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 محسن طاهرمیرزایی

آبان ماه سال گذشته که سامانه رسیدگی به شکایات 
وزارت  همکاری  با  سالمت،  خدمات  تعرفه ای 
بهداشت و سازمان نظام پزشکی آغاز به کار کرد، متولیان 
2 سازمان اطمینان دادند که به صورت شبانه روزی آماده 
دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی هستند. این 
تعامل اما مدت زیادی دوام نیاورد و گمانه هایی ازسوی 
وزارت بهداشت مبنی بر سلب اختیار نظارت از نظام 
پزشکی و پاسخ نظام پزشکی با این مضمون که »از ابتدا 
هم اختیاری به ما داده نشده بود که حاال گرفته شود« 
این اقدام مشترک دو سازمان را به حاشیه برد و آنها را 
مقابل هم قرار داد. در نهایت آنچه اتفاق افتاد تشکیل 
ستادی تحت عنوان نظارت بر تعرفه ها بود که محل آن 
در سازمان نظام پزشکی، اما اعضای آن منتخب وزارت 
بهداشت بودند که به طور مستقیم با حکم شخص 
وزیر انتخاب شدند. اگرچه فلسفه تشکیل این ستاد، 
رسیدگی به تخلفات تعرفه ای کشور است، اما گشت و 
گذاری ساده در چند بیمارستان شهر و رویت تفاوت در 
قیمت ارائه خدمات مشابه در بیمارستان های مختلف، 

نشان از این دارد که گویا هنوز آنگونه که باید نیست.

هزینه تراشی برای دریافت پول بیشتر
گرچه تحقیقات خبرنگار ما از روسای بیمارستان ها 
برای روشن شدن علت این دوگانگی به نتیجه روشنی 
نرسید، اما فحوای کالم مسئولین زیرمجموعه این 
مدیران، حاوی نکات جالبی بود. یکی از آنها می گوید: 
»اینکه امروز تعرفه های مختلفی برای ارائه خدمات 
یکسان در بیمارستان ها ارائه می شود به این دلیل است 
که بیمارستان ها هزینه های بسیار باالیی مخصوصا در 
هتلینگ دارند که در اکثر اوقات، تعرفه ها آن را جبران 
نمی کند. لذا در این حوزه اقدام به هزینه تراشی یا به 
اصطالح پزشکی »کدسازی« می کنند.« وی توضیح 
می دهد: »کدسازی به این معناست که برای یک عمل 
جراحی با هزینه متوسط، مثال زمان بیهوشی را طوالنی 
یا فرایند بیهوشی را اضافه می کنند. این مساله منجربه 
جبران Kهای مختلف از جیب بیمار و عاملی برای 

تعدد تعرفه ها می شود.«
یکی دیگر از پرسنل می گوید: »وقتی مستندات 
در این زمینه بررسی می شوند، نمی توان کسی را به 
عنوان متخلف معرفی کرد. چراکه بیمارستان ادعا 
می کند فرایند جراحی این بیمار نیازمند صرف زمان 
بیشتر بوده و این اقدام از جهت حفظ جان و سالمتی 
وی، ضروری بوده است. همچنین استفاده از برخی 
تجهیزات پزشکی را که نیازی به استفاده از آنها نبوده، با 
این منطق، توجیه و ادعا می کنند که فالن عمل جراحی 

در این مرحله دچار مشکل شده و ما مجبور شدیم این 
تجهیزات را نیز مورد استفاده قرار دهیم. در صورتی که 

در عمل ممکن است این اتفاق رخ نداده باشد.« 
یکی دیگر از مسئوالن ریشه این معضل را مرتبط به 
ابالغ کتاب ارزش گذاری خدمات می داند و می گوید: 
»در این کتاب، بین پزشکی که به مدت 30 سال تومور 
مغزی جراحی می کرده و شاگرد وی که تازه قدم به 
این عرصه گذاشته هیچ تفاوتی وجود ندارد. این عدم 
تفاوت مثال به جراح باسابقه برمی خورد و باعث این 

