
سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری هفتگی:

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
» طی ۲۷ سال گذشته بنا به گزارش 
سازمان ملل امید به زندگی ایرانیان 
سال  دهم   ۷۶.۲ به  دهم   ۶۳.۸ از 
و میانگین سال های تحصیل همه 
دهم   ۹.۶ به  دهم   ۴.۲ از  ایرانیان 
سال )یعنی بیش از ۲ برابر( و سرانه 
درآمد ناخالص ملی ایرانیان براساس 
دالر بین المللی )یعنی دالر بر مبنای 
برابری قدرت خرید و نه دالر آزاد 
آمریکا( از ۱۱ هزار و ۴۲۰ دالر به 
۱۹ هزار و ۱۳۰ دالر رسیده است.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا،  
ایرج حریرچی در نشست خبری 
هفتگی خود، بابیان اینکه شاخص 
توسعه انسانی توسط سازمان ملل 
متحد برای همه کشورها اندازه گیری 
می شود، گفت: »این شاخص برای 
ایران در سال ۲۰۱۷ به ۷۹۸ هزارم و 
مرز ۸ دهم از یک رسیده است. این 
شاخص در ۲۷ سال پیش یعنی در 
سال ۱۹۹۰ در کشور ۵۷۷ هزارم بوده 

است و جمهوری اسالمی ایران با رشد ۳۸.۳ درصدی 
یکی از سریع ترین کشورها در افزایش شاخص توسعه 
انسانی بنا به گزارش سازمان ملل است. در این مدت 
۲۷ سال، متوسط امید به زندگی ایرانیان ۱۲.۴ دهم سال 
افزایش یافته است و متوسط سال های تحصیل ایرانیان 
۵.۶ دهم سال بیشتر شده و سرانه درآمد ناخالص هر 
ایرانی در طی ۲۷ سال ۶۷.۵ درصد افزایش پیدا کرده 
است. طی ۲۷ سال گذشته بنا به گزارش سازمان ملل 
دهم   ۷۶.۲ به  دهم   ۶۳.۸ از  ایرانیان  زندگی  به  امید 
سال و میانگین سال های تحصیل همه ایرانیان از ۴.۲ 
دهم به ۹.۶ دهم سال )یعنی بیش از ۲ برابر( و سرانه 
درآمد ناخالص ملی ایرانیان براساس دالر بین المللی 
)یعنی دالر بر مبنای برابری قدرت خرید و نه دالر 
آزاد آمریکا( از ۱۱ هزار و ۴۲۰ دالر به ۱۹ هزار و 

۱۳۰ دالر رسیده است.«
وی اظهارکرد: »بدین ترتیب ایران با کسب شاخص 
۷۹۸ هزارم جزو کشورهای با شاخص توسعه انسانی 
باال قرار گرفته است. متوسط شاخص توسعه انسانی 
در کشورهای جنوب آسیا ۶۳۸ هزارم و در کشورهای 
با شاخص توسعه انسانی باال ۷.۵۷ هزارم است. بنا به 
گزارش سازمان ملل اگر این شاخص براساس توزیع 
نابرابری تعدیل شود، شاخص ایران برابر ۷۰۷ هزارم 
می شود و به عبارت دیگر ۱۱.۴ دهم درصد کاهش 
پیدا می کند. این کاهش براساس توزیع نابرابری برای 
کشورهای جنوب آسیا ۲۶.۱ درصد و برای کشورهای 
با شاخص توسعه انسانی باال ۱۶ درصد است که به 
ترتیب شاخص توسعه انسانی براساس توزیع نابرابری 
به  باال  توسعه  با شاخص  آسیا و کشورهای  جنوب 

ترتیب ۴۷۱ هزارم و ۶۳۶ هزارم است.«
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »در اجالس سران 
سازمان ملل در هفته آینده که روسای جمهورها در آن 
حضور دارند، تمام سازمان های تحت پوشش سازمان 
ملل جایزه های مشترکی برای امسال تعیین کردند که 
جمهوری اسالمی ایران برای اولین بار در حوزه پیشگیری 
از بیماری های غیرواگیر، به ریاست دکتر هاشمی و 

