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انجام تست های بی اعتبار کرونا
با وجود اخطار به 5آزمایشگاه

محمــد بهبودی نیا -هشــتم مــرداد بــود که با
خبر شــدیم برخی آزمایشــگاه های شــهر مشهد
در فضای مجازی اقدام به تبلیغاتی درباره انجام
تســت کرونا در منزل کرده بودند  ،اقدامی که به
گفته مســئوالن علوم پزشــکی غیر قانونی تلقی
می شــد پس از تماس با این آزمایشگاه مشخص
شد این تست ها فاقد اعتبار الزم برای تشخیص
کروناســت  ،برای پیگیری در همان روزها با این
آزمایشگاه تماس گرفتیم و فردی که پاسخ گوی
تلفن بود اعالم کــرد برای انجــام آزمایش کرونا
نیازی به نسخه پزشک نیســت و اگر تعداد افراد
باالتر باشــد تخفیف هایــی هم به ما مــی دهند و
قیمت هر تســت را  120هزار تومان اعالم کرد.
بعد از اتمــام تماس ،موضوع را به بازرســی علوم
پزشــکی مشــهد اعالم کردیــم و قرار بر بررســی
موضوع در اسرع وقت شد .
•تعلیق پروانه فعالیت در انتظار متخلفان

بعداز گذشــت پنج روز از چاپ این گزارش برای
پیگیری موضوع با مسئوالن علوم پزشکی تماس
گرفتیم .
حمیــد رضا رحیمــی ســخنگوی دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد در این باره گفت :چند روز قبل
همــکاران مــا مســئول آزمایشــگاه هایــی را کــه
شــما راهنمایــی کردید و بازرســان ما بر اســاس
آدرس دریافتی شــما بــه آن هــا مراجعــه کردند
دعــوت کردنــد و تذکرات اساســی و شــفافی به
این آزمایشــگاه ها داده شــد و در ادامه به تمامی
آزمایشگاه های موجود در اســتان نامه ای مبنی
بر غیر مجاز بودن تبلیغ و نمونــه گیری کرونا در
منزل بدون نسخه پزشک ابالغ شده است.
در ادامه علی اصغر انجیدنی مدیر نظارت و اعتبار
بخشی دانشگاه علوم پزشــکی مشهد نیز در این
باره به خراسان رضوی گفت  :به آزمایشگاه ها به
صورت شــفاف اعالم کرده ایم ایــن اقدام خالف
قانون اســت و تا امروز حداقل به پنج آزمایشــگاه
نامه تذکر فرســتاده ایم و قرار بر این شــده اســت
که همکاران ما نظارت بیشــتری بــر این موضوع
داشــته باشــند و در صــورت تکــرار برخوردهای
قاطع تری انجام شود که این برخوردها تا مرحله
تعلیق پروانه پیش خواهد رفت.
•ادامه تخلف بعد از هشدارهای علوم
پزشکی

بــرای اطــاع از نتیجــه و میــزان تاثیــر
گــذاری برخوردهایــی کــه انجــام شــده بعد از
مصاحبــه بــا مســئوالن علوم پزشــکی دوبــاره با
آزمایشــگاهی کــه چنــد روز قبــل تمــاس گرفته
بودم و آدرس آن را برای رســیدگی به مسئوالن
روابط عمومی داده بودم تماس می گیرم وقتی
از اپراتور ســوال می کنــم «:آیا آزمایــش کرونا را
در منــزل انجام می دهیــد » اپراتور مــی گوید «:
بله ایــن آزمایش را انجــام می دهیــم و قیمت آن
 120هــزار تومان اســت » می گویــم  «:آزمایش
کرونا نیاز به تشــخیص پزشــک نــدارد ؟« اپراتور
پاسخ می دهد  «:نیازی به نســخه پزشک نیست
و آزمایش کرونا آزاد است» .می گویم «:چند روز
قبل مسئوالن علوم پزشکی اعالم کرده اند تست
کرونا در منزل معتبر نیســت» .اپراتور پاسخ می
دهد «:این آزمایــش ها معتبر اســت » به نظر می
رســد اخطارهای ارائه شــده از ســوی مسئوالن
به این آزمایشــگاه ها چنــدان بازدارنده نیســت
و مســئوالن اســتانی و علوم پزشکی مشــهد باید
راهکارهای موثرتری را اتخاذ کنند.

گزارش

گزارش خراسان رضوی از عرضه یک محلول خطرناک

به اسم ضدعفونی اما ضدسالمت!

