومين پس از  در نقاهتگاه درمانهاي اوليه انجام گرفته و. ساعت به ساعت بر تعداد مصدومين افزوده ميشد) اول مراجعه ميكنند

 .پايدار شدن نسبي عالئم حياتي به شهر هاي ديگر اعزام ميشدند

 .آلودگي مواد غذايي،ميوه جات، سبزيجات، مزارع،آبها و حتي حيوانات باعث برخي مسموميتهاي گوارشي شده بود

 .مزارع آلوده و غير قابل استفاده بود گله هاي گاو و گوسفند كه تنها سرمايه برخي خانواده ها بود از بين رفته بود و محصول برخي

 .يك روز پس از حادثه مصدومين بدحال با چندين پرواز از اروميه و تبريز به تهران منتقل شدند

در فرودگاه تهران با صحنه هاي دلخراشي مواجه شديم كه ديدن آن براي خلبانان و خدمه  هواپيماهاي نظامي نيز دشوار 

تعدادي .تلف با چشمهاي ورم كرده به سختي ناله مي كردند و سعي داشتند از مادران خود دور نيفتندكودكاني كه در سنين مخ.بود

در دقيقه يا باالتر  160برخي كودكان در حال اغما بودند و ضربان قلب .منتقل شدند ) عج(از مصدومين به بيمارستان بقيه اهللا

ساله اي بود و در حاليكه  4ز بچه ها كودك يكي ا.شان نمي دادندداشتند اگر چه هنوز عالئم پوستي مهمي از مصدوميت را ن



مشغول مرتب كردن تختش بوديم و هنوز دقايقي از بستري شدن او نگذشته بود ناگهان دچار ايست قلبي شد و متاسفانه به 

ن يآن شب تا صبح به همراه ساير همكاران به بيمارستانهاي مختلف تهران سر زديم و به بررسي مصدوم.عمليات احيا جواب نداد

 .سردشت پرداختيم

اما متاسفانه هيچ  .چگونگي اين حادثه و آمار مصدومين و شهدا طي گزارشات متعددي به اطالع شوراي امنيت سازمان ملل رسيد

  .هيئت كارشناسي براي بررسي حادثه اعزام نشد

مين خفيف  نيز مي كه اين آمار شامل مصدو نفر مصدوم شدند 8025مارهاي رسمي نفري سردشت طبق آ 12000از شهر 

نفر آنها در خود شهر به طور سرپايي درمان شدند و سپس مدتي  3000.نفر از مصدومين نياز به درمان داشتند 4500حداقل ..شد

نفر  1500تري داشتند كه  مابقي مصدومين كه حال وخيم.را در روستاهاي مجاور سپري كردند تا آلودگي شهر كامال مرتفع گشت

از گروهي كه در . نفر به تهران  و مابقي به چند شهر شمال غربي كشور اعزام شدند 600.از سردشت اعزام شدندمي شدند به خارج 

نفر باقي مانده افراد بدحال تر بودند  180تعداد .روز اول از بيمارستان ترخيص شدند 10تا  7نفر در طي  420تهران بستري بودند 

 .زيادي را دربيمارستان گذراندند كه اكنون نيز از عوارض شديد ريوي رنج ميبرند كه گروهي شهيد شدند و گروهي نيز هفته هاي

روز بعد از حادثه به تدريج در  30تا  7نفر نيز  100نفر در حين انتقال  از سردشت و  10نفر از مصدومين در سردشت ، 20

 .بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي مختلف كشور به شهادت رسدند

ترين مسئله براي ما اين بود كه مصدومين تغيير حالت سريعي داشتند مثالبا يك بيمار امروز به خوبي صحبت مي  ناراحت كننده

 .كرديم ولي روزهاي بعد سخت تر با ما صحبت ميكرد و تدريجا دچار حالت نيمه اغما مي شد

خورد با دوستان و فاميل همه از قيافه وجود ضايعاتي به صورت تورم شديد پلكها و پوست صورت و تاول باعث ميشد تا در بر

ديگر هم بيمار به كمك دستگاههاي تنفس مصنوعي زنده بود و سپس  روز  10تا  7مدت ، مصدوم وحشت زده و متاثر مي شدند

را اين مزگ تدريجي به همراه تورم وتغيير رنگ پوست صورت چهره بيمار .در اثر يك عارضه ثانويه ريوي يا قلبي به شهادت ميرسيد

 .غير قابل تشخيص مي نمودند  لذا بستگان و نيز كادر پزشكي و پرستاري رنج شديدي را تا زمان شهادت مصدوم تحمل مي نمودند

ساله و سه  16و  4،14پسر  3شامل ) خانواده شهيد اسدزاده( متري محل اصابت بمب بود 5اعضاي يك خانواده كه منزلشان در 

تنها بازمانده خانواده پسري بود كه در .روز به تدريج به شهادت رسيدند 10ر آنها ظرف مدت ساله و پدر و ماد 22و  7،18دختر 

 .زمان حادثه در شهر ديگري خدمت سربازي را ميگذراند

 