دبیری دکتر الریجانی، برنده این جایزه شدند.«

کاهش تورم حوزه سالمت برای اولین بار
معاون کل وزارت بهداشت در ادامه این نشست 
درباره تورم بخش سالمت توضیح داد و گفت: »بررسی 
تورم بخش سالمت در سال های گذشته نشان می دهد 
که مقدار این شاخص غالبا از تورم عمومی کشور باالتر 
بوده است. تحلیل شاخص های ۲۵ سال گذشته نشان 
می دهد که تورم بخش سالمت به طور متوسط ۴۰ 
درصد بیشتر از تورم کل کشور بوده است. البته این 
موضوع مختص کشور ما نیست و با شدت کمتر و 
بیشتری در کشورهای دیگر هم موجود بوده است.« 
وی افزود: »از یک طرف تغییرات سریع فناوری های 
سالمت، ظهور تکنولوژی های پیچیده و گران قیمت 
طرف  از  و  درمان  خدمات  شدن  متنوع  همچنین  و 
دیگر ضعف در سیاستگزاری و نظارت در بعضی از 
کشورها از جمله دالیل باال بودن نرخ تورم در حوزه 

سالمت ذکر می شود.«
مهم  »خبر  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
این است که در سال ۹۶ اختالف بین تورم سالمت 
و تورم عمومی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و 
با همکاری گروه های مختلف جامعه پزشکی و ارائه 
کنندگان و تامین کنندگان خدمات و کاال در حوزه 
سالمت و سیاستگذاری و برنامه ریزی و نیز نظارت 

مناسب در این حوزه، نسبت تورم سالمت به تورم 
عمومی بسیار کاهش پیدا کرده و فقط شامل اختالف 
۵ درصدی بوده است. بررسی روند تورم ماهانه در 
سال های گذشته نشان می دهد که عمده افزایش قیمت ها 
اول سال  نیمه  در  در حوزه سالمت  ماهانه  تورم  و 
در  می دهد،  رخ  تیر  و  خرداد  ماه های  در  خصوصا 
حالی که افزایش تورم عمومی ماهانه کشور در طی 
سال ۹۶ روند نسبتا متقارن و توزیع شده تری دارد.« 
که  است  این  دیگر  مهم  بسیار  »خبر  افزود:  وی 
امسال برای اولین بار در طی چندین سال گذشته تورم 
ماهانه حوزه سالمت در چهار ماه فروردین تا تیر ماه 
از تورم عمومی جامعه کمتر بوده است و در حالی 
که در فروردین تورم عمومی ماهانه ۸ دهم درصد 
بوده، تورم سالمت ۴ دهم درصد، در اردیبهشت تورم 
ماهانه ۱.۶ دهم درصد و تورم  سالمت ۶  عمومی 
دهم درصد، در خرداد تورم عمومی ۴.۳ دهم درصد 
تورم  تیرماه  در  و  درصد  دهم   ۲.۷ تورم سالمت  و 
عمومی ۳.۴ دهم درصد و تورم سالمت ۲.۵ درصد 
بوده است. همانطور که روشن است برخالف روال 
تورم  به  سالمت  تورم  باالتری  درصد   ۴۰ میانگین 
ماه  عمومی در سال های گذشته در کشور، در چند 
گذشته به طور واضحی تورم سالمت کمتر از تورم 
عمومی بوده است.« حریرچی ادامه داد: »البته ممکن 
است گفته شود که این موضوع به دلیل افزایش شدید 
تورم در سایر حوزه ها و تورم معمول در حوزه سالمت 
پدید آمده است. بررسی سال های افزایش شدید تورم 
نیز  عمومی به عنوان مثال در سال های ۹۱ و ۹۲ و 
نیمه اول دهه ۷۰ به وضوح نشان می دهد که حتی 
در سال های افزایش شدید تورم، افزایش تورم حوزه 
سالمت خصوصا در نیمه اول سال از تورم عمومی 
بیشتر بوده است و نادرستی این فرضیه را نشان می دهد.«
این  وقوع  علت  تحلیل  »برای  افزود:  حریرچی 
پدیده باید بیان کرد که جامعه پزشکی و دندانپزشکی 
تامین  نیز  پیراپزشکی و  و داروسازی و پرستاری و 
کنندگان ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی با درک 
صحیح و تحلیل درست از توان مالی مردم و بیمه ها و 
دولت در مقطع کنونی با سیاست ها و برنامه های دولت 
و وزارت بهداشت و بیمه ها برای کنترل هزینه ها از 
جمله عدم افزایش تعرفه جراحی در سال ۹۷ و افزایش 
جزئی حق ویزیت و افزایش ۹ درصدی سبد دارو و 
تجهیزات در سال، همکاری صمیمانه و بسیار موثری 
داشته اند و با وجود تاخیر قابل توجه در دریافت های 
حوزه سالمت در مقطعی که با کاهش قدرت خرید 
مواجه هستیم، با متانت و همدلی به ارائه خدمت به 
هموطنان خود با تعرفه های قانونی مشغول بوده اند.«