نوید زنده روحیان-طبق اطالعات دریافتی
از یک فروشــنده تجهیزات پزشکی در مشهد
مــاده ضدعفونــی کننــده «  »...تقلبی اســت
و اگرچــه رئیــس اتحادیــه لــوازم و تجهیزات
پزشــکی وجود آن را در بازار تایید کــرد اما با
گذشــت یک هفته از ایــن ماجرا نــه تنها هیچ
برخــوردی با متخلف نشــده و اطالع رســانی
عمومی نیز انجام نگرفته است بلکه این مقام
مسئول از تشکیل پرونده و ارسال به تعزیرات
حکومتــی در آینده خبر می دهــد! به گزارش
خراسان رضوی ،برای بررسی صحت ماجرای
تقلبی بودن مایع ضدعفونــی کننده « »...که
در بــازار تجهیــزات پزشــکی مشــهد فروخته
می شد و همچنین تایید ادعای فردی که این
اطالعات را داد ،بطری  4لیتری این محلول را
از همان فرد گرفتیم و از رئیس اتحادیه صحت
این ادعا را سوال کردیم.
مرتضی مقدم رئیس اتحادیه لوازم و تجهیزات
پزشــکی مشــهد در این خصوص گفــت :ماده
ضدعفونی کننده با نام « » ...توسط یک شرکت
تولید کننده مواد شوینده در واحدهای صنفی
تجهیزات پزشــکی مشــهد توزیع شــده است
کــه پــس از بررســی هــای آزمایشــگاهی این
محصول ،مشخص شــد پایه تشکیل شده این
ماده ضدعفونی کننده از ماده ســمی متانول
بوده اســت .وی افزود :پس از شناســایی این
محصــول تقلبی و خطرنــاک توســط اتحادیه
نامه ای به واحدهای صنفی تجهیزات پزشکی
ارسال و اعالم شده است که از فروش این کاال
خودداری کنند.
مقــدم همچنیــن توضیــح داد :شــرکتی
که تولیــد کننــده این محصــول اســت دارای
اســتانداردهای ایــزو و ســیب ســامت و
اســتاندارد اروپــا بــرای تولیــد مواد شــوینده
اســت همه این اســتانداردها را هم روی ماده
ضدعفونی کننــده خــود درج کرده بــود و هر
بطری 4لیتری آن را با قیمت  85هزار تومان
در واحدهای صنفی تجهیزات پزشکی توزیع
کرده است.
وی افــزود :مردم عــادی و حتــی داروخانه ها
و افرادی کــه تجهیزات آزمایشــگاهی ندارند

عکس  :محلول ضدعفونیکننده تقلبی

گزارش جیبی

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

اگر از الــکل ســنج نیز اســتفاده مــی کردند،
وجود  70درصد الکل در ایــن محصول تایید
می شــد و آزمایش دقیق و آنالیز آزمایشگاهی
در آزمایشــگاه کنترل کیفی نشان داد که پایه
تشــکیل دهنده این مــاده ضدعفونــی کننده
ماده سمی متانول است در حالی که پایه های
تشــکیل دهنده این مواد برای اســتفاده های
ســطوح و دســت  ،اتانول و آب اکســیژنه است
و اســتفاده از متانول در هــر دوی این مصارف
ممنوع است .
مرتضی مقدم در تشــریح اقدامات انجام شده
برای برخورد جدی با متخلفان این موضوع نیز
از آماده سازی پرونده برای ارسال به تعزیرات
حکومتی خبــر می دهــد و می افزایــد :نمونه
هایی از این مــاده به همراه آنالیز آزمایشــگاه
کنترل کیفی و تشــکیل پرونده ای به تعزیرات
حکومتــی ارســال خواهــد شــد و همچنین با
پخش کننــده آن نیــز جلســه ای داشــتیم و از
این فرد خواســتیم تا محصوالت را جمع آوری
کند و آن فرد نیز اعالم کرده هنوز پول شرکت
تولیدکننده را پرداخت نکرده است که مواد را
جمع آوری می کند و عودت می دهد.
وی دربــاره اقدامــات ایــن اتحادیــه بــرای
جلوگیری از فروش بیشتر این محصول سمی
در اظهار نظری عجیب بیــان می کند :ما طی

نامه ای به واحدهای صنفی خودمان دســتور
دادیم که این ماده را از همه فروشگاه ها جمع
آوری کنند و هیچ کس حق فروش آن را ندارد،
حاال از واحدهای ما جمع شده و رفته در بقالی
ها ،بروید و از آن جا پیدایشــان کنید ،این ها را
چطور جمع می کنید ،بگویید آن ها هم جمع
آوری کنند و پیگیر آن ها باشــید .من که نمی

