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واکنش بیمارستان رضوی
به اظهارات مدیر روابط عمومی
دانشگاهعلومپزشکیمشهد

در پیاظهــارات مدیــر روابــط عمومی دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد درباره نپذیرفتن بیمه سالمت بیماران
در بیمارســتان فوق تخصصی رضوی ،روابط عمومی
اینبیمارستانجوابیهایمنتشرکرد.بهگزارشفارس،
در این جوابیه آمده است« :بیمارستان فوق تخصصی
رضویتقریباباتمامبیمههاطرفقرارداداستوافراد
تحتپوشش ۵۴سازمانبیمهگرمیتوانندازخدمات
درمانی این مجموعــه بهرهمند شــوند .همچنین این
بیمارستاندرپایانسال ۹۷حدود ۱۴۰میلیاردتومان
ازبیمههاطلبداشتوهماکنونحدود ۱۲۰میلیارد
تومانطلبکاراست.بیمهسالمتهمگانیکهتنهابیمه
رایگانبرایافرادکمدرآمدومحرومجامعهاست،طبق
دستورالعملوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی
صرفادرمراکزدرمانیدولتیقابلپذیرشاستوطبق
اعالم ایــن وزارتخانه ،بیماران تحت پوشــش این بیمه
امکانبهرهمندیازخدماتبیمارستانهایخصوصی
را ندارنــد .به عبــارت دیگر دولــت و وزارت بهداشــت،
ارتباط این بیمهداران را بــا کل بخش خصوصی قطع
کرده اســت ،نه این که بیمارســتان رضوی با این بیمه
لغو قرارداد کرده باشــد .جای بســی تعجب اســت که
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد از
ایندستورالعملاطالعینداردوبااظهارنظرهایغیر
واقع،خدماتوتالشهایشبانهروزیکادردرمانیاین
بیمارستان را نادیده میانگارد .بنابر تأکیدات تولیت
محترمآستانقدسرضوی،بیمارستانفوقتخصصی
رضویخودراملزمبهخدمترسانیبهتمامیمراجعان
میدانــد و تعرفــه دریافتی نیــز مطابق قوانیــن وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسالمی
ایراناست.درضمناینبیمارستان،هیچگونهکمکو
یارانهایازبخشهایدولتیدریافتنمیکندومالیات
و عوارض و تمامــی کســورات قانونی را نیــز بهصورت
کامل به دولت و شهرداری پرداخت میکند .به اطالع
افکار عمومی میرســاند ،بیمارســتان فوق تخصصی
رضوی تنها در سه سال گذشته به بیماران کم بضاعت
و مســتضعف بیش از  ۱۰۰میلیارد ریال تخفیف داده
است ،همچنین در سال  ۹۷حدود  ۵۰تخت مراقبت
ویژهکودکانوبالغان،سیسییو،بخشداخلیبالغان
وکودکان،جراحیکودکانودپارتمانشکافلبوکام
راراهاندازیکردهاستکههیچبخشخصوصیبهدلیل
هزینه بــاال و ســودآوری اندک این بخشهــا ،حاضر به
چنین کاری نیســت .اورژانس بیمارســتان رضوی در
دو سال گذشته به گفته معاون محترم درمان دانشگاه
علوم پزشکی مشــهد حدود  ۱۰برابر افزایش پذیرش
بیماراناورژانسراداشتهاستکهبخشقابلتوجهی
از این مراجعان افراد کم بضاعــت بودهاند و حدود۸۰
میلیاردریالنیزدراینبخشمساعدتشدهاست.مدیر
محترمروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیمشهدکه
نسبت به خدمات بیمارســتان کم لطفی کرده است،
ســابق بر این معاون درمان دارالشفای امام رضا(ع) و
همچنین عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی ثامن
بودند و حتما میدانند که هدف اصلی حوزه سالمت
آستانقدسرضویارتقایسطحسالمتمردماست
و ما به هیــچ وجه هدفمان ســودآوری به هــر قیمتی،
نبودهونیست».
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معاون اداره کل نوسازی مدارس خراسانرضوی
خبرداد:

پایان فعالیت تمام مدارس
خشتی و گلی در استان

معاون پشتیبانی و توســعه مدیریت اداره کل نوسازی
مــدارس خراســانرضوی گفــت :هــم اکنــون هیــچ
مدرســه خشــتی و گلی در اســتان وجود نــدارد و تنها
مدرسه خشتی باقی مانده در یکی از مناطق عشایری
خراسانرضوی ،چند روز پیش تخریب و یک کانکس
جایگزینآنشدوجشنحذفمدارسخشتیوگلیبه
زودیدرخراسانرضویبرگزارخواهدشد.محمدرضا
خــدادادی به ایســنا گفــت :از شــوراهای اســامی و
دهیاران نیز درخواســت می شــود چنان چه مدرســه
خشتیوگلیدرمنطقهخودسراغدارند،اعالمکنندتا
آنمدرسهتخریبوباشیوهجدیدبازسازییاکانکسبه
جایآنمستقرشود.ویافزود:درمناطقیکهازنعمت
گازبرخوردارندبخاریهاینفتیازتمامیمدارسآن
مناطق برچیده و به سیستم گرمایشی بخاری گازی یا
موتورخانهمرکزیشوفاژمجهزمیشوند.