صادرات داروی ایرانی به روسیه
حریرچی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره 
تولیدات داخلی دارو در کشور گفت: »یکی از روش هایی 
تا ۱۲( سال گذشته  که اخیرا برای تولید یعنی )۱۰ 
و  دارو  تولید  دانش  که  است  این  می کنیم،  استفاده 
زمینه آن را از خارج از کشور بیاوریم و بازار منطقه 
دانشمندان  دانش  بین المللی و  بازار  از  استفاده  با  را 
ایرانی فراهم کنیم. در این خصوص تجربیات موفقی 
در تولید بعضی از داروها داشتیم که حتی صادرات 
این نوع داروها به کشورهایی مانند روسیه انجام شد. 
یکی از قراردادها در مورد انسولین پن بوده است که 
این انسولین با توجه به میزان سختی تنظیم و تجویز 
دیگر  کشورهای  در  سالمندان،  یا  کودکان  برای  آن 

در حال توسعه است که در ایران نیز به دنبال همین 
موضوع هستیم.«

ماجرای ارسال کارنامه برای پزشکان
سخنگوی وزارت بهداشت درباره کارنامه ای که به 
پزشکان داده می شود نیز گفت: »در تمام دنیا ثابت شده 
فیدبک دادن به جامعه پزشکی و داروسازی باعث می شود 
پزشکان در تجویزهایی که بنا بر معیارهای خودشان 
و معیارهای روز علم پزشکی که توسط خودشان یا 
همکاران شان ارائه و یا اجرا می شود، تغییر کند. تجربیات 
موفقی در این زمینه و بسیاری از بیمارستان ها داشتیم. 
از لحاظ نوع تجویز و تعداد تجویز اینگونه بوده است 
که وقتی به پزشکان تجویز کننده، بازخورد می دهیم، 
کسانی که در یک قسمت خارج از میانگین معمول 
دارویی را تجویز می کنند یا به این صورت است که 
بیماران خاص دارند و داروی خاص برای آن ها تجویز 
می کنند،  بعضی از آن ها با متوجه شدن این موضوع 

شروع به تصحیح تجویزهای خود می کنند.«
وی افزود: »برای مثال این اقدام در تجویز داروهای 
خیلی گران و آنتی بیوتیک ها بسیار موثر بوده است. 
در یکی از بیمارستان های درمان سرطان، میانگین در 
نسخه ۸۰۰ هزار تومان است. اساتید بخش و پزشکان 
بیمارستان، میانگین زیر ۸۰۰ هزار  این  با تجربه در 
تومان داشته اند، اما دیگر پزشکان میانگین نسخه ای 
یک میلیون و ۸۰ هزار تومان داشته اند. با دادن کارنامه 
پزشکی به پزشکان، آنها بدون هیچ صحبتی در تصحیح 

نسخه های خود اقدام کرده اند.«
وی ادامه داد: »مقاالت علمی متعدد چاپ شده در 
مجالت علمی وجود دارد که راه موثر در تجویز منطقی 
دارو، نشان دادن و بازخورد به خود پزشک بوده است. 
در بعضی از کشورها این کارنامه در سامانه بیمارستان ها 
گذاشته می شود. در کشور ما نیز این اقدام در سطوح 
مختلف انجام می شود. قسمتی از آن از طرف سازمان 
غذا و دارو، قسمتی از طرف معاونت درمان و بخشی 
از آن در بیمارستان ها اجرا می شود. حتی سال هاست 