قبیل رفتارها می شود.«
این معضل اما در بیمارستان های دولتی شکل 
دیگری دارد. رئیس بیمارستان امام رضا )ع( مشهد 
معتقد است تجهیزات خاصی که در برخی جراحی ها 
مورد نیاز است، دارای یک تعرفه دولتی است. عبداهلل 
بهرامی در گفت وگو با سپید می گوید: »اما اگر بیمار 
یک وسیله خاص را نخواهد و وسیله دیگری بخواهد 
از طریق امضای یک رضایت نامه، با پزشک توافق 
می کند که مابه التفاوت قیمت آن را بپردازد.« وی ادامه 
می دهد: »مساله دیگر این است که به دلیل تنوع زیاد، 
قیمت برخی تجهیزات پزشکی اصال مشخص نیست 
و در کتاب تعرفه ها نیز ذکر نشده است. لذا این مساله 

نیز باعث تفاوت در تعرفه ارائه خدمات می شود.« 

صورتحساب متغیر و پرداختی ثابت بیمار
رئیس بیمارستان امیراعلم تهران ضمن تاکیدبر 
ثابت  بودن نرخ ها و وجود نظارت ها، علت تفاوت 
در نرخ ارائه خدمات را متفاوت بودن اتاق ها و 
اگر  »حتی  می گوید:  و  می داند  خدمات  شرایط 
صورتحساب ها متفاوت باشند، پرداختی بیمار باید 

ثابت باشد.« حسن توکلی در گفت وگو با سپید ادامه 
می دهد: »یک بیمارستان اتاق دو تخته دارد و دیگری 
دارای اتاق عمومی است. نرخ خدمات و لوازم نیز به 
اختالفات کمک می کند.« وی با تاکیدبر اینکه درهر 
صورت هیچ گاه K جراحی تغییری نمی کند، تصریح 
می کند: »بعضی به اتاق خصوصی مراجعه و از سیستم 
خارج می شوند و بعضی اتاق عمومی دارند. وجود 
یا عدم وجود همراه بیمار نیز در این مساله دخیل 
است.« توکلی با بیان اینکه درجه بیمارستان ها نیز با 
هم متفاوت است، خاطرنشان می کند: »گاهی زایمان 
یک مادر را پزشک تمام وقت انجام می دهد و زایمان 
دیگری را پزشک غیر تمام وقت که منجربه تغییر 

صورتحساب می شود.«
پزشکی  نظام  سازمان  مسئوالن  میان  این  در 
همچنان دل خوشی از کتاب ارزش گذاری ندارند و 

ریشه این مشکالت را از آنجا می دانند. 
مدیرامور انجمن ها و موسسات پزشکی سازمان 
نظام پزشکی در گفت وگو با سپید با بیان اینکه در نسخه 
اصلی کتاب ارزش گذاری خدمات سالمت خیلی از 
ریزه کاری ها لحاظ شده است که ما در فرایند ترجمه 
کتاب و پیاده سازی آن، بضاعت علمی و اجرایی الزم 
را نداریم، می گوید: »این مساله باعث عدم رعایت 
نسبت ها و لحاظ نشدن آن حاشیه اطمینانی می شود 
که در آمریکا وجود دارد. البته به این شکل نیست که 
فقط ما با این دست معضالت روبرو باشیم و حتما در 

آمریکا نیز از این مسائل وجود دارد.«
علی مهرابی بهار برخی از این اشتباهات را ازنوع 
سیستمی می داند و ادامه می دهد: »تعریف جزء فنی و 
حرفه ای نیازمند برخی مبانی محاسباتی است که اگر 

