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دکتور میرویس ولی کتوازی

ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺪاﻭﻧﺪی ﻛﻪ ﻋﺰﺕ ﻭ ﺫﻟﺖ ﺑﺪﺳﺖ اﻭﺳﺖ.
به مسئولین محترم وزارت صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان!
چرا ملت از ارایه خدمات صحی در افغانستان شاكي است؟
چرا صداها میلیون افغاني را بخاطر تشخیص و تداوی مریضان خویش بیرون از كشور مصرف مینمائیم؟
چرا ملت بر طبابت افغانستان اعتماد نمي كند؟
چرا طبابت افغانستان بدنام است؟
چرا ....
مﻦ ﭘاسﺦ ﮔﻮی هﺮ حﺮف تﺤﺮیﺮ شﺪﻩ در مقابﻞ خﺪاونﺪ (ج) در روز مﺤﺸﺮ و در مقابﻞ شﻤا هﻤﺮاﻩ با ﺛبﻮت ها و اسناد
دست داشته مﻴﺒاشﻢ.
وضعیت جاری درتعدادی از شﻔاخانه های دولتي و شخصي غیر قابل تحمل ملت است كه از نﻆﺮ مقامات مﺜل شﻤا
ﭘﻨهان اسﺖ ویا هم به دالیلی از آن چشم ﭘوشي میشود در حالﻴﻜه از خﺪاونﺪ ﭘﻨهان نﻴﺴﺖ و او قاضي عادلیست و مسئولین
هم جﻮاﺏ ﮔﻮی تﻤام ایﻦ ندانم کاری ها در مقابﻞ خﺪاونﺪ در روز محشر و در مقابل تاریﺦ خﻮاهنﺪ بﻮد .
فساد جاری در برخی از شﻔاخانه ها و كلینك های دولتی و شخصی به شمول كلینك ها و معاینه خانه ها شخصی قرار
ذیل است:
- 1اخﺬ كﻤﻴﺸﻦ  30٪از دواخانه های نﺰدیﻚ به شﻔاخانه ها تﻮسﻄ تعداد اكﺛری از دوكﺘﻮران و حتي نرس ها در بﺪل
رد نﻜﺮدن دوا های بي كﻴﻔﻴﺖ با قیمت ﮔزاف عﺮضه شﺪﻩ تﻮسﻄ دواخانه و شعبات فارمسي شﻔاخانه خصوصا در شﺏ.
( یك قطي دوا اﮔر  100افغاني باشد  30افغاني ان مربوط داكتر میشود)
-2اخﺬ كﻤﻴﺸﻦ  3۵٪از البﺮاتﻮارهای نزدیك به شﻔاخانه ها بﺸﻜﻞ ﻇالﻤانه ،كه البراتوار مشهور كمیشن دهندﻩ و
البراتوار هاي دیگر محلي
( یعني در معاینه  TFTكه  2000افغاني است  700افغاني ان از داكتر است)
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- 3دعﻮت مﺮیﻀان جﺮاحي و  OPDاز شﻔاخانه های دولتی به معایﻨه خانه ها و كلﻴﻨﻚ هاي شﺨصی بﺸﻜﻞ ﻇالﻤانه.
این دعوت به دو شكل صورت میگیرد:
الف :دعوت مستقیم توسط خود داكتر
ﺏ  :دادن ﭘول به كارﮔر و توصف و تعریف داكتر توسط كارﮔر به اشكال مختلف.
- ۴سﻮ اسﺘﻔادﻩ از مﺴلك مقدس طبابت ازار و اذیﺖ جﻨﺴي مﺮیﻀان.
مریضان با ﭘاك دامني به شﻔاخانه ها و معاینه خانه ها مراجعه نمودﻩ چون مریضي جدي داشته و یك تعداد داكتران و
نرسان با سوي استﻔادﻩ از مسلك طبابت وباز بودن دست شان اذیت هاي جنسي را انجام میدهند.
- ۵نﺴﺨه و معایﻨات دادن به مﺮیﻀان تﻮسﻄ نﺮس به نام داكﺘﺮ.
در یك تعداد از شﻔاخانه ها و كلینك هاي شخصي و دولتي نرس ها با استﻔادﻩ از موقع بخاطر منافع خاص مﺛال وانمود
كردن خویش بحیث داكتر به مریض دلخواﻩ یا عدم موجودیت داكتر در شﻔاخانه نسخه میدهد كه با حیات مردم ما بازي
میكنند .
- ۶تقﺴﻴﻢ نﻮكﺮیﻮالي شﺐ بﻴﻦ نﺮس و داكﺘﺮ(  ۶ساعﺖ درشﺐ داكﺘﺮ در اتاﻕ  OPDو عاجﻞ معایﻨه مﻴﻜﻨﺪ و  ۶ساعﺖ
دیگﺮ را نﺮس بﻨام داكﺘﺮ مﺮیﻀان را معایﻨه مﻴﻜﻨﺪ)
- 7مﺪیﺮ قﻮاي بﺸﻴﺮي شﻔاخانه ها كه مسئول كﻨﺘﺮول حاضﺮی ﭘﺮسﻮنﻞ اسﺖ از دوكﺘﻮران و تﻤامی ﭘﺮسﻮنﻞ ﭘﻮل اخﺬ
نﻤﻮدﻩ (هﻔته  ۶0الي  1۵0افغاني) و آنان را اجازﻩ دادﻩ كه شﻔاخانه را در جریان رسمیات تﺮك كﻨﻨد .با وجود كه رئیسان
شﻔاخانه ها و آمرین كلینیك ها اﮔاﻩ میباشند ولي بخاطري حﻔظ ﭘست ریاست و آمریت علیه این مجرمین اقدام نمیكنند.
