
 ادامه از صفحه 15
امروز به خاطر تنگناهای مالی و تحریم هایی که به اوج خود رسیده 

است شاهد محدویت هایی در این مراکز هستیم.«
همتی با بیان اینکه بخشی از اهداف جمعیت هالل احمر از طریق 
خدمات همین مراکز درمانی و توانبخشی بدست می آید، اظهار کرد: 

»با توجه به مشکالت و شرایط امروز کشور، فعالیت  شرکت های 
هلدینگ هالل احمر اهداف و خواسته های ما را در کمک رسانی به 

نیازمندان برآورده نمی کنند.«
رئیس جمعیت هالل احمر با تأکید بر همدلی و افزایش تعامالت میان 
بخش ها و سازمان های وابسته به هالل احمر افزود: »ما در هالل احمر 

به دنبال سود ثانوی نیستم، به کار خود اطمینان داریم و می خواهیم 
کارها در همه بخش های هالل احمر خوب انجام شود.«

همتی در رابطه با وضعیت شغلی کارکنان مجمتع دارویی هالل و 
دغدغه های آنان گفت: »ما می دانیم که این دغدغه ها به حق است اما 
جای هیچ نگرانی وجود ندارد چون همه کارها براساس مصوبه های 

آیین نامه ای ،با تصویب هیئت امنا تعیین تکلیف می شود.«
وی یادآوری کرد : »اگر کمی وکاستی برای کارکنان وجود دارد علت 
آن فشار تحریم هایی است که روی نظام بوده و ما چاره ای نداریم جز 
این که بر رونق بخشیدن به مراکز درمانی تحت پوشش هالل احمر 

تمرکز کنیم تا درآمدها معقول شود.«

لزوم بهره گیری از پزشکان داوطلب 
رئیس جمعیت هالل احمر با تاکید بر این که باید از ظرفیت و 
توانمندی های پزشکان داوطلب برای رونق بخشیدن به فعالیت های مراکز 
درمانی استفاده کرد، افزود: »برای تجهیزات بیمارستانی نیز بسیاری از 
خیرین برای تهیه و اهدای دستگاه های دیالیز اعالم آمادگی کرده اند که 
باید از این ظرفیت نیز برای خدمت رسانی بهتر به بیماران بهره ببریم.«
همتی با بیان این که فعالیت ها در جمعیت هالل احمر شفاف است 
و هرگونه فشاری که به جمعیت هالل احمر وارد شود حق یک 
نیازمند گرفته می شود، تصریح کرد: »خدمات مراکز درمانی هالل 
احمر فقط برای نیازمندان رایگان است و سایر مراجعه کننده ها باید 
هزینه پرداخت کنند.« وی یادآور شد: »شرکت های هلدینگ وابسته به 
هالل احمر باید با ایجاد درآمدزایی کمک حال هالل احمر باشند چرا 

که ما نمی توانیم در این شرایط هیچ کمک مالی به آنها تزریق کنیم.«
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دكترناصرصدرممتاز
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکی تهران

آنگونه که همگان می دانیم، تب ویروس کرونا تمامي 
کشور را درنوردیده و توصیه هاي مؤکد تیم بهداشت 
کشور به هدایت وزیر محترم بهداشت آنقدر ملعبه 
دست سیاست بازي ها و مصلحت اندیشي ها شده و 
مسموع واقع نگردیده که شاهد روند روزافزون ابتال 
و مرگ و میر هستیم، تا آنجا که وزیر محترم آرزو 
کرد: »اي کاش ابزاري به جز التماس در اختیار داشتم.«
آنچه گردانندگان کشور در حوزه اجرایي باید بدانند 
آن است که تجارب انباشته بهداشتي کشور در 
بیش از نیم قرن آنقدر گران سنگ و ذي ارزش 
است که در حوزه کشورهاي Emro و همچنین 
سازمان جهاني بهداشت بیش از حوزه داخلي به 
آن بها مي دهند و وزیر کنوني که از نیم قرن پیش و 
زمان پیدایش نظام شبکه، جزو تیم تحول در حوزه 
بهداشت بوده و جزو درد آشنایان این مقوله است، 
در نظام بهداشت جهاني جایگاهي بس رفیع تر داشته 

و حرف وی مسموع تر از داخل است. 
سال ها دل طلب جام جم از ما مي کرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا مي کرد