در آنها اشتباه کنیم، سهم پزشک یا بیمارستان متفاوت 
و باعث بروز برخی مشکالت می شود. کمااینکه وقتی 
نمی توانیم هزینه استفاده از یک دستگاه را محاسبه 
کنیم، پس یک جای کار اشتباه بوده است.« وی با 
یادآوری اینکه اصل کتاب تعرفه گذاری خدمات 
سالمت بر این مبنا و ساختار بوده که امکان ارائه چند 
کد به صورت همزمان برای یک خدمت وجود داشته 
باشد، تصریح می کند: »اما از آنجاکه در ایران این 
زیرساخت وجود نداشت، بیمه ها از همان ابتدا به این 
سمت حرکت کردند که فقط از یک کد و نهایتا دو 
کد مشخص استفاده کنند. از طرفی دستورالعمل های 
مشخصی برمبنای کتاب به بیمارستان ها ارسال نشده 
و ممکن است یک بیمارستان بگوید من از این دو کد 
استفاده می کنم برای این خدمت و این قیمت را تعیین 
می کنم و بیمارستان دیگر بگوید من از این سه کد 

استفاده می کنم.« 

ارائه یک راهکار
مهرابی بهار معتقد است که اگر علم خود را به روز 
کنیم، سیستم را به خوبی بشناسیم و قادر به پیاده سازی 
آن باشیم، به شرطی که ساختار سیستمی ایجاد شود، 
این مساله حل می شود. یک نمونه از زیرساخت های 
رایج، پرونده الکترونیک سالمت است که تا وقتی 
در زمینه بستری و سرپایی اجرایی نشود، آماری را 
که برای تصمیم گیری و بهبود سیستم الزم داریم، به 
دست نخواهیم آورد. وی ادامه می دهد: »یا باید کتاب 
را اصالح کنیم یا اینکه دستورالعمل های اجرایی آن 
را یکسان کنیم. اگر این پکیج را مشخص و آن را 
آموزش دهیم، اختالف سلیقه ها در عمل از بین 

خواهد رفت.«
مدیرامور انجمن ها و موسسات پزشکی سازمان 
نظام پزشکی با تاکیدبر اینکه ابزار نظارتی در این زمینه 
وجود دارد، خاطرنشان می کند: »به طور قطع هرجا 
تخلف محرز بوده، برخورد نیز صورت گرفته است. 
بحث ستاد نظارت جداست و تمام اینها در مرحله ای 
است که اگر گزارشی در این زمینه به ستاد نظارت ارائه 
شود، خارج از بحث دستورالعمل کتاب، تصمیم گیری 
می شود که آیا واقعا تخلفی صورت گرفته یا نه. هرجا 
تخلف محرز شده، برخورد نیز چه از طریق دانشگاه و 
چه از طریق سامانه 1690 صورت گرفته است.« وی 
در پایان با بیان اینکه خیلی از مسائل به بیمارستان های 
خصوصی گوشزد شده و تغییر رفتار نیز ایجاد کرده 
است، اضافه می کند: »هدف نظام سالمت این است 
که تمام ساختارها، فرایندها و واکنش ها را یکسان کند. 
به خاطر همین، معضل تعرفه های متفاوت کامال رو به 

بهبود است.«

 
  

 توکلی، پزشک عمومی: با سالم. من مسئول  
فنی یکی از مراکز ترک اعتیاد خصوصی در شیراز 
هستم. حدود 6 ماه است که مسئله تعطیلی مراکز 
ترک اعتیاد از سوی دانشگاه کلید خورده است. 
در این مدت ما فعاالن این عرصه تالش کردیم با 
رایزنی مسئله را حل کنیم که متاسفانه بی نتیجه 
ماند و از یک ماه قبل کاهش سهمیه مراکز )بیش 
از 40 درصد مراکز( به صورت ماهیانه 20 درصد 
کاهش دارو آغاز شده است. اطالعات بسیار 
زیادی در این زمینه موجود است که در صورت 

