خبــر

توصیه به همگان مبنی بر استفاده از ویتامین ،Dتوصیه خوبی نیست

ایسنا :یک پزشک فوق تخصص بیماریهای خون و آنکولوژی درباره مصرف مکملها بیان کرد :اگر کسی ویتامین خاصی از جمله ویتامین
 Dیا ماده مغذی در بدنش کم باشد مستعد ابتالء به کرونا هست اما زیاد بودن ویتامین  Dنیز مضر است و از بدن دفع نمی شود لذا توصیه
به همه مبنی بر استفاده از ویتامین  Dتوصیه خوبی نیست .این متخصص تصریح کرد :هیچگونه ضرری برای زینک ،ویتامینهای گروه B
و فولیک اسید متصور نیستیم و در صورتی که بیش از نیاز به بدن وارد شود ،دفع میشود و استفاده از آنها مشکلی ندارد و از سوی دیگر
مشخص نیست کسی که آنها را استفاده کند مبتال به کرونا نشود .این فوق تخصص بیماریهای خون و آنکولوژی اظهار کرد :استفاده از
ویتامینهای گروه  Bو  Cبالمانع است و کسی که کمبود ویتامین  Dدارد ،توصیه به استفاده از مکملهای ویتامینی میشود.
گروه جامعه

در شرایط همهگیری کرونا ،مدافعان سالمت در جبهه
مقابله با این ویروس ناشناخته قد علم کردند و با از
خودگذشتگی به نجات جان همنوعان خود پرداختند.
دانشکده علوم پزشکی سیرجان و بسیاری از پزشکان
فداکار سیرجانی هم از این قاعده مستثنا نبودند و
اکنون با گذشت بیش از هشت ماه از شیوع ویروس
کرونا همچنان خستگی ناپذیر در خط اول دفاع از
سالمت همشهریان خود فعالیت میکنند .اما در کنار
این ازخودگذشتگی ،وجود دارند برخی از پزشکانی
که نه تنها به حق خود قانع نیستند ،بلکه برای ارائه
خدمات پزشکی در مطبهای شخصی خود هزینهای
گزاف را بر بیماران تحمیل میکنند .نمونه این حرکت
را در برخی از مطبهای ارتوپدی ،دندانپزشکی و
سونوگرافی در شهرستان سیرجان شاهد هستیم که
موجب گالیهمندی بیماران شده است.
تعرفهها سالیانه مشخص میشوند
تعرفهها را به صورت سالیانه و با استفاده از ضریب  Kکالیفرنیا
مشخص میکنند .این ضریب از سوی هیئت وزیران و در قالب
مصوبه به دانشگاههای علوم پزشکی و در چهار بخش ابالغ
میشود .همچنین در کتاب "ارزش نسبی خدمات تشخیصی
درمانی" هم یک ضریب ارزشی  Kبرای هر خدمتی مشخص
شده که در ضریب  Kسالیانه ضرب میشود و ارزش ریالی آن
خدمت مشخص میشود .وی با اشاره به اینکه تمامی موارد
تخلف مورد پیگیری جدی قرار میگیرند ،در خصوص شکایات
ارجاعی از ابتدای سال تاکنون میگوید :نمیتوان آمار دقیقی
از تعداد شکایات ارائه داد اما با اطمینان میگویم تمام موارد
ارجاعی به نتیجه رسیده و حق شاکی به او بازگردانده شده.
مردم با خیال راحت پیگیری کنند .فقط کافی است شکایت
مکتوب خود را با مستندات پرداخت به ما بدهند تا پیگیری
شده و مبلغ اضافه به حساب آنها واریز گردد .هویت فرد
شاکی هم نزد ما محفوظ میماند.
مردم با خیال راحت تخلفات تعرفهای را اطالع دهند
در خصوص بررسی وضعیت تعرفههای پزشکی و اینکه چرا
برخی از پزشکان به دریافت تعرفه مصوب قانع نبوده و پا را
فراتر از آن مینهند به سراغ دکتر عرب؛ مسئول رسیدگی
به شکایات تعرفههای پزشکی در حوزه معاونت درمان
دانشکده علوم پزشکی سیرجان میرویم .وی در خصوص ابالغ
تعرفههای رسمی به کلیه پزشکان شهرستان میگوید :تعرفهها
مصوب و رسمی هستند و از سوی معاونت درمان به پزشکان
ابالغ میشوند و بایستی در مطب آنها نصب باشد .نظارت بر
نصب این ابالغ هم بر عهده نظام پزشکی است.
عرب درخصوص شکایاتی که پیرامون تعرفههای پزشکی
صورت میگیرد اضافه میکند :اگر شخصی در این خصوص
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تستهایکرونا
تحت پوشش
بیمه نیستند

