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اجتماعی
سه شنبه  ۲۰شهریور . ۱۳۹۷اول محرم  ۱۴۴۰شماره ۲۸۰۶

یادداشت

حرف مردم

گالیه های مردمی از ضعف درمان

فهرستناقصتخصصهادرطبس

محرم ،فرصتی برای
غنی سازی آدم ها
غالمرضا بنی اسدی

گردش ماه و خورشید و زمین و چرخ و فلک و ....همه
یک محور دارد؛ امامت .همان حجت بالغه خدا،جل و
عال ،که اگر زمین و کهکشان ،نفسی از وجود مبارک او
خالی باشد ،در هم می ریزد .این اعتقاد ماست که در
طول اعصار و قرون و در میان همه نسل ها ،نگاه ما را
به قبله نگاه امام جلب کرده است.
همین باور است که در عرفه سال  60هجری قمری،
حج را از مکه به کربال می کشاند و اعمال منی را در
عاشورای محرم  61هجری قمری در گودال قتلگاه
به انجام می رساند .درست یک ماه بعد از آن که درمکه
ماندگان تیغ بر گلوی قربانی گذاشتند و خود را حاجی
پنداشتند با پایان مناسک اما حقیقت چیز دیگری بود.
آن سال ،همه آن حج ها ناتمام ماند و هرگز هم فرصت
اتمام نیافت بلکه به جرئت می توان گفت اعمال
کسانی کامل و قبول بود که پای دعای عرفه سید
الشهدا(ع) نشستند و با او به قصد هجرت برخاستند
و پا به راهی گذاشتند که به کربال می رسید و در کربال
می ماند که از آن زمان این قطعه جغرافیایی خاک،
مبدا و مقصد عشق و معرفت هم شد و می توان به آواز
جلی گفت که در ساحت معرفت ،همه راه ها از کربال
آغاز می شود و به کربال  ،سرانجام می یابد و هرچه جز
این مبدا و مقصدی داشته باشد در هندسه امامت،
تعریف نمی شود.
در این اندیشه ،محرم نه صرفا آغاز سال قمری بر
اساس تقویم ها که آغاز سال معرفتی هم هست.
حتی می توان گفت همچنان که مومنان برای خود
سال مالی دارند و حساب و کتاب شرعی ،باز محرم
می تواند و –حتی -باید آغاز سال تامل و تدبر و درس
آموزی باشد .باید آغاز کالس باالتر زندگی باشد .من
معتقدم هر محرم باید مسیر ما را به سوی کمال ،هم
هموار کند و هم امتداد بخشد .کسی که به امام حسین
علیه السالم و عاشورا و کربال باور دارد نمی تواند ،قبل
از محرم و بعد از محرمش یکی باشد.
همسانیپسوبعدمحرم،کفراننعمتحسینیاست.
این نگاه می طلبد تا همین آغاز محرم ،عزم ،جزم کنیم
و با درس آموزی از مکتب زندگی ساز حسینی ،سال را
جوری آغاز کنیم که در حوزه معرفت و عمل ،به مومن
تراز حسینی نزدیک تر شویم .چقدر خوب است که
اهل منبر و سخن نیز فضای سخن را جوری طراحی
کنند که طرحی برای زندگی فردا باشد .اصال سخن
از محرم ،بازخوانی گذشته نیست بلکه با نگاه به آینده،
راه نمودن امروز است برمدار حسین(ع) .امیدواریم و
این امید را به دعا غنی سازی می کنیم ،محرم امسال
برکت مضاعف و نورانیت مضاعف برای همه انسان ها
داشته باشد و این برکت به بزرگی و کرامت باورمندان
حسینی بینجامد.ان شاءا....
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▪