این کار را در شبکه های بهداشت اجرا می کنیم.م

سامانه سیمای سرطان
حریرچی درباره سامانه سیمای سرطان نیز گفت: 
به  شده  ارایه  خدمات  از  سرطان  به  مبتال  »بیماران 
خوبی بهره مند می شوند، اما گاهی اوقات ممکن است 
مشکلی در این زمینه ایجاد شود. هدف از این سامانه 
افزایش خدمات رسانی و ارائه بیشتر تسهیالت برای 
مردم و پزشکان است. به طور مثال، شیرخشک های 
متابولیک با قیمت باالی یک میلیون عرضه می شوند، 
نام  برچسب  با  شیرخشک ها  این  سامانه  این  با  اما 
کودک با قیمت های ستادی و ارزان تر به راحتی درب 
منزل خانواده او تحویل داده می شود. این سامانه ها و 
اقداماتی که در این راستا انجام می شود، برای کنترل 

هزینه ها و میزان دارو است.«

احتمال افزایش قاچاق معکوس دارو در 
ماه های آتی

وی افزود: »این روش ها منجر به شفاف سازی و 
دارو  از  ما  اطالعات جامع  بیمار و همچنین  راحتی 
افزایش  معکوس  قاچاق  آینده  ماه های  در  می شود. 
خواهد یافت. برای مثال، شیرخشک و داروهایی که 
در کشور با ارز دولتی خریداری می کنیم در حالیکه 
در کشورهای همسایه این اقالم چندین برابر قیمت 

را دارند. بنابراین مجبور به کنترل داروها 
هستیم تا دچار چنین مشکالتی نشویم، 
خصوصا درباره داروهای گران باید دقت 
بیشتری داشته باشیم که داروهایی که حق 
هموطنان خودمان است در کشورهای دیگر 

با قیمت های بیشتر عرضه نشود.«

نارضایتی از تامین اجتماعی
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین در 
پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت 
بدهی های تامین اجتماعی و بیمه سالمت 
دولتی  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  به 
گفت: »علی رغم تالش هایی که دوستان 
برای پرداخت بدهی ها انجام داده اند، اما از 
وضعیت پرداخت بدهی ها رضایت نداریم 
آن هم در شرایط حساس فعلی که احتیاج 
داریم بیمارستان ها و ارائه کنندگان خدمات 
تدابیری اندیشیده و انبارهایشان را پر کنند. 
ما در سال ۹۶ هفت هزار و ۶۴ میلیون 
تامین  سازمان  برای  ارسالی  سند  تومان 
اجتماعی داشتیم که از این میزان ۳ هزار 
پرداخت شده و ۴  تومان  میلیارد  و ۴۰ 
هزار و ۲۳ میلیارد تومان فقط مراکز دولتی از تامین 

اجتماعی طلبکارند.«
حریرچی ادامه داد: »در سال ۹۷ نیز ۲ هزار و ۳۰۱ 
میلیارد تومان سند برای سازمان تامین اجتماعی ارسال 
کردیم که فقط ۹۵۶ میلیارد تومانش را پرداخت کردند و 
۱۳۴۵ میلیارد تومان طلب برای سال ۹۷ داریم. بنابراین 
مراکز دولتی ۵ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان از سازمان 
تامین اجتماعی برای سال های ۹۶ و ۹۷ طلب دارند. 
حال باید این عدد را با کل بودجه طرح تحول نظام 
سالمت که ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است مقایسه 
کرد.« وی ادامه داد: »میزان اسناد ارسالی ما در سال 
۹۶ و ۹۷ برای سازمان بیمه سالمت هم ۱۱ هزار و 
۶۸۱ میلیارد تومان بوده است که از این میزان ۷ هزار 
و ۲۳۹ میلیارد را پرداخت کردند و ۴ هزار و ۴۴۲ 