ایسنا :مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان گفت :تست کرونا فعال آزاد است و پوشش بیمهای ندارد
ضمن اینکه فعال تست به میزان محدود است .وی با اشاره به اینکه قرار است کیت وارد کشور شود و
میزان تست گیری افزایش یابد ،افزود :در حال حاضر تست گیری فقط در بخش دولتی انجام میشود و
هرچه کیت وارد میشود ،در اختیار مراکز بهداشت قرار میگیرد و مردم باید به مراکز محدود و مشخص
در سطح شهر مراجعه کنند.مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان افزود :قرار است ستاد عالی بیمه تحت
پوشش قرار دادن تست کرونا را در جلسه آینده بررسی کند که اگر فراوانی کیت ایجاد شود ،در تعهد
بیمه هم قرار بگیرد و با مشخص شدن وضعیت دسترسی به کیت در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.

نگاهی به تعرفههای متفاوت پزشکی در سیرجان؛

اگر دردم یکی بودی چه بودی؟

شکایتی دارد حتماً به معاونت درمان مراجعه کند ،قطعا
رسیدگی خواهد شد .عرب در پاسخ به این سوال که تعرفهها
معموالً ابالغ میشود اما چرا اجرایی نمیشود؟ خاطرنشان
میکند :تعرفهها قطعاً ابالغ میشود اما برای نظارت و اجرای
آنها به کمک مردم هم نیاز داریم .اگر مردم هر جا تخلفی را
مشاهده میکنند به ما گزارش کنند ،حتما رسیدگی میکنیم
و مابهالتفاوت پرداختی را هم به آنها برمیگردانیم .صددرصد
شکایت آنها به نتیجه میرسد .مردم نباید بترسند .خیلیها
به پزشک زیرمیزی میدهند یا قیمت تعرفهها را باالتر از حد
معمول میپردازند اما میترسند شکایت کنند چرا که ممکن
است پزشک بخواهد تالفی کند .در حالی که این اتفاق
نمیافتد .خیال مردم راحت باشد .اگر شکایت کنند و رسید
پرداختی خود را هم به ما بدهند قطعا رسیدگی میکنیم و با
مورد متخلف برخورد میشود .وی در پاسخ به این سوال که
آیا ناظری بر عملکرد این پزشکان وجود دارد پاسخ میدهد:
قاعدتاً باید نظارت وجود داشته باشد .نظارت بر عهده نظام
پزشکی و رسیدگی به شکایت تعرفه بر عهده معاونت درمان
است .تعرفه را ما به نظام پزشکی ابالغ کردیم که به پزشکان
ابالغ کند .چون تعداد مطبها بالغبر  ۳۰۰است و این عدد
خیلی زیادی است ،نمیشود تک تک آنها را در یک بازه زمانی
کوتاه بررسی کنیم که ابالغ را در مطب خود نصب کرده و به
آن پایبند هستند یا خیر؛ اینجاست که مردم باید به ما کمک
کنند و موارد تخلف را اطالعرسانی کنند تا در اسرع وقت مورد
پیگیری قرار بگیرد.
شکایات تعرفه پزشکان صد درصد به نتیجه میرسد
سازمان نظام پزشکی یکی از اعضای دخیل در تعیین
تعرفهها است .دکتر رضوی رئیس نظام پزشکی سیرجان در
خصوص این تعرفهها میگوید :معموالً نظارت بر تعرفهها بر
عهده معاونت درمان است اما تعیین مبلغ تعرفهها در یک
شورا مشخص میشود و نظام پزشکی هم عضوی از شورای
سیاستگذاری تعرفهها است.
وی دریافت حقالزحمه باالتر از تعرفه از سوی برخی پزشکان
را تخلف میداند و اضافه میکند :اگر پزشکی هزینههای باالتر
از مبلغ مصوب دریافت کند تخلف است .اخیرا ً دستورالعملی
از سوی نظام پزشکی کل صادر شده مبنی بر اینکه قیمت
هزینههای وسایل مصرفی بهداشتی به میزان  ۱۰هزار تومان
به ویزیت پزشک اضافه میشود اما بیشتر از این مبلغ را مجاز