اردویجهادیارائهخدماتسالمتتوسط 90پزشکدرشهرکشهیدرجاییمشهد

نذرپزشکیدرحاشیهمشهد
همزمــان با تاســوعا و عاشــورای حســینی به
شهرکشهیدرجاییدرحاشیهمشهدرفتندتا
نذرحسینیخودرابهشکلیمتفاوتاداکنند.
 90نفــر از پزشــکان و متخصصــان «جمعیت
فراگیــر زندگی خــوب» این روزها در حاشــیه
شهر مشهد مشغول خدمت جهادی هستند.
بهگزارشتسنیم،درسالهایاخیرگروههای
متعددی در مناطق پرآسیب و محروم کشور به
فعالیتهای جهادی رایگان برای شهروندان
اقدام کردهاند و در مشهد نیز تعداد این قبیل
فعالیتها کم نبوده اســت ،این گروه جهادی
پزشکی نیز از آن دسته گروههای مردم نهادی
اســت که خدمات خود را این روزهــا در محله
هــای شــهرک شــهید رجایــی مشــهد دنبال
میکنــد و تا پنج شــنبه  21شــهریور خدمات
خود را به صورت رایگان به مــردم این مناطق
ارائــه میدهد تــا بــاری از غبــار محرومیت را
بزداید .ارائه خدمات پزشکی ،دندان پزشکی،
مامایی،روانشناسیومددکاری،انجامتست

رایــگان اچآیوی ،پرســتاری ،گفتاردرمانی،
شنواییسنجی،طبفیزیکی،اطفال،پوست،
زنان ،گوش و حلق و بینی و اورولوژی از جمله
خدماتــی اســت که توســط ایــن  90جهادگر
پزشکی به صورت رایگان ارائه می شود.
•نذر سالمت توسط جمعی از پرستاران

همچنین جمعی از پرســتاران مشــهد نیز در
این روزهای عزای حسینی ،ســامت زائران
و مجاوران حرم مطهر رضوی را در قالب «نذر
سالمت» پایش می کنند .رئیس خانه پرستار
اســتان در ایــن زمینه بــه ایرنــا گفــت :در این
خصوص جمعی از همکاران گروه پرســتاری
و پیراپزشکی در مشهد با حضور در مسیرهای
عزاداری زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی
و همچنیــن حســینیه ها و مســاجد بــه پایش
سالمت زائران و مجاوران می پردازند .فاطمه
بحرینی افزود :فشــار خون ،قند خــون و وزن
زائران مراجعه کننده به صورت رایگان اندازه

بازگشت آخرین کاروان
حجاج خراسانی به مشهد
گیری و آموزش های الزم درباره پیشگیری از
بیماریهایمزمنمانندامراضقلبی،عروقی
و دیابت به آنان ارائه می شود .وی اظهار کرد:
در روز تاسوعا حدود  ۵۰۰زائر و مجاور بارگاه

رفع تصرف از ۹۰۰هکتار اراضی ملی استان طی سه سال و نیم
 ۹۰۰هکتــار از اراضــی ملــی بــه ارزش ۲۰
هــزار میلیارد ریال در اســتان طی ســه ســال
و نیم گذشــته توســط یــگان حفاظــت اراضی
ملی رفع تصرف شده اســت .به گزارش ایرنا،
اخوان عبداللهیان مدیرکل راه و شهرســازی
استان در مراســم معرفی فرمانده جدید یگان
حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان
رضوی در ایــن زمینه افزود :یــگان حفاظت با
به کارگیری صد درصد توان خــود و نیز انجام
کار تیمی و برقراری تعامالت داخل سازمانی
و تعامل با دســتگاه های مرتبط ،اجازه تصرف
اراضی بیت المال را به سودجویان نداده و این
موفقیت با همکاری و تعامل نیروی انتظامی،
قوه قضاییه و دیگر نهادهای عضو شورای حفظ
حقوق بیت المال میسر شده است .همچنین
ســردار محمد تقوی فرمانده انتظامی استان
نیز در این مراســم با اشــاره به شــرایط سخت
کاری نیروهای شاغل در یگان حفاظت اراضی