و در این وانفساي رشد تصاعدي ابتال و مرگ و میر 
و نوسان سینوسي که معلول ملحوظ نداشتن و 
بي اعتنایي به توصیه هاي مقامات بهداشتي کشور 
است، سازمان محیط زیست با یک برداشت اشتباه، 
کلیه زباله هاي بیمارستاني کشور را عفوني تلقي کرده 
و در لواي حفظ سالمت شهروندان، به دنبال آن 
است که به جای دریافت زباله هایی با عنوان زباله 

عادی و امحاء آن با هزینه هر کیلو 270 تومان، آنها 
را به عنوان زباله عفوني محسوب نموده و به ازای 
امحاء هرکیلو از این نوع زباله که به عنوان »عفوني« 
نامگذاری کرده است، 1400 تومان دریافت کند و 
تازیانه مرگبار دیگری را بر پیکر بي جان و بي رمق 

اقتصاد بیمارستان ها فرود آورد.
از سوی دیگر اتحادیه کشوري صنف و سندیکاي 
کشوري تولید کنندگان گازهاي طبي و صنعتي طي 
بخشنامه شماره 99/1023/1 مورخ 99/05/01 هزینه 
تولید گازهاي طبي از جمله اکسیژن که برای بیماران 
کرونایی از دارو هم واجب تر است را براي سال 99 
بعضا تا 150 درصد افزایش داده و تازه فروشندگان 
را در خصوص ارزان فروشي هم تهدید کرده و اعالم 
نموده است که ارائه این خدمات با نرخي پایین تر، از 

مصادیق اخالل در نظم بازار تلقي مي گردد!
واقعا ما را چه شده است که در این کارزار نابرابر که 
عده اي با بذل جان و روح خود در حال صیانت از 
سالمتي آحاد کشور به صورت شبانه روزي هستند، 
گروهي »کوس لمن الملکي« زده و در فکر برداشتن 
نعل از پاي اسب در حال احتضارند و حتي به رسم 
آزادگي و جوانمردي نمي اندیشند که دور از انصاف 
و جوانمردي است که از فرد در احتضار اموال ربایش 

نمایند و از این نمد کالهي براي خود بدوزند.
به قول معروف:

ترسم از ترکان تیر انداز نیست
طعنه تیرآورانم مي کشد

غم و چالش هاي مواجهه با ویروس منحوس کرونا از 
یک سو و مواجهه با این نامردمي ها و ناجوانمردي ها 
از سوي دیگر کساني که در صف مقدم مبارزه با کرونا 

در حال ارائه خدمات به آحاد کشورند را در بین دو 
سنگ آسیا قرار داده و می رود تا آنان را خرد کند.
واقعا یک نفر از جمع شما جرات و شهامت آن را 
دارد که دو شیفت بر بالین بیماران کرونایي به ارائه 
خدمت مشغول شوید که این چنین بي رحمانه با 
نظام بهداشت و درمان کشور در این شرایط بحراني 

برخورد مي کنید و هل من مبارز مي طلبید؟
موج هاي خسته سردرگمي

پس چه شد حال و هواي مردمي
چه زیبا مي نمود که دولت محترم در این اوضاع 
و احوال نه تنها دست سازمان هاي زیرمجموعه 
خود را براي هرگونه برخورد با مسائل بیمارستاني 
و سوداگري در این عرصه باز نگذارد بلکه به عنوان 
یک حامي واقعي در عمل هزینه حمل زباله و 
تامین مصرف اکسیژن بیمارستان ها را خود عهد ه دار 

گردد، نه این که بر این جراحت عمیق از سوي 
سازمان هاي تحت نظر دولت نیز نمک پاشیده شود و 
با دست خود آخرین میخ را بر تابوت ارائه دهندگان 

خدمات بکوبند.
جاي آنست که خون موج زند در دل لعل

زین تغابن که خزف مي شکند بازارش
واقعا اگر اوضاع بدین منوال پیش رود نه تنها در 
پیشگاه ذات اقدس باري تعالي معاقب خواهیم 
بود بلکه تاریخ این مرز و بوم دولت مردان را 
نخواهد بخشید؛ از طرفی در این شرایط بحراني، 
جای نقش نظارتي مجلس خالي است که نگذارد 
در این شرایط حساس عده اي فقط به دنبال کسب 
منافع مالي براي سازمان خود باشند و تازیانه مرگ 
را بر گرده بي رمق سازمان هاي ارائه دهنده خدمات 

سالمت فرود آورند.
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