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برایاطالعمسئوالن
مخاطبانگرامی،ستون«برایاطالعمسئوالن»صدایشمارابهصورتمستقیمبهاطالعمسئوالناستانمیرساند.

پیامك2000999 :

Sun.Nov.17.2019. No.4273

تلفن051 37009111 :

اتوبوسرانی
ایــســتــگــاه اتــوبــوس کــد  4055تابلوی
هوشمند اطالعات نــدارد و همیشه مسافران
سرگردان هستند؛ لطفا بررسی و پیگیری کنید.
حدود یکماه است که ایستگاه اتوبوس بین
چراغچی3و 5و همچنین چراغچی  9به دلیل
فعالیت عمرانی تعطیل شده و مسافران مسافت
طوالنی راطــی میکنند تا به ایستگاه بعدی
برسند .لطفا شرایط را بررسی کنید و چنان چه
امکان دارد ،رسیدگی کنید.

پیگیریگالیههایمردمازبرخیکموکاستیهایبیمارستان17شهریور،درگفتوگوبارئیسبیمارستان

کمبود رادیولوژیست
دربیمارستان تامیناجتماعی

شهرستانها

خواهش میکنم یک بازدید از خیابانهای
چناران داشته باشید .یک خیابان بدون چاله
چوله پیدا نخواهید کرد .معلوم نیست شهردار
محترم چــنــاران از کـــدام خــیــابــا نهــای این
شهرستان رفت و آمد دارند که متوجه این شرایط
نمیشوند و بودجه شهرداری ،دقیقا کجا هزینه
میشود؟
تعداد زیادی از روستاهای استان ،هنوز و
همچنان گاز ندارند و جاد هها بدون آسفالت
هستند .دیگر کی قرار است این کمبودهای
اساسی و زیرساختی ،برطرف شود؟
از شهرداری و شورای اسالمی شهر فریمان
بابت زیباسازی فلکه امام رضا(ع) کمال تشکر و
قدردانی را داریم.

گزارش

فرزانه غروبی
«آمبوالنــس به ســرعت و آژیرکشــان
بیمــارم را بــه اورژانــس بیمارســتان
17شــهریور رســاند و دکتر دســتور
ســونوگرافی داد .وقتی سوال کردم
ســونوگرافی کجاســت ،گفتند فعال
امکان ســونوگرافی در بیمارســتان
نیست و برای انجــام آن ،باید به مراکز
اطرافبرویـدوجوابرابیاورید.بیمار
اورژانسی را با درد بســیار به خیابان
پرســتار بردم و بعــد از معطلــی برای
پارک خودرو و دردسرهایی مثل این
که دکتر نیســت و باید منتظر شــوید
و ،...بعد از 2ســاعت نتیجــه را برای
پزشــک اورژانس بیمارســتان بردم.
آن جا بود که معنای بیمار اورژانسی
را کــه دقیقههــا برایــش حیاتــی
اســت ،فهمیدم .چرا در بیمارســتان
17شــهریور ،تجهیزات و متخصص
رادیولوژی که یکی از روشهای مهم
تشخیصی است ،وجود ندارد؟»

بـرای استحضـار مـردم
نمابر051 37626501 :

مــــســــئــــوالن و مــــدیــــران
روابــــط عــمــومــی ســازمــان هــا
می توانند پــاســخ هــای خود
بــه پــیــامــک هــای مـــردم را از
طــریــق پست الکترونیکی
kho.razavi@gmail.com
بـهروزنــامــه خــراســان رضــوی
ارسال کنند .پاسخ مسئوالن
به پیامک های مردمی ،روزانه
در هــمــیــن ســتــون منتشر
خــواهــد شــد و بــه استحضار
مردم خواهد رسید.