توسلی
▪
در سال های اخیر با ایجاد بیمارستان جدید طبس
بخشی از مشکالت و نقص های درمانی در این
شهرستان وسیع کم شد و به نوعی از تب کمبودها
در این حوزه کاست اما با این وجود باز هم با همه
تالش های انجام شده برخی موارد همچنان خود
را نشان می دهد.
این شهرستان  82هزار نفری به دلیل دور بودن از
مرکز استان در زمینه برخی تخصص ها با چالش
مواجه است و مردم برای درمان و استفاده از
تخصص هایی چون مغز و اعصاب ،چشم و ...
سرگردان مراکز درمانی دیگر شهرهای استان و
خارج استان هستند.
ماجرای کمبود متخصص در طبس به یک یا دو ماه
گذشته معطوف نمی شود و مدت هاست که مردم
با آن درگیرند ،برای گرفتن نوبت از یک پزشک
گاه باید دقایق زیادی شماره بگیرند تا بلکه موفق
به این کار شوند.
یک شهروند طبسی می گوید :برای گرفتن نوبت
پزشک با بیمارستان طبس تماس گرفتم و پس از
انتظار طوالنی برای برقراری تماس ،در حالی که
فرزندم در تب میسوخت ،اپراتور بیمارستان اعالم
کرد که متخصص نداریم.
به گفته وی متخصص به اندازه برطرف کردن
نیازها در برخی رشتهها وجود ندارد یا وجود
فقط یک پزشک متخصص در بسیاری رشتههای
دیگر آن هم در وسیعترین شهرستان کشور که با
نزدیکترین مرکز استان  ۲۸۰کیلومتر فاصله
دارد ،از چالش هایی است که مردم با آن مواجه
هستند.
وی ادامه می دهد :از طرفی غیربومی یا به اصطالح
پروازی بودن بیشتر پزشکان در این شهرستان
سبب شده که هنگام مرخصی یا نبود پزشکان
متخصص در بیمارستان ،مشکالت عدیدهای برای
بیماران طبسی ایجاد شود چرا که عالوه بر تحمل
درد و بیماری باید برای درمان راهی مرکز استان
یا شهرهای همجوار شوند.
دیگر شهروند طبسی هم می گوید :پدرم دچار
بیماری آب مروارید است و نیاز به عمل جراحی
چشم دارد اما با توجه به حضور یک متخصص در

شهر و ضعف در مورد وجود مرکز بینایی سنجی،
مطبی از این نوع تخصص در طبس وجود ندارد.
«تقی زاده» با اشاره به مراجعه تعداد زیادی از
بیماران به این متخصص ،از دردسرهای بسیار زیاد
و انتظار طوالنی مدت برای درمان گالیه می کند
و ادامه می دهد :با وجود تحمل زمان زیاد ،باز هم
برای درمان عازم مرکز استان شدیم.

▪

• •فعالیت برخی پزشکان کمتجربه

موضوع دیگری که عالوه بر کمبود متخصص
زبان گالیه برخی شهروندان طبسی را باز
کرده ،استفاده از پزشکان جوان و کم تجربه در
بیمارستان طبس است.
یک شهروند طبسی با اشاره به این که برخی
پزشکان متخصص بیمارستان طبس جوان و
کمتجربه هستند که دوران طرح خود را در طبس
سپری میکنند ،می گوید :این موضوع سبب شده
که بسیاری از بیماران طبسی ،مراجعه به پزشکان
شهرهای دیگر مانند مشهد ،یزد و بیرجند را بر
طبس ترجیح دهند.
«عبداللهی» بانوی طبسی که برای مراجعه به
پزشک متخصص در بیمارستان طبس حضور دارد
نیز میگوید :ساختمان شیک و مجهز بیمارستان
بدون پزشک دردی از ما دوا نمیکند و این موضوع
مانند زمین فوتبالی است که چمن خوبی دارد اما
فوتبالیست ندارد.
به گفته وی ،با توجه به هزینه های میلیاردی برای
این بیمارستان ،اما از نظر کارایی مانند زمانی
است که بیمارستان ،قدیمی و مستهلک بود.

• •فعالیت فقط یک متخصص چشم

یک فعال حوزه پزشکی هم می گوید :در طبس
مراجعه به چشم پزشک زیاد است اما به دلیل این
که در شهرستان فقط یک متخصص چشم چهار
روز در هفته حضور دارد و پذیرش محدود است
در نتیجه مراجعه بیماران با ترافیک همراه است.
وی که تمایلی به درج نامش ندارد می افزاید :بهتر
است بینایی سنجی های موجود در شهرستان
تقویت شود تا مراجعه به پزشک متخصص حداقل

در زمینه تعیین درجه چشم کمتر شود تا به این
وسیله بیماران اورژانسی در نوبت نمانند.

• •حضور پزشکان نیازمند تدبیر

رئیس شبکه بهداشت و درمان و رئیس بیمارستان
طبس هم می گوید :برای حضور متخصص در
شهرستان هر سال در آبان ماه از وزارتخانه به هر
استان و سپس به هر شهرستان سهمیه داده می
شود که برای امسال با رایزنی های انجام شده
توانستیم از حضور تعداد بیشتر متخصصان در
طبس بهره مند شویم.
دکتر «گازرانی» درباره مشکالت بیماران چشم در
طبس می افزاید :باید فرهنگ سازی شود که مردم
برای تعیین درجه چشم خود به متخصص مراجعه
نکنند و به کلینیک های بینایی سنجی اعتماد
کنند البته نمی توانیم به بیمار بگوییم برای فالن
کار نزد پزشک نرود.
به گفته وی متخصص چشم در طبس به صورت
یک روز در میان فعال است و االن هم به دلیل نبود
پزشک متخصص جانشین در استان بعضی از
بیماران که مشکل چشم دارند مجبور هستند به
شهرهای مجاور مراجعه کنند و این نیز از مشکالت
مردم طبس است.
وی درباره حضور متخصص باالی سر بیمار
اورژانسی اظهار می کند :متخصصان موظف