میلیارد تومان باقی مانده است.«

بیمارستانی  زبالههای  تفکیک  وضعیت 
وضعیت  درباره  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
گفت:  آنها  دفع  چگونگی  و  بیمارستانی  زبالههای 
»از مدیران اجرایی درخواست میکنم که صحبتهایشان 
را با هم در رسانهها منتشر نکنند و به سطوح مدیریتی 
هم توجه داشته باشند. باید توجه کرد که ۹۳.۸ درصد 
بیمارستانهای دانشگاهی در کشور مجهز به دستگاه 
هم  بیمارستانها  درصد   ۹۸.۳ و  هستند  بیخطرساز 
وضعیت تفکیک زباله مطلوبی دارند. در این زمینه 
صورتجلسهای هم از سوی سازمانهای مرتبط مانند 
حقوقی  معاونت  بهداشت،  وزارت  زیست،  محیط 
ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور و... تدوین 
شده و این خودش یک دستاورد محسوب میشود. در 
این زمینه توافقات خوبی انجام شده و در تاریخ ۱۶ 
تیر معاون محیط زیست به شهرداری نامهای در این 
زمینه داده است. بنابراین میتوانم بگویم که شرایط 
در  مقداری  البته  است.  نسبتا خوب  این حوزه  در 
زمینه زبالههای پزشکی در مطبها با مشکل مواجهیم.«
دیدیم که خبری  افزود: »چند هفته گذشته  وی 
منتشر شد مبنی بر اینکه در شهرهای اطراف تهران 
و  نمیشوند  دفن  درستی  به  بیمارستانی  زبالههای 
قسمتی از بدن انسان در آنجا پیدا شده، ما موضوع 
را بررسی کردیم و دیدیم اوال موضوع برای بهمنماه 
است، دوما اصال در آن شهر بیمارستان وجود ندارد 
و سوما فردی که فوت کرده است اصال در بیمارستان 
فوت نکرده و کال موضوع چیز دیگری بود. متاسفانه 
بر اساس رصدهای انجام شده در دوره اخیر، پتانسیل 
بسیار عجیب و غیر عادی درباره بازتاب اخبار منفی 

وجود دارد.«

علت ممنوعیت شیمیدرمانی در مطبها
زبالهها  بیخطرسازی  وضعیت  درباره  حریرچی 
دستگاههای  »ما  گفت:  تهران  بیمارستانهای  در 
این  در  داریم.  هم  تهران  در  را  بیخطرساز  فعال 
مشکل  سرپایی  مراکز  و  مطبها  در  مقداری  زمینه 
هستیم.  مشکالت  این  اصالح  حال  در  که  داریم 
مطبها  در  شیمیدرمانی  گذشته  در  مثال  عنوان  به 
ساختمانهای  در  مطبها  که  حالی  در  میشد،  انجام 
اداری یا مسکونی بوده و به فاضالب شهری وصل 
هستند و سیستم دفع زباله مجزا ندارند. حال هیچ 
کس سوال نمیپرسید که باقی مانده دارو کجا دفن 
در  شیمیدرمانی  ممنوعیت  دالیل  از  یکی  میشود؟ 

بود.« موضوع  همین  مطبها 
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تعهدمحضری؛ اورژانس تخصص
سهیل طالبی حسینی، جراح و متخصص ارتوپدی

 
دو اتفاق واقعی موجب شده است، ماجرای تعهدنامه های محضری 
دستیاری تخصص و فوق تخصص پزشکی به سختگیری زیاده 

حقوقی منجر شود؛
 اول: انصراف و رها کردن افراد بعد از قبولی و واقف شدن 
به عدم صرفه اقدام به اسراف عمر در وادی تخصص، در ازای 
هزینه و تعهدات؛ این ریزش جدی را در شش ماه اول رزیدنتی، 

قابل توجه کرده است.
 دوم: عدم وجود درآمد حداقلی بعد از دریافت تخصص یا 
فوق تخصص در طی دوران تعهد که تا چندین سال آتی فرد را 
دچار وابستگی مالی شدید به اطرافیان و اعسار زندگانی می کند. 
این هم موجب رها کردن دوره طرح از ابتدا و حتی کار نکردن 

به طور کلی خصوصًا از سوی بانوان مي شود.
اتفاق  رهاکردگان به زودی گریبانگیر یک عدم توجیه اقتصادی 
مي شود که جوابش در معادالت اقتصادی دو دوتایی ساده است. 
معامله توثیق همه چیز در ازای هیچ. هر دوی این موارد از آنجا 
که طرح تعهد خدمت متخصصین و فوق تخصص اساسًا مبتنی 
تفویض  و  تجویز  از  استقرائی  بلکه  نیست،  بر مصوبه مجلس 
قانونی شده  تقنین شبه  تولیت درمان است، موجب  اختیارات 
است. اتکای شدید دوره تخصص و فوق تخصص به تعهدنامه 
محضری به عنوان سند قابل اجرای ثبت، مستند به ماده ۱۰ قانون 