عکس :میثم دهقانی

«دکــتــر افــســری» رئــیــس بیمارستان
17شــهــریــور مــشــهــد در گــف ـتوگــو با
خراسانرضوی و در پاسخ به این گالیــه
کــه بــه شکل پیامکی بــه دســت صفحه
حــر فمــردم رســیــده ،توضیح میدهد:
«تنها کمبود بیمارستان 17شهریور
در زمینه کــادر درمانی ،همین کمبود
مــتــخــصــص رادیــــولــــوژی اســـت ک ــه با
ِ
نیازمند
توجه به تعداد و تنوع بیماران
ســونــوگــرافــی ،پــاســخ گــوی ایــن میزان
تقاضا نیست .ما هم اکنون فقط دو نفر
رایولوژیست داریــم و ایــن تعداد ،عمال
توان پاسخ گویی به تمام درخواستهای
سونوگرافی بیماران اورژانسی ،بیماران
بستری در بیمارستان و بیمارانی را که
به شکل عادی درخواست سونوگرافی
دارنـــد ،نخواهند داش ــت .روی همین
حــســاب ،فعال اولــویــت و تــاش مــا این
اســت کــه بــه نــیــاز بــیــمــاران اورژانــســی
و بدحال رسیدگی کنیم و ادعــای این
شهروند محترم را کامال رد میکنم و
حاضرم به من مراجعه کنند تا موضوع
را بررسی کنم ،چون امکان ندارد بیمار
ِ
نیازمند سونوگرافی را به جای
اورژانسی
ِ
دیگری فرستاده باشیــم .دلیل نبود
رادیولوژیست به تعداد کافی هم ،بهرغم
تالش مدیریت درمــان تامیناجتماعی
استان ،بیتمایل بودن رادیولوژیستها
به کار در بیمارستانهای تامیناجتماعی
با تعرفــه دولتی است .ما تالش زیادی
بــرای جذب رادیولوژیست داشتیم اما
متخصصی کــه بخواهد بــا تعرفههای
دولــتــی مــراکــز تامیناجتماعی کــار
ِ
کند ،به غیر از همین یکی دونفری که
در 17شهریور و تعداد محدودی که در
فارابی مشغول کارند ،وجود نداشته».
در ادامــه« ،دکتر حمید داستانی» مدیر
درمــان تامین اجتماعی استان هم در

الیت

گفتوگو با خراسا نرضوی در این باره
توضیح میدهد« :تفاوت باالی دریافتی
رادیولوژیستها در مراکز دولتی با مراکز
خصوصی باعث مـیشــود تقریبا هیچ
رادیولوژیستی تمایل به همکاری با مراکز
تحتنظارت تامین اجتماعی با تعرفههای
مشکل
دولتی ،نداشته باشد .این ،نه فقط
ِ
17شهریور ،بلکه یک مشکل کشوری
است که مهم است بــرای حلش وزارت
بهداشت موافقت کند ما هم مثل دیگر
مراکزدرمانی ،از دانشجـو و دستیار و
طرحی رشته رادیولوژی استفاده
نیروی
ِ
کنیم و ملزم نباشیم از رادیولوژیستی
که پروانه فعالیت اش آزاد شده است،
استفاده کنیم؛ یا هیئت مدیره سازمان
تامیناجتماعی در تهران ،تصمیم به
افــزایــش نــرخ تعرفه رادیولوژیستها
بگیرند تا ایــن کمبود هم مثل کمبود
دندان پزشک در مراکز تامین اجتماعی
که با افزایش تعرفه حل شد ،حل بشود.
فعال در حــال تــاش بــرای حــل مشکل
هستیم».
•حذف پالستیک در داروخانه
یک تصمیم استانی با هدف حفظ
محیطزیست

