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«هاسپیس» رسما افتتاح شد
محمد حسام مسلمی /نخستین مرکز نگهداری
بیماران ناعالج (هاسپیس) کشور در مشهد توسط
پروفسور رضا خطیب جراح مغز و اعصاب مشهدی
به بهــره بــرداری رســید .بــه گــزارش «خراســان
رضوی» ،پروفســور خطیب روز گذشته در نشست
خبری بهــره بــرداری از مرکز هاســپیس بــا بیان
این که برای بهره بــرداری این مرکز بیش از 100
میلیارد تومان هزینه شده اســت ،اظهار کرد :این
مرکــز در زمینی به مســاحت  ۴هزار متــر مربع در
چهار طبقه طراحی شده است.
وی افــزود :در زنجیــره درمانــی دنیــا ،وقتــی
کمیسیون پزشکی تشخیص می دهد روند درمان
بــرای بهبودی فرد دیگــر جواب نمــی دهد ،مرکز
هاســپیس این امــکان را فراهــم می کنــد که فرد
بیمار روزهای آخر زندگی اش را با آرامش سپری
کند و خانواده بیماران نیز متحمل خســارت های
شدید مالی و روحی نشوند .وی ادامه داد :در مرکز
هاسپیس ،پزشک و پرســتار به صورت  ۲۴ساعته
حضور دارند و زمانی کــه پرونده بیمــار ناعالج به
مرکز هاسپیس فرستاده می شود ،هر زمان بیمار
به خدمات درمانی احتیاج داشته باشد ،اقدامات
الزم انجام می شــود ،در واقع هاســپیس مرکزی
برای نگهداری بیمارانی خواهد بود که در نهایت
تا چنــد هفته دیگــر به دلیل شــدت بیمــاری جان
خود را از دســت خواهند داد .پروفسور خطیب در
خصوص دیگر خدمات این مرکز نیز گفت :خدمات
دهنــدگان با تیــم هــای مراقبــت های تســکینی
عمدتا گروه هایی از جمله روان پزشکان ،پزشکان
عمومــی ،فیزیوتــراپ هــا ،مشــاوران حقوقــی و
مذهبی را تشکیل می دهند.

دیداراستاندارباخانواده
شهدایفتحخرمشهر
اســتاندار خراســان رضــوی به مناســبت ســالروز
فتح خرمشــهر با خانــواده های شــهدای عملیات
آزادسازی خرمشــهر دیدار کرد .به گزارش روابط
عمومــی اســتانداری ،نظــری بــا حضــور در منزل
شهید محمد حســن فضلی و شــهیدان صفرعلی،
حسن و حســین سلطانی از شــهدای عملیات آزاد
سازی خرمشهر با خانواده آن ها دیدار و گفت و گو
کرد .وی در ایــن دیدارهای جداگانه بــر جایگاه و
منزلت خانواده شهدا و ضرورت تکریم هرچه بیشتر
خانواده معظم شهیدان تاکید کرد.
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تاخیر در اجرای قانون حمایت از
فرزندآوری

مطالبهداروییرئیسجمهورپسازگزارش«خراسان

»

