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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

فقط  ۲دستگاه «ام آر آی» برای استان

انتظار طوالنی پشت
در «ام آر آی»

حیدرزاده
در این روزهای کرونایی که شهروندان سعی می
کنند بــرای جلوگیری از آلــوده شدن به ویروس
کرونا کمتر به مراکز درمانی مراجعه کنند ،هنوز
هم صف نوبت «ام آر آی» در بخش دولتی شکسته
نشده است و بیماران حتی با وجود بدحال بودن
و درد کشیدن ناچارند چند هفته منتظر بمانند تا
نوبت شان فرا برسد.
از سوی دیگر برخی بیماران به دلیل نامناسب
بــودن وضعیت اقتصادی شــان فقط می توانند
به مراکز درمانی دولتی مراجعه کنند تا هزینه
کمتری پرداخت کنند اما نوبت دهی طوالنی و

عجله داشتن برای گرفتن نتیجه آزمایش موجب
شده بعضی از آن ها پول قرض بگیرند و به مراکز
درمانی خصوصی مراجعه کنند تا هر چه زودتر
تکلیف شان مشخص شود.
یکی از شهروندان که به دیابت مبتالست و از درد
کمر به خود می پیچد ،با بیان این که بعد از یک
هفته موفق شدم از پزشک معالجم وقت بگیرم،
می افزاید :باید نتیجه «ام آر آی» را برای پزشک
ببرم تا کار درمانم را شروع کند اما زمانی که به
بیمارستان امام علی(ع) بجنورد مراجعه کردم با
وجود این که منشی دید در نسخه بر اورژانسی
انجام شدن «ام آر آی» تاکید شده ،برای  20روز
دیگر نوبت داد.

او می افزاید :وقتی برای این موضوع گالیه کردم،
منشی گفت که اگر می خواهی زودتر و به شکل
اورژانــســی «ام آر آی» انجام دهــی باید در این
بیمارستان بستری شوی.
او که وضعیت مالی خوبی ندارد و کارگر روزمزد
اســت ،اظهارمی کند :باید هر چه زودتــر مشکل
ام برطرف شود تا بتوانم سر کارم برگردم تا کار
موقتی را که به تازگی پیدا کــرده ام ،از دست
ندهم .چگونه می توانم 20روز درد را تحمل کنم
و در این مدت سر کار نروم؟
یکی از بیماران هم که از بیمارستان امام علی(ع)
خارج شده و نتیجه «ام آر آی» را گرفته است ،می
گوید :هزینه «ام آر آی» در بیمارستان  30هزار

هزینه
«ام آر آی» در
بیمارستان 30
هزار تومان
است اما در
بیرون از آن
باید  250هزار
تومان بابت
آن پرداخت می
کردم ،همسرم
کارگر است
و درآمد کمی
دارد و نمی
تواند چنین
هزینه ای را
تقبل کند

به دلیل وجود
یک دستگاه «ام
آر آی» دولتی
در استان و
زیاد بودن
تعداد مراجعه
کنندگان،
نوبت دهی
طوالنی است

تومان است اما خارج از این جا باید  250هزار
تومان بابت آن پرداخت می کردم ،همسرم کارگر
است و درآمد کمی دارد و نمی تواند چنین هزینه
ای را تقبل کند.
او معتقد است :عوامل اجرایی بیمارستان باید
بــرای قشر ضعیف جامعه تدابیری بیندیشند تا
آن ها بتوانند از خدمات مراکز درمانی دولتی
استفاده کنند و در چنین مواردی در نوبت نمانند
چون مراجعه به مراکز خصوصی برای آن ها بسیار
هزینه بر است.
در عین حال ،شهروندی دیگر هم که به دیسک
کمر مبتال و چند روز اســت بیماری اش عود
کرده ،با بیان این که  2بار به بیمارستان امام
علی(ع) مراجعه کردم تا «ام آر آی» انجام دهم،
می افزاید :با خواهش نوبتم را که یک ماه بعد
بود ،به  2هفته بعد موکول کردند و ناچار شدم
به طور مجدد با این وضعیت بدنی ام به پزشک
مراجعه کنم تا تاریخ را برای  2هفته دیگر تغییر
دهد.
او که تحمل درد تا  2هفته دیگر برایش دشوار
اســت ،با قرض گرفتن پول از بــرادرش به مرکز
درمانی خصوصی مراجعه کرده تا به گفته خودش
هر چه زودتر از این درد رهایی یابد اما نمی داند
با وضعیت مالی که دارد چطور پولی را که قرض
گرفته ،پرداخت کند.
بیمارستان امــام علی(ع) بجنورد نقطه امیدی
بــرای بیماران به خصوص آن هایی که وضعیت
مالی خوبی ندارند ،محسوب می شود اما به گفته
یکی از شهروندان زمانی دستگاه «ام آر آی» خراب
بود و بیماران از خدمات آن محروم بودند و حاال
که این دستگاه برقرار است ،آن ها باید در نوبت
بمانند در حالی که نتیجه آن برای خیلی از افراد
حیاتی است.
معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی هم با اشاره به این که  2دستگاه «ام آر
آی» در استان وجود دارد که یک دستگاه دولتی
و یکی خصوصی است ،اظهارمی کند :به دلیل
وجود یک دستگاه «ام آر آی» دولتی در استان و
زیاد بودن تعداد مراجعه کنندگان ،نوبت دهی
طوالنی است و برای بیماران اورژانسی که تقریب ًا
 10درصــد بیماران را تشکیل می دهند نوبت
دهی سریع تر انجام می شود و اغلب این بیماران
در بیمارستان بستری هستند.
دکتر«بیانی» می افــزایــد :جــواب «ام آر آی» در
همان روز و به صــورت سی دی به بیمار تحویل
داده می شــود و مراجعه کنندگان می توانند
گزارش آن را به صورت آنالین طبق کد رهگیری
که در روز مراجعه به آن ها داده می شود از سایت
دانشگاه دریافت کنند و جواب دهی آن حداکثر 2
هفته طول می کشد.
به گفته او ،با تایید پزشک معالج و مسئول فنی
واحد «ام آر آی» اورژانسی بودن یا نبودن «ام آر
آی» فرد مشخص و در صــورت اورژانــســی بودن
بالفاصله انجام می شود.