«داروخانه  17شهریور موقع تحویل
دارو ،یــک پالســتیک ناقابــل بــرای
ریختــن داروهــا درون آن نمیدهد و
میگویندنداریم.یکپالستیکدیگر
چیزی است که از آن دریغ میکنند؟»
رئیس بیمارستان 17شــهریور در پاسخ
به ایــن گالیــه پیامکی توضیــح میدهد:
«حذف پالستیک از داروخانههای مراکز
درمانــی تحتنظــارت تامیناجتماعی،
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یــک تصمیــم اســتانی و در ســطح کالن
مدیریت درمان اســتان بوده که به منظور
بهبــود و کمک به حفــظ محیط زیســت،
عملــی و اجـــرا شــده اســت .بــا توجــه به
این که پالســتیک بســیار زیادی توســط
مــردم ،از جملــه بیمــاران و مراجعــان
بــه مراکــز درمانــی ،وارد عرصــه محیط
زیست میشــد ،تصمیم گرفتیم تا جایی
کــه از دســتمان برمیآیــد ،ایــن چرخه
را قطــع و ایــن آســیب را کم کنیــم .روی
همین حســاب ،قــرار شــد پــس از دوماه
اطالعرســــانی از طریق نصب بنر و تذکر
کالمی ،از اول آبان ارائه کیسه پالستیکی
به مراجعــان و مشــتریان را حــذف کنیم
ای
و دارو ،در کیــف یــا کیســههای پارچه ِ
خود مشــتریان قرار بگیرد .برخی انتقاد
میکننــد که خــب چــرا خودتان کیســه
پارچهای در اختیار مردم نمیگذارید که
جوابش این است که مهم فرهنگسازی و
الزام عملی خود مردم به استفاده نکردن
ِ
از پالســتیک اســت وگرنــه اگــر کیســه
پارچــهای بدهیم و بــه دلیــل بیتفاوتی،
دفعه بعد در خانــه جا بماند چه فایــــده؟
با این حال به شــکل محدود کیســههای
پالستیکی در اختیار داروخانه قرار دارد
که وقتی تعداد اقالم دارو زیاد اســت ،در
اختیار مشتری قرار بگیرد».
•مشخصات پزشکی که ویزیت
همزمان چند بیمار را داشته ،بدهید تا
برخورد کنیم

«در بیمارســتان  17شــهریور ،یــک
پزشک همزمان چند بیمار را ویزیت
میکند .در واقع آن قدر بهســرعت،
بیماران را یکی بعد از دیگری ویزیت
میکند که هنوز بیمــار قبلی نرفته،

احترامــا در پاســخ بــه مطلــب «شــهردار محتــرم منطقــه10
خواهشمندیم از ترافیک روی پل انتهای بولوار شاهد به آزادی
بازدید کنید .چرا زیرگذر شــاهد به بولوار خادم الشریعه را باز
نمیکنید تــا خودروهایی کــه از بولوار شــاهد میآیند و قصد
تردد به خادم الشریعه را دارند ،از این زیرگذر استفاده کنند»
منــدرج در تاریــخ  98.8.11به اســتحضار شــهروند محترم
میرساند :زیرگذر مذکور در گذشته مسیر تردد عابران بوده
اســت که با توجه به نصب پــل هوایی مکانیزه ،بــه جهت عبور
عرضی عابران از بزرگراه آزادی و بولوار شــاهد ،در راســتای
جلوگیری از بروز خطرات جانبی برای شهروندان این زیرگذر
مســدود شــد .قابل ذکر اســت ،با عنایت به احــداث و افتتاح
دوربرگــردان غیرهمســطح ضلــع شــرقی بزرگــراه آیــت ا...
هاشمی رفسنجانی در ماه جاری ،از بار ترافیکی مسیر مدنظر
شهروند محترم ،کاسته شده است».

شرکت مخابرات

بیمار بعــدی را صدا میکنــد و وارد
اتاق میشــود .مگــر بیمــاران حریم
خصوصــی ندارنــد و هر بیمــار برای
مالقــات بــا پزشــک ،هزینــه ویزیت
جداگانــه پرداخت نکــرده؛ پس چرا
این اتفاق میافتد؟»

تامیناجتماعی:
تفاوت باالی
دریافتی
تها
رادیولوژیس 
در مراکز
دولتی با مراکز
خصوصی،
باعث میشود
تقریباهیچ
رادیولوژیستی
تمایلبه
همکاری با مراکز
تحتنظارت
تامیناجتماعی
با تعرفههای
دولتی ،نداشته
باشد .این ،نه
مشکل
فقط
ِ
17شهریور،
بلکهیکمشکل
کشوری است