هستند در هر ساعت از شبانه روز و با تماس پزشک
اتفاقات در بیمارستان حضور یابند و در صورتی که
پزشک نیاید ،به این دلیل است که تشخیص داده
شده نیاز به حضور متخصص نیست.
به گفته وی طبق قانون و مقررات سازمان نظام
پزشکی هر پزشک فقط می تواند در یک شهر مطب
داشته باشد حاال اگر کسی حاضر است مطب خود
را در طبس برپا کند یا این که فقط در درمانگاه های
دولتی کار کند شبکه بهداشت و درمان شهرستان
از آنان استقبال می کند.
وی می گوید :نبود پزشک متخصص در شهرستان
یکی از مشکالت و معضالت مردم است و نیاز به
تدبیر بیشتر در این زمینه توسط مسئوالن مربوط
است.
وی همچنین می گوید :در شهرستان طبس 24
متخصص فعالیت می کنند که پیگیری می شود در
چند ماه آینده به این تعداد افزوده شود.
این مسئول با اشاره به این که هم اکنون شهرستان
در تخصص های اطفال ،مغز و اعصاب و چشم با
مشکل مواجه است می افزاید :متخصص چشم در
شهرستان فعال بود اما از زمانی که برای امتحانات
رفته برنگشته در نتیجه پیگیری می شود تا نیرویی
جدید جایگزین شود .به گزارش خبرنگار ما هم
اکنون پزشکان شهرستان به  82هزار نفر جمعیت
طبس خدمات می دهند.
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▪جــاده روستای سیاه خونیک نهبندان نیاز
به روکــش دارد زیــرا وضعیت کنونی جاده
هم به خودرو آسیب می زند و هم برای افراد
خطرناک است .مسئوالن به فکر باشند و در
این زمینه پیگیری کنند.
▪پیگیری های شورا و شهرداری بیرجند برای
رسیدگی به وضعیت نامطلوب درختان رو به
خشک شدن پادگان شهر به کجا رسید؟
▪حدود  20سال است که طرح تعریض مقابل
حسینیه روســتــای خلیالن انــجــام شــده و
تیرهای ترانس برق در وسط خیابان بدون
هیچ گونه عالمت اخطار و هشدار دهنده ای
واقع است و تاکنون سبب وارد آمدن خسارت
هایی به مــردم شــده که در دهگردشی ها،
بازدید مسئوالن و در راس مکاتبات شورا و
دهیاری بوده و قول هایی هم داده اند ولی
هنوز به نتیجه نرسیده اســت .از مسئوالن
تقاضای رسیدگی به این مشکل را داریم.
▪چند سال است که ورزشکارانی از استان به
اردوی تیم ملی رشته هــای مختلف دعوت
می شوند از جمله بسکتبال ،فوتبال ،جودو و
 ...اما هیچ کدام از مسئوالن ورزش و جوانان
نمی گویند که حاال این ورزشکاران چه می
کنند؟
▪از اهــالــی مهرشهر هستم،به خاطر هزینه
فــاضــاب  200هــزار تــومــان روی فیش آب
لحاظ مــی شــود و مــن و بقیه اهــالــی بــا این
وضعیت اقتصادی نمی توانیم پرداخت کنیم و
توان این هزینه سنگین را نداریم و در صورت
پرداخت نکردن یک ماه ماموران آب خانه ها را
قطع می کنند .مسئوالن مبلغ قسط را کاهش
دهند تا بتوانیم پرداخت کنیم.
▪روستای چاهدراز نهبندان حدود  48ساعت
اســت کــه آب آشامیدنی نـــدارد ،چــه کسی
پاسخگوست؟
▪خیابان ســعــدی 13محله مهرشهر بیرجند
آسفالت نــدارد و گرد و خاک ناشی از تردد
خــودروهــا زندگی ما را مختل کــرده است.
شهرداری بیرجند فکری برای ما بردارد.
▪روستاهای همت آباد ،گزخت ،تجنود ،چشمه
بید ،چاه ا...داد و ملکی زیرکوه از آنتن دهی
تلفن همراه محرومند .فقط یک اپراتور در
این روستاها آنتن دهی دارد که آن هم باید با
تنظیمات اپراتور و انتخاب دستی گوشی به آن
دسترسی پیدا کرد.
▪آسفالت بلوار امام رضا (ع) بیرجند حد فاصل سه
راه صیاد شیرازی تا چهار راه پایانه مسافربری
بسیار فرسوده و تکه تکه شده است  .با توجه به
تردد زیاد خودرو در این مسیر شهرداری برای
روکش آسفالت آن اقدام کند.