نیستند از بیمار دریافت کنند.
در خصوص پزشکان ارتوپد چون عالوه بر ویزیت؛ بحث
شکستگی ،گچ گرفتگی و آتلبندی را هم داریم ،حقالزحمه
آنها بر اساس ضریب کالیفرنیا مشخص میشود که البته باز
هم باید به آن پایبند باشند .این تعرفهها در نظارت بر درمان
موجود است .هزینهای که برای پزشکان ارتوپد در نظر گرفته
میشود بر اساس محل گچ گرفتگی و میزان گچ مورد استفاده
متفاوت است .اما باید در همه مطبهای ارتوپدی مبلغ یکسان
باشد .وی با اشاره به اینکه رسیدگی به شکایات پیرامون
تعرفهها بر عهده معاونت درمان است خاطرنشان میکند:
شکایات در دو دسته انجام میشوند؛ شکایت قصور پزشکی
و شکایات تعرفهها.
رسیدگی به شکایات پیرامون قصور پزشکی بر عهده نظام
پزشکی است اما رسیدگی به شکایات تفاوت تعرفههای پزشکی
بر عهده معاونت درمان است .مردم اگر دچار این مشکل شدند
میتوانند به معاونت درمان مراجعه کنند و در صورت اثبات

رسـیدگی به شـکایات پیرامون قصور پزشـکی
بـر عهـده نظام پزشـکی اسـت امـا رسـیدگی به
شـکایات تفـاوت تعرفههـای پزشـکی بـر عهـده
معاونـت درمـان اسـت .مـردم اگـر دچـار ایـن
مشـکل شـدند میتواننـد بـه معاونـت درمـان
مراجعـه کننـد و در صـورت اثبات تخلف پزشـک
مربوطـه قطعـ ًا بـه آن رسـیدگی میشـود.
تخلف پزشک مربوطه قطعاً به آن رسیدگی میشود .رضوی
تعداد شکایات سال جاری را کمتر از سال گذشته میداند
و تصریح میکند :تعداد شکایات در حوزه قصور پزشکی به
شدت نسبت به سال قبل کاهش داشته .در زمینه تعرفهها
اطالعی نداریم چون آنها را به معاونت درمان ارجاع میدهیم.
تعیین تعرفهها هم در شورا تشکیل میشود و بر عهده ارگان
خاصی نیست.
نظام پزشکی و وزارت بهداشت اعضای این شورا هستند .اما
مردم هر زمان با تفاوت تعرفه در مطب پزشکان مواجه شدند
میتوانند با خیال راحت شکایت خود را به معاونت درمان

دانشکده علوم پزشکی سیرجان ارجاع دهند تا با حفظ هویت
آنها ،به این شکایت رسیدگی شده و نتیجه به آنها اطالع
داده شود.
به دو ارتوپد ،دو قیمت متفاوت پرداخت کردم
منصوری یکی از این بیماران است که در دو مطب ارتوپدی
با تفاوت تعرفههای دریافتی مواجه شده و این تفاوت بسیار
فاحش بوده .وی در این خصوص میگوید :برای گچ گرفتن
پای پسرم به یکی از ارتوپدهای شهرستان مراجعه کردم.
مبلغ  ۳۰۰هزار تومان از من حقالزحمه گرفت .اما در مدت
زمان کوتاهی بعد از این ماجرا ،زمانی که برای گچ گرفتن
پای خواهرزادهام به مطب ارتوپد دیگری مراجعه کردیم همین
عملیات را برای او هم انجام داد اما مبلغ  ۱۵۰هزار تومان از
ما دریافت کرد.
این تفاوت قیمتها بسیار فاحش است و نه تنها مربوط به
ارتوپدی است بلکه در خیلی از مطبهای پزشکان شاهد این
تفاوتهای قیمت هستیم و این تفاوتها برای افرادی که
زندگی معیشتی سختی دارند واقعاً کمرشکن است.
از مسئوالن مربوطه تقاضا دارم به این مسائل رسیدگی کنند
تا هر پزشکی هر طور که دوست دارد نتواند از بیماران خود
حقالزحمه دریافت کند .اگر یک نهاد نظارتی مشخص بر