در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه
مــورخ  98.7.20در ســتون «بــرای
اطــاع مســئوالن» با عنــوان «بــه داد
ما مــردم روســتای عارفی برســید» به
استحضار میرسانیم :روستای عارفی
تحــت پوشــش شــبکه GSM-WLL
بوده کــه از تاریــخ اول مهرمــاه بر روی
شــبکه همراه اول برگردان و سرویس
دیتای نسل  2.75نیز فعال شده است
و پوشش همراه اول در روستای عارفی
کامل است .مشترک محترم میتواند
ضمن تمــاس بــا تلفــن  2021روابط
عمومــی و ارائه اطالعــات الزم ما را در
رفع مشکل خود یاری رساند».

دکتــر افســری ،رئیــس بیمارســتان
17شــهریور با بیــان ایــن که هیــچ گونه
کمبودی در زمینه تعداد پزشک متخصص
نداریــم ،میگویــد« :بیمارســتان مــا،
براســاس پروانــه فعالیــت و رشــتههایی
کــه در قالب ایــن پروانه مجاز بــه فعالیت
هســتند ،هیــچ کمبــودی نــدارد و ایــن
که یک پزشــک ،چنــد بیمــار را همزمان
ویزیت میکند ،یک ادعای عجیب است.
هیــچ کــدام از پزشــکان مشــغول کار در
بیمارستان 17شهریور ،اجازه این کار را
ندارند و از آن جــا که بیماران با تهیه فیش
ویزیت میشوند ،جلوی در اتاق پزشکان
منشــی قرار دارد کــه ابتدا فیــش را چک
میکند و ســپس بیمار را به اتاق پزشــک
راه میدهد و اجازه ندارد بیمار بیشتری
به اتاق پزشک بفرســتد .منتها بههرحال
17شــهریور ،دارای تعداد زیادی پزشک
اســت که ممکن اســت یکی،دونفرشــان
بهرغم ســاختار دقیــق پذیــرش بیمار در
این بیمارســتان ،دچار چنین اشــتباهی
شده باشــند .ممنون میشــوم با در میان
گذاشتن نام و مشخصات پزشک ،ما را در
برخورد بــا چنین تخلفی کــه تضییع حق
بیمــار را در پــی دارد ،کمک کنیــد( ».در
ادامه ،نام و مشخصات پزشک و جزئیات
انتقــاد شــهروند محتــرم بــرای پیگیری
موضــوع ،در اختیــار رئیس بیمارســتان
قرار گرفت).

شهرداری منطقه 2

با توجه به پیامهــای مندرج در روزنامه
خراســان  13و  18آبــان مــاه 1398
صفحه 2ویژه نامه خراسان رضوی در
خصوص نصب ســرعت گیر در خیابان
ابوطالب  ،29به اطالع میرســاند ،با
عنایت بــه بازدید به عمل آمده توســط
کارشناسان اداره عمران و حمل و نقل
و ترافیک این منطقه و با توجه به شبکه
معابر ،عرض کم سواره رو ،محلی بودن
معبر و نیز حجم کم تردد در آن ،نیاز به
اجرای سرعت گیر نیست.

برای  11دقیقه توقف در خیابان مصلی،
 1630تومان توسط الیت از حسابم کسر شده،
قبضش هم موجود و قابل ارائه است .آیا کسی
هست جلوی این بی عدالتی آشکار را بگیرد؟
از شــورای محترم شهر درخــواســت دارم
قیمت الیت را کاهش دهند و نیم ساعت اول
درصورت ورود به نیم ساعت بعد را رایگان کنند.
انصاف نیست به دلیل چند دقیقه توقف مازاد بر
نیم ساعت ،پول یک ساعت کامل کسر شود.