تمایل روزنامه می توانم در اختیار بگذارم.
الف.الف، متخصص گوش و حلق و بینی: 
اگر از نحوه کار بعضی از کارمندان دفتر نظارت 
کرج ناراضی باشیم باید کجا شکایت کنیم؟  
من از سال 1369 در کرج مطب دارم، در برگه 
معرفی نظام وظیفه درمورد بیمارقدیمی خود 
اظهار نظرکرده ام درحالی که بیمار شخصا به من 
مراجعه کرده بود و من پاسخگوی درخواست 
او بوده و مسئول پاسخگویی به اداره نظام وظیفه 
نمی باشم. حاال بعد از 25 سال کار کردن در کرج 
پرونده من در بهداشت و درمان به نامه ای مزین 
شده که در آن مرا متهم به تخلف جهت اظهارنظر 
برای بیمار اعصاب و روان کرده اند و تهدید به 
اخطار و برخورد قانونی شده ام. سعی کردم 
تلفنی از آقایان سوال کنم، گفتند به علت جلسه 
فرصت پاسخگویی نداریم. به نظر شما درست 
است؟ ای کاش به جای بازی کردن با قداست 
جامعه پزشکی، مسوولین بهداشت ودرمان به 
فکر معضالت درمان بیماران بی بضاعت باشد.

 حسینی، پزشک عمومی: درمورد اعتیاد و 
راه های پیشگیری از اعتیاد و روش های درمانی 

صحبت کنید.
 مجید حیات بین، متخصص زنان و زایمان: با 
وجود زحمات بسیاری که می کشید، »روزنامه 
سپید« جنبه علمی ندارد و در حد یک روزنامه 
دیواری است. بیشتر درمورد بودجه صحبت 
می کنید تا جان مردم. فقط به تبلیغات داروها 
کنید  عوض  را  نویسنده هایتان  می پردازید. 
چرا که نویسندگانتان باید پزشکان واقعی یا 

داروسازها باشند.
سپید: با تشکر از توجه شما، تحریریه روزنامه 
سپید ترکیبی است از روزنامه نگاران و پزشکان 
و پزشکان روزنامه نگار که هرکدام اطالعات 
کافی از حوزه ای که در آن فعالیت می کنند دارند.
 ذبیح اهلل بنی زاده، دندانپزشک: خبرها را با 
دقت بیشتری در سپید چاپ کنید. مثال درمورد 
بخیه و قضیه اصفهان جراحی واقعیت نداشت 
و فقط یک خراش کوچک بود. دراین مورد  
اخبار اولیه را چاپ کرده بودید، چرا بعد از 
روشن شدن مطلب، نتایج بررسی بعدی را 
دوباره چاپ نکردید؟ من از سپید به عنوان 
روزنامه تخصصی پزشکی این توقع را دارم که 
نتایج و اخبار بعد از این جریان را هم اطالع 

دهید. 
تاسف  کمال  با  بود.  اینگونه  کاش  سپید: 
گزارش سپید بر اساس واقعیت و اظهارات 

شاهدان عینی تنظیم و منتشر شده بود.
 محمد احسان غالمیان، منشی پزشک: به 
جز پزشکان، بیماران و همراهان آنها هم از 

سپید بسیار استقبال می کنند. 
 بی نام: در شهر الیگودرز بیمارستان تازه 
تاسیسی وجود دارد که ما تقاضا داریم به نام 
یکی از شهیدان شهرستانمان که از پزشکان 
این جامعه نیز بوده، نامگذاری شود. متاسفانه 
چندین بار این موضوع را با وزارتخانه ها بیان 
کرده ایم ولی پیام یا نتیجه ای دریافت نکردیم. 
از روزنامه سپید تقاضا داریم که نهایت سعی 
خود را برای نامگذاری این بیمارستان به نام 
»شهید دکتر علیرضا ولیان« انجام دهید. زیرا 
باعث خوشحالی خانواده این شهید بزرگوار و 

مردم شهیدپرور الیگودرز می شود. 