گروهجامعه/خراسانصدایمردمرادرخصوصوضعیتدارو
بهرئیسجمهوررساندودفتررئیسجمهورمشخصامسئلهرااز
وزارت بهداشــت و درمان و معاون غذا و دارو پیگیر شد .به گفته
معاون وزارت بهداشــت و رئیس ســازمان غذا و داروی کشــور،
رئیسجمهوروضعیتداروراشبانهروزیپیگیریومارامواخذه
میکنند،اوپیامیرانشاندادکهپسازدرجگزارشخراساندر
خصوصداروازسویرئیسجمهوربرای ویارسالشدهوپاسخ
خواستهاند.اوقسمتیازگزارشاولخردادماهروزنامهخراسان
(داروهمچنانآهمردم)راخواندوگفتاینرارئیسجمهوربرای
ویارسالکردهاستوپیگیرمسئلهداروودرمانمردمهستند.
باالخره گزارش خراسان گویا هم موثر واقع شد و درد مردم را به
رئیسجمهوررساندهوهمرئیسجمهوربرخوردخوبیکردندو
پیگیرشدند.خراسانازسوییشاکرخداستکهتوانستهمطالبه
بحقی را بکند و از سویی تشکر می کنیم از رئیس جمهور و دفتر
ریاستجمهوریکهپیگیرگزارشودرددلمردمشدند،انشاء
ا...نتیجهپیگیریهمخبریشود!
البته معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گویا این
نوع مطالبات را برنمی تابد و در همین نشستنگاه خود را راجع
به مطالبات مردمی و قلم مطالبه گران خراســان ابراز داشــته و
حتیاتهاماتیرامطرحکرده استولیمدیرروابطعمومیعلوم
پزشکیدرتماسوگفتوگو باخبرنگارخراسانضمنردکردن
این موضوع و با بیان این که این اظهارات  ،رویکرد دانشگاه علوم
پزشکیمشهدنیست،اعالمکردکهدانشگاهعلومپزشکیمشهد
روزنامهخراسانرابهعنوانبازویرسانهایبرایحلمشکالت
حوزهبهداشتودرمانمیداند.
به گزارش «خراسان رضوی» ،دکتر بهرام دارایی معاون وزیر
و رئیس ســازمان غذا و دارو روز گذشــته در حاشــیه همایش
معاونــان غــذا و داروی دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور
در مشــهد گفت :آقای رئیس جمهــور وضعیت دارو را شــبانه
روزی از ما پیگیری می کنند و آقای رئیســی از صبح تا شب ما
را مواخذه می کنند و خود ایشــان و دفترشــان هــر روز همین
کمبودهای دارویی و مطالبات مردم را ارسال می کنند و پاسخ
می خواهند .وی سپس پیامی را در تلفن همراه خود نشان داد
و گفت :ببینید ،از دفتر رئیس جمهور این گزارش را برای من
فرســتاده اند به عنوان گزارش یک روزنامه از وضعیت گرانی
دارو که مربوط به روزنامه خراسان است .وی سپس قسمتی از
متن گزارش روزنامه خراسان با عنوان «دارو همچنان آه مردم»
را خواند و اعالم کرد که این را رئیس جمهور برای وی ارسال

کرده و از آن به عنوان نمونه ای از
پیگیری هــای رئیــس جمهور در
این زمینه یاد کرد.
•افزایشنظارتهابرای
جلوگیریازقاچاقواحتکار

رئیــس ســازمان غــذا و داروی
کشــور همچنیــن در بخــش
دیگــری از ایــن نشســت در
پاســخ بــه ســوال خراســان
دربــاره این کــه دوگانگی در
اظهارات برخی مســئوالن
درباره دارو ،مــردم را دچار
سردرگمی کرده و باالخره
سیاســت دقیــق و حرف و
موضع رســمی دولت در
اینزمینهچیست؟گفت:
ارز  4200تومانــی دارو دیگــر وجود نــدارد اما ما
به التفاوت آن توســط دولــت پرداخت می شــود و تــا زمانی که
زیرساخت های الزم بیمه ای آماده نشــود ،اصالح قیمتی دارو
انجــام نخواهد شــد .وی تصریح کرد :بازار ســیاه نبایــد با بازار
رسمی مقایسه شود ،بر فرض دارو اگر به اندازه کافی هم باشد،
مردم برای داروی سقط جنین می روند بازار سیاه ،این که به ما
ارتباطی ندارد ،قیمت در داروخانه های شهر با فاکتور متفاوت
نیست ،اگر کسی حقه بازی کرد باید با او برخورد کنیم اما شبکه
رسمی نباید متهم شــود ،هیچ کاالیی از این جا تا جنوب کشور
یکی نیســت ،جز دارو ،ما اصالحات ارز را هنــوز انجام ندادیم،
قیمت جدید را هــم ندادیم ،تازه از شــنبه در ســتاد تنظیم بازار
نظریهسهکمیسیونقانونیقیمترابررسیمیکنیموتارئیس
جمهور تایید نکند من قیمت ها را اعالم نخواهم کرد .وی افزود:
ارز مورد نیاز تامین شده و به صورت مشخصی تحویل می شود
امااینکهدیراختصاصیافتهدرستاست،اینکمبودایجادمی
کند ،تا رئیس جمهور دستور ندهد تغییر قیمتی از نظر ارز داده
نمی شــود اما تغییر قیمت تورمی انجام می شــود هرچند نکته
مهم امسال این است که اگر هر سال با تغییر قیمت تورمی حتی
با بیمه پول بیشــتری برای دارو می پرداختید و قبال  70درصد
را بیمه می داد و االن  30درصد پــول را بیمه پرداخت می کند
و هرسال آب می رود ،اما امسال برای این که تولید دارو متوقف

