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دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

تاکید  با  بهداشت  "وزیر  که:  است  آمده  درخبرها 
آنچه  اینکه  بیان  با  و  تحریم ها  موضوع  بودن  جدی  بر 
نگران کننده است بعد از آبان ماه است و روز مبادا همین 
روزها است، و گفت: باید باور کنیم طوفانی نزدیک شده 
تا آمادگی آن را داشته باشیم و با کسانی که می توانند تدبیر 
کنند، صحبت کنیم."  شاید خود استاد بهتر بداند، تنها چیزی 
وعده  ندارد،  وجود  دولت  روزهای  این  سیاست  در  که 
تدبیراست. فراموش نمی کنیم که از مردم خواسته شد به 
پای صندوق ها بیایند و کمک کنند تا برجام برجا بماند، 
آمدند و خوب هم آمدند، ولی سیاست دولت ها درست 
ریاست جمهوری،  واپسین  انتخابات  از  بود. پس   وارون 
نرخ دالر آهنگ کاهش به خود گرفت،  دولت بود که با 
افزایش قیمت پایه از سقوط نرخ دالر پیشگیری کرد. آن 
زمان ترامپی در کار نبود، سخن از کارکرد ناروای بیمه ها 
بود و نبود پرداخت مطالبات از سوی بیمه ها وهمچنان 

انباشت مطالبات آزمایشگاه ها و مراکز پزشکی. 
بودند. همراه  دولت  با  همواره  مردم  وزیر،   آقای 
شوربختانه کار از پایه ویران است، در حالی نرخ ارزهای 

و  معیشتی  های  پایه  تهیه  برای  رسیده،  فلک  به  بیگانه 
بهداشتی اولیه مردم مانند آب و برق، براستی باید چاره 
اندیشید و از هزینه های غیر ضروری دولت باید کاست.   
آقای وزیر، از یک سو بسیار زحمت کشیده اند که طرح 
دیگر  سوی  از  برسانند،  بالندگی  به  را  سالمت  تحول 
تامین  سازمان  جسد  که  بینند  می  چشمانشان،  جلوی 
برابر  در  و  است  سردخانه  به  رفتن  آماده ی  اجتماعی 
فریادهای مردم، همچنان به مشغول گفتاردرمانی هستند. 
کنید:  گوش  ها  نماینده  برخی  سخنان  به  وزیر  آقای 
..."هی اصالحیه هی اصالحیه. قانون برنامه جواب نداد. 
قانون مبارزه با فساد جواب نداد. قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز جواب نداد...قوانین مادر جواب نداد......باید 

روند نزولی داده باشد! چرا نداد.... " 
استاد بزرگوار آقای وزیر، بهداشت پایه پزشکی است. 
مادامی که آب برای آشامیدن و  هوا برای تنفس نباشد، 
و  بیمارستان  هزاران  ساخت  و  سالمت  تحول  طرح 

کلینیک، نمی تواند کار ساز باشد.

وزیر بهداشت:

باید باور کرد که طوفان تحریم ها نزدیک است
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