کار پزشکان نظارت داشته باشد و پزشکان مربوطه مجبور به
پاسخگویی به این نهاد باشند؛ نمیتوانند از هر بیمار هر گونه
که دوست داشتند حقالزحمه دریافت کنند.
با توجه به آنچه گفته شد؛ میطلبد نظارت بر دریافت
حقالزحمه از سوی نظام پزشکی شهرستان سیرجان دقیقتر
اعمال شود .ضمن اینکه مردم هم به همراهی و همیاری این
نهاد روی بیاورند و اگر در مواردی با تخلف از تعرفههای
پزشکی مواجه شدند سریعاً شکایت خود را به معاونت درمان
دانشکده علوم پزشکی ارجاع دهند تا با متخلفین به صورت
قانونی برخورد شود و رویه تفاوت قیمتهای فاحش در مطب
بسیاری از پزشکان برچیده شود.
در این که بسیاری از پزشکان به رسالت خود به درستی عمل
نمیکنند و تنها مادیات را مالک عمل خود قرار میدهند شکی
نیست اما در کنار آن نباید از زحمات خالصانه مدافعان سالمت
غافل شد که در این ایام از آسایش و راحتی و سالمت خود
گذشتهاند و بدون هیچ گونه چشمداشت مالی در حال خدمت
رسانی به همشهریان هستند و خوب و بد در همه زمینهها
وجود دارد اما در زمینههای بد با نظارت دقیق و پیگیری
سریع ،می.توان این مشکالت را برطرف کرد و به پزشکان
اجازه نداد تا از موقعیت بیمار سوء استفاده کنند.

تفاهم نامه شهرداری سیرجان و شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر

ساعت  13روز گذشته (سهشنبه) شهردار
سیرجان به اتفاق اعضای شورای شهر
میزبان محمد محیاپور مدیرعامل شرکت
توسعه و آهن فوالد گلگهر بود.
در این نشست مشترک که با رعایت تمام
توصیههای بهداشتی در اتاق کار شهردار
برگزار شد ،از تفاهم نامه همکاری میان
شرکت توسعه آهن و فوالد با شهرداری
سیرجان رونمایی شد.
طبق مفاد این تفاهم نامه که به امضای
دکتر سروشنیا شهردار سیرجان و مهندس
محیاپور مدیرعامل شرکت توسعه آهن
و فوالد رسیده است ،مقرر شد تکمیل
و تجهیز سالن هزار و دویست نفری
همایشهای شهرداری و مجموعه آبی
دلفین بر عهدهی شرکت توسعه آهن و
فوالد گلگهر قرار بگیرد.
در ابتدای این نشست شهردار سیرجان در
پاسخ به دلیل تعطیل نبودن شهرداری این
توضیح را داد که طبق مصوبه ستاد کرونا،
شهرداری همچنان باید با یک سوم
نیروهای خود خدماترسانیاش را به
شهروندان ادامه دهد.
سروشنیا سپس درباره تفاهم نامه
این گونه توضیح داد« :مدیر شرکت
توسعه آهن و فوالد به عنوان یک مدیر
بومی و سیرجانی از روز اول دغدغهی
آبادانی شهر را داشتهاند .بنابراین با
آغوش باز دعوت شهرداری را پذیرفتند
تا هر مبلغی که نیاز باشد برای سالن
همایشها -که چندین سال به حال خود
رها شده -کمک کنند و مجموعه آبی
دلفین را تکمیل نموده و در اختیار مردم
سیرجان قرار بدهند».
شهردار سیرجان در ادامه تاکید کرد که
شرکت توسعه آهن و فوالد در قبال این
کار هیچ چشمداشتی ندارد و آن را به
عنوان مسئولیت اجتماعی خود به شمار
میآورد.
سروشنیا ضمن توضیح این نکته که سالن
همایش ها با محوطه  12هزار متر و اعیانی
 2هزار متر مربع پیش بینی شده است،
افزود :سالن  1200نفری نیاز شهر بوده

تعهد به توسعه متوازن سیرجان

و هست اما در این سالها به
دلیل مشکالت مالی نتوانسته
بودیم سالن را تکمیل نماییم.
دکتر سروش نیا در ادامه با
اشاره به مجتمع آبی دلفین
واقع در پارک ملت سیرجان،
گفت :مجتمع آبی دلفین از
سال  93به خاطر مشکالت
فنی و برخی اختالفات ملکی،
تعطیل بود ولی اکنون دوستان
عزیز در شرکت توسعه آهن و
فوالد ،تعهد دادهاند این مجتمع
را یک ساله تجهیز و تکمیل
کنند و در اختیار مردم بگذارند
و کل هزینهها را نیز متقبل
شدهاند.
وظیفه خودمان میدانیم
در ادامه این نشست مشترک،
مدیرعامل شرکت توسعه آهن
و فوالد گلگهر ضمن ابراز