جامعه
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گفت و گو

داور جشنواره ملی تئاتر آیات مطرح کرد:

ظرفیت خراسان شمالی
برای ایجاد پایگاه تازه تئاتر
«سعید اسدی» از داوران سومین جشنواره ملی تئاتر آیات به بررسی روند آثار این دوره از
جشنواره پرداخت و هر چند الزمه تقویت این رویداد را نگاه موشکافانه و دقیق به موضوعات
دانست و بر دقت و مهارت باال در تولید آثار تاکید کرد ،اما از ظرفیت های خوب ،عزم و
تجربه تاریخی خراسان شمالی نیز سخن گفت که می تواند این خطه را به یک پایگاه
تازه برای تئاتر تبدیل کند و فرصتی را به وجود آورد تا هنرمندان از سراسر کشور در این
عرصه حضور داشته باشند.
وی با بیان این که در جشنواره های موضوعی نوع برخورد با موضوعات از اهمیت خاصی
برخوردار است ،اظهارکرد :آثاری که در این جشنواره دیدیم خیلی با موضوعات نسبت
دقیق و موشکافانه ای نداشت و نیازمند این است که آثار از حیث نمایشنامه و اجرا با دقت
و مهارت باالتری تولید شود.
وی با اشاره به این که مشاهده تعداد آثاری که به مرحله نهایی رسیده بود ،نشان از یک
وضعیت متوسط داشت ،ادامه داد :نکته اساسی تفحص و اندیشیدن درباره این درون
مایه ها و تولید متون و اجرا بر همین اساس است و توجه به این مسئله می تواند جشنواره
را تقویت کند«.اسدی» در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط دشوار موجود به
واسطه شیوع کرونا ،از این که اپیدمی ها ،جنگ ها و مسائلی که در طول تاریخ رخ داده
نشان می دهد که هنرمندان نقش مهمی در گشودن راه های تازه و پیدا کردن فضاهای
جدید دارند ،سخن گفت و افزود :بنابراین به واسطه رویدادهایی از این دست عالوه بر
روحیه بخشی ،تامین نیازها و ذائقه مخاطب ،می توان چشم اندازی را برای هنرمندان رقم
زد .وی افزود :در واقع جشنواره تئاتر آیات بخشی از فرایند گشایش و فرصت سازی برای
ایجاد ارتباط جدید و در این شرایط حرکتی بسیار ستودنی و شایسته است.
«اسدی» با بیان این که به نظر می رسد در شرایطی که با این اپیدمی رو به رو هستیم،
رویدادهای جشنواره ای توانستند فرصتی را برای هنرمندان ایجاد کنند تا بتوانند در بستر
فضای مجازی تولیدات خود را به مخاطبان برسانند ،تصریح کرد :در حقیقت این رویدادها
فرصتی به تئاتر می دهند تا همچنان پویا و زنده باقی بماند.
وی با اشاره به تجربه جذاب خراسان شمالی در برگزاری جشنواره تئاتر رضوی و نهادینه
شدن این رویداد در این خطه اظهارکرد :عزمی که خراسان شمالی برای به کارگرفتن این
تجربه تاریخی دارد می تواند پایگاه تازه ای برای تئاتر ایجاد کند و فرصتی را به وجود آورد
تا هنرمندان از سراسر کشور در این عرصه حضور داشته باشند .وی ادامه داد :بسیار مهم
است که هویت این جشنواره با هویت این منطقه گره بخورد و با توجه به سابقه خراسان
شمالی از حیث فرهنگی و اجتماعی و وجود هنرمندان ،مردم و مسئوالن فرهنگی این
شهر ،برگزاری جشنواره تئاتر آیات شروع مجددی است تا از تجربه تاریخی و امکاناتی
که فراهم شده ،یک بار دیگر استفاده شود.وی اظهار امیدواری کرد :این جشنواره بتواند
در بجنورد نهادینه شود و هویت مشخصی پیدا کند تا هنرمندان ایران ساالنه منتظر این
رویداد خوب باشند و کارهای شایسته و قابل اعتنایی در این رویداد به نمایش درآید.
وی خاطرنشان کرد :از آن جایی که زمینه های فرهنگی خراسان شمالی همچنان پنهان
مانده است و باید آشکار شود ،امیدوارم برگزاری این گونه رویدادها هر چه بیشتر ایرانیان و
جهانیان را با قدمت ،ظرفیت و قدرت فرهنگی این خطه آشنا کند.