صدای مخاطب

محدودیت جدی بودجه ای وزارت بهداشت
ایرنا: معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: »زمان آنکه پزشک در مطب بنشیند و بیمار به 
او رجوع کند گذشته است، از این رو عرصه نوین در علوم پزشکی عرصه پژوهشگری و تحقیق است و در 
این عرصه کسی موفق خواهد بود که تولیدکننده محصول سالمت محور باشد.« رضا ملک زاده افزود: »در 
عرصه جدید علوم پزشکی، پزشکان با انسان های سالم بیشتر سروکار دارند تا انسان های بیمار ، آنها باید از 
سالمتی جامعه و سالمتی مردم مراقبت کنند تا مردم بیمار نشوند.« ملک زاده با بیان اینکه پژوهش در علوم 
پزشکی زمانی مفید است که محصولی برای ارتقای سالمت تولید کند، اضافه کرد: »درحال حاضر 
30درصد از میزان رشد علمی کشور مربوط به دانش های حوزه علوم پزشکی است ولی تنها 
10درصد بودجه پژوهشی و نیروهای هیات علمی کشور مربوط به علوم پزشکی است.« معاون 
تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت خروج مغزها از کشور را همچنان یک مشکل بزرگ دانست 

و خواستار توجه دولت ها به این مهم شد.

دانشجویان بیش از همه از گل استفاده می کنند
خانه ملت: قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه 2/6درصد از دانشجویان کشور معتاد 
هستند، گفت: »ماده مخدر گل بیشترین ماده مصرفی دانشجویان است و در این زمینه ستاد مبارزه با مواد مخدر 
رضایت کاملی از اقدامات پیشگیرانه وزارتخانه های علوم و بهداشت ندارد.« علیرضا جزینی افزود: »افزایش 
مصرف مواد مخدر محرک در میان دانشجویان به دلیل باورهای غلط در مصرف مخدرها است. از این رو 
توصیه های اشتباه مبنی بر اینکه این مواد اعتیادآور نیست سبب افزایش مصرف شده است اما مقدمه اعتیاد 
روانی به مصرف مواد محرک و روان گردان ها است لذا دانشجویان باید از مصرف این مواد به طور 
قطع خودداری کنند.« قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: »وزارتخانه های 
علوم و بهداشت موظف به برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره تربیت مربی و افزایش امور 
پیشگیرانه میان دانشجویان هستند، البته ستاد از این اقدامات رضایت کامل ندارد و به دنبال 

گسترش اقدامات پیشگیرانه ازطریق فضایی مجازی است.«

شایعه توزیع برنج آلوده  صحت ندارد
ایسنا: معاون وزیر جهاد کشاورزی شایعه توزیع برنج آلوده در بازار را تکذیب 
و آن را بداخالقی رسانه ای دانست. علی قنبری اظهار کرد: »شایعه توزیع برنج آلوده  
و تاریخ مصرف گذشته به هیچ وجه صحت ندارد و بداخالقی برخی رسانه ها بود 
که تنها مردم را نگران کرد.« قنبری افزود: »وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
کامال بر فرآیند توزیع محصوالت غذایی ازجمله برنج نظارت دارند و برنج های 
خریداری شده در فرآیند آزمایش ها و تست های این دستگاه های 
نظارتی تایید و توزیع می شود و اگر محموله ای تاریخ مصرف آن 
کمی بگذرد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر آن نظارت 
کامل دارند و پس از گذراندن مراحل تست و آزمایش تاریخ 