مدنی قرارداد خصوصی بین افراد است.
همانطور که می دانید برای ایجاب یک تعهد مبتنی بر قانون 
مصوب عرفًا نیاز به تعهد محضری نیست؛ همانطور که کسی 
قانونی  الزام  بلکه مصوبه  برود  به خدمت سربازی  نداده  تعهد 
داشت،  مجلس  معلوم  و  منصوص  مصوبه  اگر  هم  این  دارد، 
اینطور وابسته به قرارداد شخصی دوقبضه نبود. این طور موارد 
با مبنای استداللی تقنینی محتاج تضمین نامه ضمیمه هستند که 
امروز منجر به توسعه تعهدنامه محضری خرق  العاده شده است.
ماجرای ضامن کارمند زیر ۲۰ سال سابقه کار عالوه بر اینکه 
نکته حقوقی ظریفی دارد، محل چالشی  جدی است که قابلیت 
اقامه دعوای نقض تشریفات عرفی اسناد را دارد. گذشته از این 
امر، طبق گزارشات میدانی، اکتشاف، تولید یا خرید ضامن کارمند 
جوان با توجه به کم شدن استخدام های دولتی در این اواخر، به 
معضل جدی و حاد برای ثبت نام کنندگان دوره های تخصصی 
تبدیل شده است.  این نکته اگرچه عرفًا نیاز به راه حل دوم حقوقی 
دارد؛ اما سیگنالی است از شیشه مات رهاکردگان برای تازه واردها 
که بیشتر مطالب ما را بخوانند و بدانند که ماجرای پزشکی و 

امور مرتبطه از حیطه قوانین عادی بیرون است.

دیـدگـاه

در مصالحه، اجبار جایی ندارد 
بابک خطی، طبیب کودکان

اخیرا زمزمه هایی مبنی بر تحت فشار گذاشتن و تهدید پزشکی که  
در حین انجام وظیفه مورد ضرب و شتم خانوادگی عضو شورای 
شهر و همراهان وی قرار گرفته است جهت مصالحه اجباری!! با 
ضرب و شتم کنندگان به گوش می رسد،که ظاهرا توسط مدیریت 

دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه در حال انجام است.

اجبار به مصالحه با تهدید و بدون رضایت شاکی و عدم پیگیری 
اتهام ضرب و شتم یک پزشک در حال انجام وظیفه آن هم توسط 
یک مقام مسئول شهری-که شائبه  رانتگرایی را هم به ذهن متبادر 
می کند-  اوال مصداق اقدامی غیرقانونی است و ثانیا سنگ بنای 
الگویی بسیار خطرناک در مراکز درمانی کشور خواهد شد  که با 
تقدیم حاشیه امن به متخلفین و متوهمین وجود آرامش در کادر درمان 
را که الزمه خدمت رسانی درست به مردم است  از بین خواهد برد.
از مجموعه  قسمت های مسئول  پیگیری این موارد در مدیریت 
باالدست در خواست می شود اگر چنین مطلبی کذب است، دروغین 
بودن آن اعالم گردد تا خیال جامعه پزشکی از اجرای عدالت 
و ادامه روند پیگیری منصفانه این اتهام و اجتناب از مصالحه 

اجباری - تهدیدی راحت شود.
اگر هم چنین تهدید و اجبار به مصالحه ای واقعی است ، شایسته 
است با عامل این اقدام برخوردی مناسب و در شان صورت گیرد 
تا پرهیز از اقدامات فراقانونی برای همه مدیران نصب العین گردد.
ضرب و شتم کادر درمان و از بین بردن آرامش در مراکز درمانی 
مولد آسیب های غیرقابل  جبران به سالمت مردم کشور است و 
برخورد عادالنه و شفاف با چنین اتهاماتی در صورت اثبات طبعا 
دارای اثرات بازدارنده بوده، از ایجاد الگوهای ناشایست در آینده 
جلوگیری نموده، در نهایت نیز به صیانت روزافزون از حریم 

سالمت مردم کشور خواهد انجامید.

یادداشت