توانم هر روز صبح ســوار یک وانت شوم و بروم
کاالهای تقلبی بازار را جمع آوری کنم .
رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی همچنین با
اظهار بــی اطالعی از میزان مــواد ضدعفونی
کننده تولید و توزیع شده در واحدهای صنفی
تحت پوشــش خود می گوید :سوال شما مثل
این اســت که یک توزیع کننده مــواد مخدر را
بگیرید و بپرســید چقدر مواد توزیع کردی ،ما
که اطالعی نداریم .ما فقط اعالم کردیم هرچه
در بــازار از این مــاده ضدعفونی کننــده بوده
جمع آوری کنند و هیچ قدرت اجرایی و قضایی
نداریــم و فقــط دســتور دادیــم تا جمــع کنند
بقیه آن را دانشــگاه علــوم پزشــکی ،تعزیرات
حکومتــی ،ســازمان صمت  ،ســتاد مبــارزه با
کاالی قاچاق و نهادهای نظارتی پاسخ دهند،
مــا گــروه تجســس و نظامــی و قضایــی برای
بازرســی و جمع آوری نداریم و فقط بخشنامه
می کنیم که جمع کنند و اگر بفروشند برخورد
می کنیــم این که چقــدر رعایــت و جمع آوری
شــده وظیفه من نیســت ،شــما خیلی آرمانی
فکر مــی کنید ،ما یــک متخلف را بــه تعزیرات
حکومتی معرفی کردیم بعد از شش ماه هنوز
پاسخش را ندادند.

خبر مرتبط

اقداماتی که باید انجام میشد
برخالف آن چه رئیس اتحادیه لوازم و تجهیزات پزشــکی مطرح مــی کند ،انتظار عکس
العمل بهتر و شدیدتر در این باره نه تنها آرمانی نیســت بلکه کامال به جا و منطقی است.
باتوجه به اهمیت حفظ سالمت عمومی شهروندان این مقام مسئول نباید به نامه نگاری
با واحدهای فروش بســنده کند ،اطالع نهادهای نظارتی از وجود این محلول تقلبی که
صدماتیبهشهروندانواردمیکندواحتماالدرصورتمصرفبارمضاعفیبرکادردرمان
که این روزها به شدت درگیر کرونا هســتند می افزاید ،حداقل کاری است که باید فوری
انجاممیشدتاازتوانایننهادهابرایجمعآوریاینمحصولاستفادهشود.حتیانتظار
دیگرایناست کهدرصورتفراگیربودنتوزیعوخطرناکبودنمصرف،اطالعرسانیاین
موضوعازطریقرسانههایجمعیصورتگیرد.بهطورقطعتذکروجمعآوریمحصول
قالبی کافی نیست و باید با شرکت تولید کننده و توزیع کننده (در صورت اطالع از تقلبی
بودنمحصول)برخوردهایالزمبرایبازدارندگیبیشترانجامشود.

ماجرای ادامه دار دریافت مبالغ از والدین دانش آموزان

ثبت نام به شرط پرداخت کمک اجباری

بهبودی نیا – هر سال با شروع سال تحصیلی
ماجرای دریافــت مبالغ اجبــاری از خانواده ها
دوباره بر سر زبان ها می افتد.چند روز گذشته
بودکهچندنفرازاهالیگلبهاردرتماستلفنی
ازدریافتمبالغیبهصورتاجباریخبردادند.
رئیــس اداره ارزیابی عملکرد و پاســخ گویی به
شــکایات اداره کل آموزش و پــرورش گفت :در
بازدیدهایاعالمی کهتوسطبازرسانماازاین
دومدرسهصورتگرفتمشخصشدمدیراندر
یکیازمدارسدرگلبهار  150هزارتومانودر
مدرسهدیگر 100هزارتومانازوالدیندریافت
کردهبودندکهبخشیازاینمبلغمربوطبهبیمه
و کتاب بود و مدیران این دو مدرسه ملزم شدند

داوطلبانهبودنموضوعرامحرزکنندوچنانچه
مبلغیبهصورتاجباریدریافتشدهباشدباید
با خانواده ها تماس گرفته شــود تا برای باز پس
گرفتنمبلغبهمدرسهمراجعهکنند».
در ادامــه این گفــت و گو مجتبی خیاط افشــار
گفت:بندهروزگذشتهشخصابهیکیازمدارس
مراجعه کردم و به دلیــل گرفتن مبالغ اجباری
توسط مدیر این مدرسه روند ثبت نام را متوقف
کردم.ویادامهداد:برگشتمبالغبهخانوادهها
دردستورکارقرارگرفتوواحدبازرسیونظارت
اداره کل در روزهای آینده بــا خانواده هایی که
مبالغی را به این مدرســه پرداخــت کرده بودند
تمــاس خواهند گرفت تــا آن ها بعــد از مراجعه