اســتان گفت :فعالیت هایی کــه در زمینه رفع
تصرفات در این استان انجام شده است نشان
ازخود گذشــتگی و تالش بی دریــغ مجموعه
نیروهای یگان حفاظت اراضی اســتان اســت
چرا که با وجــود محدودیــت امکانــات ،حفظ
منافــع ملــی را در اولویــت کارهای خــود قرار
داده انــد .ســرهنگ جــواد خردمنــد فرمانده
یگان حفاظــت ســازمان ملی زمین و مســکن
وزارت راه و شهرســازی نیــز بــا بیــان ایــن که
حفظ حقوق بیتالمــال ،جلوگیری از تصرف
اراضی و کوتاه کردن دست سودجویان از اهم
وظایف یگان حفاظت است ،افزود :تالش می
شود با اقدام به موقع ،براساس قانون برخورد
قاطع بــا متصرفــان و متجــاوزان اراضی ملی
صورت گیرد.
شایان ذکر است ،در این مراسم سرهنگ بهرام
خسروی ب ه عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت
سازمان ملی زمین و مسکن استان معرفی شد.

منور رضوی در قالب نذر سالمت پایش شدند
و این طرح روز عاشورا نیز توســط پرستاران و
گروه های پیراپزشکی در مسیرهای منتهی به
حرم مطهر رضوی انجام شد.

معاوناستاندار:

وحدت رویه مانع سوءاستفاده
در حوزه گردشگری سالمت میشود
معــاون هماهنگــی و مدیریــت امــور
زائران اســتانداری گفت :انســجام و
وحدت رویــه دســتگاههای اجرایی و
بخش خصوصی مانع ســوء اســتفاده
در حوزه گردشگری سالمت میشود.
به گزارش ایرنــا ،محمدصادق براتی
در دیدار با اعضای هیئت مدیره های
انجمن هــای حرفــه ای گردشــگری
ســامت اســتان افــزود :بــا توجــه به
وجود برخــی آســیبهای موجود در
زمینه راهنمایان غیرمجــاز و هدایت
گردشــگران خارجی بــرای درمان به
مراکز و پزشــکان غیر مجاز ،انســجام
و وحــدت رویــه میــان دســتگاههای
اجرایی و بخش خصوصی در مواجهه
با این گــروه از گردشــگران ضرورتی

انکار ناپذیر است.
وی تصریــح کــرد :بایــد در حــوزه
گردشــگران ســامت با اســتفاده هر
چه بیشتر از توان بخش خصوصی و با
واگذاری امور تصدی گری ،بخشی از
مشــکالت برطرف و نظارتها در این
حوزه تشدید شود.
•آمادگی برای واگذاری امور
اجرایی به بخش خصوصی

بیدخــوری سرپرســت معاونــت
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی
اســتان نیــز در ایــن نشســت گفــت:
آمادگــی واگــذاری امــور اجرایــی
گردشــگری بــه تشــکل هــای بخش
خصوصی وجود دارد.

آخرینکاروانحجاجخراسانیبهمشهدبازگشت.به
گزارشروابطعمومیاستانداری،محمدصادقبراتی
در حاشیه مراسم اســتقبال از آخرین کاروان حجاج
خراسانی اظهار کرد :با ورود این کاروان ،فرایند حج
امسال در استان خراسان رضوی به پایان رسید .وی
با بیان این که امسال حجاج خراسانی در اوج عزت و
کرامت به زیارت خانه خدا مشرف شدند و به سالمت
بازگشــتند ،افزود۹:هــزار و ۹۱۰زائر خراســانی به
همراه عوامل اجرایی در قالب ۶۷کارواناز سفر حج
بهصورتکاملبهخراسانرضویبازگشتهاند.

معاونبهزیستیخراسانرضویاعالمکرد:

واگذاری 437کودک بی سرپرست
به صورت امین موقت و فرزند خوانده

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی خراســان
رضوی گفت :از ابتدای امســال تاکنون ۴۲۰کودک
بدسرپرستوبیسرپرستواردمراکزبهزیستیاستان
شدهاند.همچنیندراینمدت ۴۳۷کودکدرقالب
واگذاری به متقاضیان به صورت امین موقت و فرزند
خوانده از مراکز تحت نظارت بهزیستی استان خارج
شده اند .غالمحسین حقدادی در گفت و گو با ایرنا با
بیاناینکهورودفرزندانبدسرپرستوبیسرپرست
بهمراکزبهزیستیاستانطیسالگذشته ۲۹درصد
افزایش داشت ،افزود :ســال گذشته ۹۰۰کودک به
مراکز نگهداری از کودکان در این استان وارد و۹۸۶
نفرنیزازاینمراکزخارجشدند.