مصرف شان تمدید می شود.« 

چهـره ها 

10 سال با نظام سالمت

اعالم تعرفه هاي پزشكي وظيفه 
وزارت بهداشت نيست

برنامه ریزي   و  نظارت  معاون  جمشیدی 
سازمان نظام پزشکي کشور با بیان اینکه اعالم 
وظیفه  قانون  طبق  خصوصي  بخش  تعرفه 
سازمان نظام پزشکي است، گفت: »تعرفه هاي 
تعیین شده صرفا به معناي تفاهم به عمل آمده 
سازمان  رفاه،  بهداشت،  وزارتخانه هاي  بین 
نظام پزشکي، سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
و سازمان هاي بیمه گر بوده و تا زماني که به 
تصویب هیات دولت نرسد وجه قانوني و 

التزامي براي اجرا ندارد.« 1384

50 درصد هزینه های درمان 
به عهده مردم است

منابع  توسعه  معاون  حافظي،  رحمت اهلل 
و مدیریت وزارت بهداشت گفت: »درحال 
حاضر 50 درصد هزینه هاي درمان برعهده مردم 
است که در پایان برنامه چهارم توسعه این رقم به 

30 درصد خواهد رسید.« 1384

فعاليت 4 متخصص در تمام 
مراكز درماني 50 تختخوابي 

سراسر كشور
امامی رضوی معاون درمان وزیر بهداشت 
گفت: »با برنامه ریزي هاي انجام شده در تمام 
مراکز درماني باالي 50 تختخوابي کشور 4 

متخصص حضور دارند.« 1389

طرح پزشك امين موازي 
كاري با پزشك خانواده است

وزارت  درمان  معاون  رضوی  امامی 
بهداشت با بیان اینکه مسئوالن وزارت بهداشت 
با اجراي طرح پزشک امین بدون هماهنگي با 
این وزارتخانه مخالف هستند، گفت: »این 
خانواده  پزشک  با طرح  موازي کاري  طرح 

است.« 1390

تدوین برنامه راهبردي پنج ساله 
پيشگيري و كنترل آسم

بیماري هاي  مهدی نجمی مسئول واحد 
مزمن تنفسي وزارت بهداشت از تدوین برنامه 
راهبردي پنج ساله پیشگیري و کنترل آسم در 

کشور خبر داد. 1390

تعامل ميان آزمایشگاه و بالين 
منجربه كاهش هزینه های 

سالمت می شود 
پنجمین  علمی  دبیر  ایراجیان  غالمرضا 
کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین ضمن 
تاکیدبر ضرورت گسترش تعامل میان بخشی 
آزمایشگاه و بالین، عنوان کرد: »تعامل میان 
کیفیت  بهبود  منجربه  بالین  و  آزمایشگاه 
زندگی مردم و کاهش هزینه های سالمت 

می شود.« 1391

واگذاری ساخت پروژه های 
بيمارستانی به غير پزشكان

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعالم 
کرد: »شیوه ای را راه اندازی می کنیم که در آن 
پروژه های بیمارستانی توسط بخش خصوصی 
که لزوما پزشک نیستند نیز اجرا شود و وزارت 
بهداشت، خدمات مورد نیاز را به مدت 30 سال 

از آنها می خرد.« 1392

                                             چرا خدمات یکسان در بیمارستان های مختلف هزینه های گوناگون دارد؟

در بیمارستان ها  »کدسازی« می شود؟

سفرهای استانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازدیدهای 
گاه و بی گاه او از مراکز بهداشتی درمانی کشور به ایستگاه سیستان و 
بلوچستان رسید. سیدحسن هاشمی که چهارشنبه هفته گذشته را به همراه 
رئیس جمهور در شهرری گذرانده بود، پیام تبریک حسن روحانی به 