راهنمایی و رانندگی

چــرا غهــای راهنمایی و رانندگی میدان
نمایشگاه یا نامنظم کار میکند یا خراب است و
همیشه دچار استرس میشوم.
متأسفانه ترافیک چهارراه ابوطالب به دلیل
ایجاد خط ویــژه اتــوبــوس ،در ساعات پیک به
ورودی بولوار قرنی از سمت میدان فردوسی هم

تلگرام09393333027 :

مــیرســد کــه الزم اســـت تــمــهــیــداتــی بــرای
آناندیشیده شود.

شهرداری

گویا شهرداری آلونک سازی برخی محلهها
روی پشت بامها را نمیبیند که قدم موثری برای
برخورد با این مسئله برنمی دارد.
بــرای آسفالت كوچه یاسین 3چندبار به
شــهــرداری منطقه رفتیم و نامه نوشتیم ولی
جواب گو نیستند .خواهش میکنم منعکس
کنید تا رسیدگی شود.
از بین بردن بولوار قرنی و فضای سبز به
بهانه ایجاد خط ویژه ،BRTآن هم در حالی که
مردم ناراضی هستند ،کار درستی است؟
چرا شهرداری منطقه  ۱۱موقع صدور پایان
کار برای مجتمعهای مسکونی چندواحدی،
شرایط پارکینگهای خودرو را به صورت واضح،
روشن نمیکند؟
کــاش شــهــرداری بر کــار پیمانکارانی که
مسئول به ســازی پیاده روهــا هستند ،نظارت
دقیق داشته باشد .به سازی پیاده روها را در
سالهای قبل اساسی کار نکردند و بیشترشان
تو رفتگی و برجستگی دارند.
خیابان مسلم جنوبی  4به شکل منظم و
مداوم نظافت نمیشود.
آیا تا به حال گذرتان به خیابان خرمشهر
افــتــاده کــه ببینید چطور پــیــاده روهــا توسط
نمایشگاههای اتومبیل تصرف شدهاند ،جوری
که سالمند ،معلوالن ،خانمهای محترم کالسکه
به دست ،نمیتوانند رفت آمد کنند و به ناچار
باید از الین تردد خودرو رفت و آمد کنند و این
یعنی هزارجور خطر!
در بولوار اخوان ثالث مقابل در هتل هما،
کانال جمع آوری آ بهــای سطحی در عرض
بولوار وجود دارد که با آسفالت اختالف ارتفاع
پیدا کرده و به صورت دستانداز درآمده .ضمن
این که دو بلوکه سیمانی پوشاننده آن تخریب
شده .لطفا برای تعویض بلوکهها و لکه گیری
اطراف آن و همسطح سازی اقدام شود.

متفرقه

رعایت نکردن بهداشت و گرانی در برخی
رستورانها و تاالرهای شهر غوغا میکند .مهم
است بهداشت محیط و تعزیرات ،به این گونه
موارد رسیدگی کنند.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

دردسرهای شستوشوی جدول ،در ساعات پیک
این که جداول شستوشو میشود تا خیابانها تمیز باشد اقدام خوبی است اما فکر میکنم
اگر ســاعت انجام این کار به زمانی که خیابانها خلوت است ،موکول شود بهتر است .این
عکس مربوط به ساعت  12:30در بولوار جانباز است ،در شرایطی که ساعت پیک ترافیک
بود ،خودرویی که مشــاهده میکنید برای شستوشــوی جدول ها ،الین سرعت بولوار را
کامال مسدود کرده بود.

شهروندخبرنگار

تقاطع همیشه دردسرساز
تقاطع سجاد-جانباز در مشهد یکی از تقاطعهایی است که در اغلب روزها ،با مشکل زمان
بندی چراغ راهنمایی مواجه است .کافی نبودن زمان سبز بودن چراغ چهاراه سجاد-خیام
باعث میشود خودروها با وجود سبز بودن چراغ ،در وسط تقاطع گرفتار شوند .نمیدانم
چرا با وجود اینکه این اتفاق بارها تکرار شده اســت ،پلیس راهنمایی و رانندگی برای رفع
مشکل آن فکری نمیکند.