این مبالغ را دریافت کنند.خیاط افشار افزود:
ما در استان حدود  700شــکایت ثبت شده در
این بــاره داریــم و از خانواده ها درخواســت می
کنیمدریافتهرگونهمبلغرابهصورتاجباری
به شــماره تلفــن 32222103اطــاع دهند
یا به واحد بازرســی و نظارت آمــوزش و پرورش
محل زندگی شــان مراجعــه کننــد .وی درباره
چگونگی برخورد با متخلفان گفت :در صورت
اصالح نشــدن فرایند دریافت مبالغ به صورت
اجباری پرونده به هیئت رسیدگی به تخلفات
اداریارسالمیشودتابامدیرخاطیبهشدت
برخوردشود.سالگذشتهدراستانپنجپرونده
مدیر متخلــف به این هیئت فرســتاده شــد .در

صورت اثبات تخلفاتی از قبیل ســوء اســتفاده
شــخصی از مبالغ دریافتی ،پرونده به انفصال
ازخدمتفردمتخلفتاپنجسالمی انجامد.

یادداشت
سعید برند

میگویم خبرنگارم
* دیروز پنج هزار نفر به خاطر کرونا فوت شده اند،
دولت به عمد آمارها را اعالم نمی کند ،بیمارستان
ها دیگر جا ندارند ،وزیر بهداشت هم استعفا کرده
است ...همان طور که دنبال جای پارک می گردم
و گوشی تلفن دستم است دوباره می گویم «مادر
جان گفتم هر چیزی که می شنوی زود باور نکن»
می گوید یک نفر از کانال چی چی نیوز ،این خبر
را در گروه فامیلی فوروارد کرده است!
* از پله های راهرو باال می روم همسایه را می بینم
که با عجله دارد پایین می رود« ،آقا خیلی مراقب
باشید ،مشهد یک هفته تعطیل شد ها »...
* گوشــی موبایلم را باز می کنم ،دوستم پیامکی
فرستاده است :سالم میگن پسر فالنی رو با چند
تا چمدون پــر از دالر و ســکه تو نقطــه صفر مرزی
گرفتن ،راسته؟!
* سری به توئیتر می زنم دوباره هشتگی ترند روز
شده اســت ،از یک نفر که چندین پســت با همان
هشتگ نوشته و حسابی داغ کرده است ،جزییات
ماجرا را در دایرکتش می پرســم ،از چیزهایی که
می نویســد معلوم اســت خیلــی در جریــان اصل
موضوع نیست و کامال احساسی رفتار کرده.
* همکارم عکســی را نشــان می دهد و می گوید
این را دیدید مربوط به حادثه بیروت است ،کمی
عجیب به نظر می رســد ،این را خودش می گوید
و ادامه می دهــد «ولی همه زدند ها!» یک ســرچ
ســاده نشــان می دهد خیلــی از همــان کانال ها
اشتباه کرده اند.
* چرخــی در اینســتاگرام مــی زنــم ،خبرنگاری
آن سوی آب نشســته و تورش را پهن کرده است،
موضوع بحثش ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان
در مشهد است!
* «چند روز اســت تنگی نفــس دارم ،نکند کرونا
گرفته ام» این ها را به دکترم می گویم ،همان طور
که صفحه ای در تلفن همراهش را باال و پایین می
کند و بــه حرف هایم گــوش می دهد ،مــی گوید:
«عالیم دیگری که نداری؟» بــدون این که منتظر
پاســخ بماند گوشــی را روی قفســه ســینه ام می
گذارد و می گوید« :نه کرونا نیســت ،از اســترس
زیــاد اســت ،پروپرانولــول  10و ســیتالوپرام می
نویسم ،روزی یکی از هر کدام بخور ولی درمانش
این اســت کــه خیلی اســترس نداشــته باشــی».
همان طور کــه در صفحــه اول دفترچه بــه دنبال
نام کارگاه بیمه شــده می گردد ،ادامه می دهد:
«شغلت چیه؟»
«می گویم خبرنگارم» ،با خنــده ای که نمی تواند
مخفی اش کند می پرســد :مگر این روزها کسی
روزنامه هم می خواند؟!
می گویم «بله ولی به نظرم باید بیشــتر از قبل هم
بخوانند».
نســخه اش را مهر می زنــد و با همــان لبخندش،
دفترچه ام را تحویلم می دهد« :داروهایت را بخور
حتما» ،تشــکر می کنــم ،نوتیف تلفــن همراهش
دوباره به صــدا در می آیــد ،دوباره خبــری جدید
آمده است ...
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