مناسبت هفته وحدت را به مردم شریف این دیار ابالغ کرد. 
برنامه های وزیر بهداشت از عصر چهارشنبه با دیدار از مناطق 
حاشیه نشینان چابهار آغاز شد. بازدید از مناطق حاشیه نشین زیباشهر، 
مرکز سالمت شماره 1،  جامعه توحید زیبا شهر و بیمارستان امام علی)ع( 
چابهار از دیگر برنامه های روز نخست این سفر بود. مراکز بهداشتی 
درمانی قصرقند از توابع شهرستان سرباز هم در روز دوم این سفر مورد 
بازدید وزیر بهداشت قرار گرفت.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت 
بهداشت، سید حسن هاشمی همچنین در آیین بهره برداری از بیمارستان 
64 تخت خوابی نیکشهر خاطرنشان کرد: »از شروع دولت یازدهم تا به 
امروز، حدود 24 میلیارد تومان )یعنی 3 برابر اعتبار اولیه در سال 88( به 
منظور تکمیل و بهره برداری از این بیمارستان، اختصاص یافت.« وی افزود: 
»در زمان آغاز ساخت این بیمارستان، نفت ایران حدود 120 دالر فروخته 
می شد و برای این پروژه 8 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما به دلیل 

اینکه سالمت، یکی از اولویت های رئیس جمهور است، مجوز اعتبار 24 
میلیارد تومانی را صادر کردند.« وزیر بهداشت به تصویب قانون 30 درصد 
ظرفیت بومی در مقاطع دکتری، تخصص و فوق تخصص در مجلس 
شورای اسالمی اشاره کرد و گفت: »این قانون باعث ماندگاری پزشکان 
و متخصصان می شود و بدون شک در آینده، در استان سیستان و بلوچستان 
نیازی به نیروهای غیربومی نخواهد بود.« وی به قانون سطح بندی خدمات 
در مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و گفت: »این بدان معنی است که 
جراح قلب نباید حتما در تمام استان ها باشد، اما پزشک عمومی، متخصص 
داخلی، کودکان، زنان و بیهوشی باید در تمام مناطق حضور داشته باشند 
ولی حضور یک جراح مغز نیازمند تجهیزات و امکانات و نیروهایی است 

که تا به حال تربیت نشده اند.«

ساخت بیمارستان جامع زنان در سیستان و بلوچستان
وزیر بهداشت دیداری هم با ائمه جمعه و معتمدین چابهار داشت. در 
این نشست با اشاره به اقدامات قابل تقدیر صورت گرفته در منطقه چابهار، 
اظهار داشت: »طبق نظرسنجی های قابل استنادی که توسط مراجع معتبر 
مانند وزارت اطالعات، خبرگزاری جمهوری اسالمی، مرکز آمار ایران 

و صدا و سیما صورت گرفته، متوسط میزان رضایمتندی مردم از حوزه 
بهداشت در کل کشور 76 درصد اما در مناطق جنوب استان سیستان و 
بلوچستان، 94 درصد و در مناطقی مانند زاهدان، زابل و زهک 91 درصد 
است.« وی تأکید کرد: »یکی از نقاطی که باید بیمارستان جامع زنان در آن 
احداث شود استان سیستان و بلوچستان که در اولویت قرار گرفته است. « 

بودجه 95، آخرین وصیت وزیر بهداشت
»پیش از سفر به استان سیستان و بلوچستان دکتر نوبخت را دیدم و 
گفتم آخرین خواسته و وصیت من این است که حواستان به بودجه وزارت 
بهداشت در سال 95 باشد که حداقل، کمتر نشود.« وزیر بهداشت با بیان 
این خواسته خود از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: »دکتر 
نوبخت با چنان خزانه ای که به ایشان تحویل دادند و با یک سوم درآمد 
توانسته کشور و وزارتخانه ها را اداره کند، حقوق کارکنان و همچنین 
یارانه ها را پرداخت کند و این نیازمند مدیریت و تدبیر است، اما سازمان 
مدیریت مظلوم واقع نشود. البته ما هم در خصوص مطالبات از بیمه ها 
و پروژه های عمرانی از این سازمان، درخواست هایی داریم، اما واقع بین 

هستیم.«

گزارشی از سفر سه روزه وزیر بهداشت به استان سیستان و بلوچستان

آخرین وصیت هاشمی به نوبخت: بودجه 95 