نماینــده مــردم
مشــهد و کالت
در مجلــس گفــت:
در قانــون حمایــت از فرزنــدآوری هم تســهیالت
اقتصادی و هم موضوعات بهداشــتی و آموزشــی
در نظــر گرفتــه شــده اســت .فاطمــه رحمانی در
گفتوگو با «خراســان آنالیــن» افزود :متاســفانه
این قانون در اجــرا تاخیر دارد و در حــال پیگیری
برای هر چه ســریع تر اجرا شــدن مفــاد این قانون
هســتیم چرا که مفادی که در این قانون مشــخص
شــده در حد خودش ســعی دارد گامــی مثبت در
جهــت فرزنــدآوری و افزایش جمعیت باشــد .وی
افزود :آماری که از ســقط غیرقانونــی جنین داده
میشود باالست و وزارت بهداشت در حال تنظیم
دستورالعملها و آییننامههای مربوط است.

مشهدوخطرقناتهایخفته

نشود اجازه افزایش قیمت
را دادیم اما در عوض ما بــه التفاوت را به بیمه
ها دادیم تا قیمت با سال گذشته تفاوتی نداشته باشد .دارایی
تصریح کرد :اصالح قیمت ها قانون مجلس اســت و باید انجام
شود اما زیرســاختی که گفته می شــود در بیمه ها وجود ندارد
باید آماده شود و بدهی های دانشگاه های علوم پزشکی به بیمه
ها و بیمه تامین اجتماعی در حال تسویه است ،بخشی از آن به
وسیله نفت تامین شده است ،ما همچنان یارانه را پرداخت می
کنیم تا این زیرساخت آماده شــود و تا زیرساخت ما آماده نشود
قطعا این کار را آغاز نخواهیم کرد .قانون به ما اعالم کرده از نیمه
دوم 1400اینکارراعملیاتیکنیمامااینبرآورددرستنبوده،
بر همین اساس به ما ارز ترجیحی را کمتر دادند که دارو کمیاب
شد ،چون ارز نیست و هرچه دیرتر این کار انجام شود مردم ضرر
می کنند ،اما به هیچ عنوان اصالح قیمت اجرا نشده تا بتوانیم
زیرســاخت را آماده کنیم .معاون وزیر بهداشــت تاکید کرد :ما
بیماران خاص و مزمن و صعب العالج داریم که 400قلم داروی
حیاتی مورد نیاز آن هاست ،از انتهای خرداد طرح دارو رسانی
در منزل به بیماران خاص اجرا می شــود .دارایی تصریح کرد:
امســال نظارت های ما در دارو هم به شدت تشــدید می شود تا
جلوی قاچاق و احتکار و گران فروشی گرفته شود.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آبمنطقهای
خراسان رضوی گفت :براســاس نقشههایی که از
سال  ۴۲در شهر مشهد داریم ،حدود  ۱۰۰رشته
قنات از حاشیه و داخل شــهر عبور کردند و توسط
آبمنطقهای شناســایی شــدند .بیشــترین تراکم
در مناطــق  ۱۱ ،۱۰ ،۱و ثامن اســت و قناتهای
نسبتا زیادی از قاســمآباد و مناطق  ١١ ،١٠و ١٢
عبور میکند .ارجمنــد در گفتوگو با «خراســان
آنالین» افزود :کل شــهر مشــهد ظرفیــت خطر را
دارد ،اکنون بیشــتر قناتها آب ندارنــد ،بنابراین
بــا توجــه بــه ساختوســازهای شــدید در معرض
ریســک هســتند ،بهترین کار این اســت که نقشه
ریســک را تعیین کنیم .وی گفت :بســیاری از این
قنات ها استفاده نمیشود ،تعدادی نیز دایر بوده
و در حال اســتفاده اســت ،مانند قناتهای داخل
باغ ملکآباد ،الندشــت و قاســمآباد که خودشان
ریسکی ندارند ،مگر این که کار عمرانی سنگینی
انجام شود.
«خراسانآنالین» را در
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دنبالکنید:
@ khorasanonlinenews
@ khorasanonlinenews