خشنودی از آغاز چنین همکاریهایی،
گفت :شرکت توسعه آهن و فوالد مجموعه
صنعتی بزرگی است .بیش از  3میلیون آهن
اسفنجی تولید میکند .آهن اسفنجی مواد

فرهنگی هم باید رشد کنند.
وظیفه ما است کمک بدهیم .در
قبال مردم شهرمان مسئولیم.
باید تالش کنیم چون مردم
شهرستان و مسووالن تاکنون
به گروههای صنعتی و معدنی
لطف داشتهاند .مجموعهی ما
تولید و فروش و سود پایدار
دارد ،پس برای شهر هم باید
کار کنیم .خیلی بیشتر از این
را وظیفهی خودمان می دانیم.
مدیرعامل شرکت توسعه آهن
و فوالد گل گهر همچنین با
اشاره به اینکه یک مدیر بومی
است ،گفت :با افتخار میگویم
که خودم را فرزند این شهر
میدانم.
محیاپور در ادامه با پرسش
یکی از خبرنگاران روبرو
شد .سوالی پیرامون اینکه

اولیه اصلی زنجیره فوالد است .ما بزرگترین
تولید کننده کشور هستیم و در خوارمیانه
حرف برای گفتن داریم.
مهندس محمد محیاپور با این مقدمه به

سراغ مسئولیت اجتماعی شرکتش در قبال
شهر سیرجان رفت و گفت :سیرجان جایگاه
ویژهای دارد .وقتی صنعت یک شهرستان
رشد میکند ،مسائل شهری ،اجتماعی و

آیا شرکت تحت مدیریتش پس از تجهیز
و تکمیل سالن همایش و مجموعه آبی
دلفین ،در استفاده از آنها برای خود و
نیروهایش امتیاز ویژهای قائل است یا نه؟

با اطمینان پاسخ داد که بدون هیچ
چشمداشتی فقط به تعهد و مسوولیت
اجتماعی شرکتش در قبال سیرجان عمل
میکند.
او برای نمونه از حوزههای دیگری گفت
که شرکت توسعه آهن و فوالد در راستای
مسئولیت اجتماعی خود ورود کرده است.
حوزههایی مثل دانشگاههای آزاد و صنعتی
سیرجان ،آموزش و پرورش ،حوزه علمیه
و مساجد ،تجهیزات پزشکی ،کمک به
بهزیستی و مرمت خانه مرحوم دکتر
صادقی.
وی در پایان گفت :در حوزه شهری نیز
لطف شهرداری و شورای شهر سیرجان بود
که کمک دادند و مصوب کردند که ما در
این بخش وارد بشویم.
محیاپور ابراز امیدواری کرد که این
همکاریها ادامه پیدا کند و هر بار با تجهیز
و تکمیل یک مجموعه آن را در اختیار
مردم شهرستان بگذارند.
سنگ تمام
ابوذر زینلی رییس شورای اسالمی شهر
سیرجان هم در این نشست مشترک،
ضمن تقدیر ویژه از اقدام شرکت توسعه
آهن و فوالد ،گفت :این شرکت در راستای
مسئولیت اجتماعی در همه حوزهها سنگ
تمام گذاشته و اگر تاکنون در حوزه شهری
ورود نکرده ،کم کاری ما شورانشینان بوده
که دیر به سمت دوستان رفتیم .همین
که به کمک ما آمدهاند در برابر آنها سر
تعظیم فرود میآورم.
زینلی همچنین از مهندس محیاپور
خواست که شرکت تحت مدیریتش به
اشتغال جوانان شهر سیرجان عنایت ویژه
داشته باشد و دربارهی همکاری مشترک
شهرداری و شرکت توسعه آهن و فوالد نیز
گفت :امیدوارم بعد از اتمام این پروژهها هم
چه ما باشیم و چه نباشیم در آینده هم به
مسائل شهری کمک کنند.
موضوعی که مصطفا اسفندیارپور نیز با
اشاره به وضعیت بد آسفالت شهر و نبود
امکانات ورزشی و تفریحی در محلههای
پایین شهر ،بر آن تاکید داشت.