- 8ادویه دولﺘي تﻮسﻄ نﺮس و داكﺘﺮ نﻮكﺮیﻮال فﺮوخﺘه مﻴﺸﻮد .كه به ریس و سرطبیﺏ شﻔاخانه هم فیصدي میدهند.
( ﭘروسه خریداري و توزیع ادویه به مردم شﻔاف نیست كتاﺏ راجیستر خیالي خانه ﭘري میشود و نسخه ها هم با
امضا هاي تقلبي اراسته میشوند )
 - ۹بﺮخﻮرد غﻴﺮ انﺴاني و غیر اخالقي در مقابﻞ مﺮیضان خصوصا ُ در شﺏ
 - 10غﺬاي فﻮﻕ العادﻩ خﺮاﺏ و كﻢ بﺮای مﺮیﻀان و ﭘﺮسﻮنﻞ تﻮضیع مﻴﺸﻮد كه این غذا شاید هم قابل خوردن حیوانات نباشد.
همچنان در غذاي مریضان بستر شدﻩ خورد و بُرد صورت میگیرد كه درین فساد رئیس شﻔاخانه ،مدیر نرسنگ ،آمر
كنترول و آشﭘزان شریك هستند.
 -11جا بجایی خویشاوندان توسط رئیسان و آمرین شﻔاخانه ها و كلینیك ها خسر ،داماد ،یازنه  ،خسر برﻩ ،بچه خاله،
بچه ماما ،مادر ،دختر ،ﭘدر ،دختر  ،برادر  ،برادر که در صورتیکه سوال شود نام شﻔاخانه هم مشخص خواهد شد.
 -12برخورد دوﮔانه با مریضان ( با دختر ها خندﻩ خندﻩ با مرد ها غرغر) مریض كه خوشت امد بیبین مریضی را
كه خوشت نیآمد ﭘشت نخود سیاﻩ روان كو.
- 13كمیشن كاری و روابط در تقریري ها یك مشكل و چالش بزرگ دیگري در مقابل ﭘرسونل صحي است.
- 1٤عدم موجودیت متخصصین بعد از ساعت  1:00بعد از ظهر در كابل و از ساعت  11:00قبل از ظهر در والیات
و ولسوالي ها.
- 1٥عدم موجودیت سیكند كال ها (متخصصین و ترینران) در هنگام شﺏ در شﻔاخانه ها.
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- 1٦اجرای معاینات روتین به شكل نادرست و بدون معاینه كردن با نتیجه نادرست و عوام فریبي و دلیل ان هم در
نزد تكنیشن البراتوار:
الف :فروش مواد یا استﻔادﻩ ان در البراتوار شخصي .
ﺏ :حوصله نداشتن به اجراي صادقانه وظیﻔه.
- 17خرید و فروش نوزاد در شﻔاخانه ها توسط ریسان و آمرین .مﺛالً در شﻔاخانه والیتي ﭘكتیكا الي  ۶000هزار
كلدار ﭘاكستاني داد و ﮔرفت میشود.
- 18موجودیت كارمندان صحي خیالي هم یك خیانت غیر قابل تحمل است.
جﻨاﺏ مسئول وزارت صحت عامه!
به خﺪوانﺪ قﺴﻢ كه هﻴﭻ نﻮﻉ هﺪف نﺪارم نه مشكل اقتصادي دارم و نه هم مشكل وظیﻔوي و الحمدهللا بدون دورﻩ تخصص
معاش خور وزارت هم نیستم فقﻄ رضامﻨﺪي خﺪاونﺪ و رفع مﺴﻮلﻴﺖ در روز مﺤﺸﺮ هﺪف بﻨﺪﻩ بﻮدﻩ و بﺲ.
بخاطر خداوند و ملت و رفع مسؤلیت به ایﻦ مﺸﻜالت رسﻴﺪﻩ ﮔي كﻨﻴﺪ
در اخﻴﺮ هﺪف بﻨﺪﻩ جمع بندﻩ و اﻃالﻉ رساني به خﺪمﺖ شﻤا بﻮدﻩ تا در روز مﺤﺸﺮ در مقابﻞ خﺪاونﺪ از بي اﻃالعي
خﻮیﺶشاكي نﺸﻮیﺪ .كساني كه توصیف میكنند یا معاش خور وزارت هستند و یا هم روابط شخصي و منافع شخصي
دارند ٬ولي عذاﺏ وجدان میكشند.
حق داكتران و ﭘرسونل صحي توسط مشاورین ،اجیران یا قراردي هاي وزارت خوردﻩ میشود معاش داكتران و
ﭘرسونل صحي كم است.
در جریان تهیه یك نظر سنجي بین ملت و مردم در والیات مختلف هستم مردم از خدمات صحي ناراض اند و صدها
دشنام را نﺛار میكنند كه من عمالً بزودي همراي ملت نیتجه نظر سنجي را از طریق مدیا شریك خواهم كرد.
بخاطر رضامندي هللا و خدمت به این ملت مظلوم و وطن مان همراي مان كنید .با احترام
الحاج دوكﺘﻮر مﻴﺮویﺲ ولي كﺘﻮازی
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