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 زهرا خواجویینژاد
تا امروز در سیرجان  6نفر در نتیجه بیماری
کویید19فوت کرده و  697نفرهم کرونا گرفتهاند.
با این حال مردم دیگر از این وضعیت خسته شده
و به طبل بیعاری زدهاند .بسیاری از آنها بیتوجه
به آمارهای روزانه نه ماسک م یزنند و نه رعایت
میکنند .اینوسطفقطپرستارانوپزشکانهستند
که هرروزازروزدیگرخستهترمیشوند و انرژیشان
تحلیل میرود .علی زیدآبادی رییس سازمان نظام
پرستاری سیرجان و شهربابک میگوید تا امروز12
نفرازکادرپرستاری به بیماری کرونا مبتال شدهاند و به
دلیل ارتباطنزدیکپرستارانبابیماران احتمال اینکه
افرادی بیشتری مبتال شوند ،وجود دارد و همین
باعث شده مشکل کمبود پرستار که ازقبل وجود
داشته االن پررنگترشود .او که مشاوررییس کل
و رییس شورای جوانان سازمان نظام پرستاری کل
کشوراستمیگویدپیگیرمطالباتپرستاران است
تاحقشانتضییعنشود.
 درحال حاضروضعیت پرستاری سیرجان
باشیوعبیماری کروناچگونه است؟
ما در کشور کمبود شدید پرستار را داریم و
سیرجانهم ازاینقاعدهمستثنینیست.براینشان
دادن کمبود پرستارچندتا معیاروجود دارد ،یکی از
معیارها این است به ازای هرتخت بیمارستانی بین
یک و هشت دهم تا دو پرستار باید وجود داشته
باشد اما در سیرجان ،به ازای هر تخت بیمارستانی
یک پرستار وجود دارد و این نشان میدهد اگر
ما بخواهیم به استاندارد کشوری برسیم تقریبا در
همهی قسمتها یک نفر کم داریم .حاال با همین
تعداد ،همکاران ما دارند پوشش میدهند اما خیلی
برایشان سخت است .وقتی یک پرستاری به هر
دلیلی ازسیستم خارج میشود ،متاسفانه جایگزین
ندارد و تبعات بسیاری برایمان دارد.
 اما درروزهای ابتدایی کرونا درشهرستان،
فراخوان جهت جذب پرستار داده شد ،از این
طریقجذبنیرونکردید؟
آن روزی که کرونا در شهرستان شروع شد،

حدود  50نفر از همکارانی که حاال یا در
مراکز خصوصی مشغول به کار بودند یا
اصال جایی مشغول نبودند اعالم آمادگی
کردند تا به صورت داوطلبانه ،بدون هیچ
حقوق و مزایایی بیایند کار کنند .اما در
سیرجان درآن زمان شیوع کرونا پایین بود
و به حضور آنها احتیاج پیدا نکردیم .از
طرفی استفاده از این افراد سخت است
چون این افراد باید با سیستم آشنا شوند و
آموزش ببینند .به دلیل همین موضوعات
ما نتوانستیم ازآنها استفاده کنیم.
 تا امروزچند نفر از کادرپرستاری
سیرجانبه کرونامبتالشدهاند؟
وقتی میگوییم پرستاری و
نظامپرستاری شامل  5گروه میشود؛
پرستاران ،پرستاران اتاق عمل،
تکنسینهای بیهوشی ،فوقتکنسینهای
فوریتهایپزشکی و بهیاران .تا امروز 12
نفرازسیستم پرستاری به بیماری کویید19
مبتال شدند که جایگزین کردنشان خیلی
سخت است.
اگربیماری کرونادرسیرجانشدیدتر
شودبا کمبودپرستارمواجهنمیشوید؟
ما ترجیحمان این است که با همین
نیروهای آموزش دیده ادامه دهیم ولی
اگر احتیاج شود از بین نیروهایی که
فراخواندادیم استفادهمیکنیم.
 شنیدهایم درابتدای کرونا خیلی
از پرستاران اعالم کردند در بخش
کرونا حاضر نمیشوند و همهی بار روی دوش
پرستارانی افتاد که ازطریق فراخوان جذب کرده
بودید؟
ما ازبین این  50نفرفقط از 8نفرنیروی شرکتی
یا همان نیروهای  89روزه استفاده کردیم و به جز
این 8نفرجذب نیرو نداشتیم .هیچکدام ازبچههای
بخشهای ویژه و بخشهای دیگر از کار انصراف
ندادند .ما پرستاری داشتیم که مادرش گفته بود؛
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دخترم شیرم را حاللت نمیکنم اگر نخواهی بروی
درسیستم و کمک همکارانت بدهی .یا سرپرستار
بخش کرونای بیمارستان غرضی که گفته بود خودم
و نیروهایم تا آخرین لحظه میایستیم با هرشرایطی
که باشد کارمیکنیم.
 چند پرستارو نیرو دربخش کرونا مشغول
بهخدمتهستند؟
ما هردو بیمارستانمان درگیر این موضوعاند و

حدود 40نفرمشغول فعالیت هستند.
 حقوق پرستاران به ویژه پرستاران بخش
کرونا نسبت به قبل افزایش داشته است یا
پاداشی به ایشان داده میشود؟
افزایش حقوقی نداشتیم .فقط وزارتخانه یک
مرحله آمده مبلغی را به عنوان حق کرونا در نظر
گرفته است که آن هم خیلی اندک بود.
 به نظرتان پرستاران با این حجم فعالیت با

چهمشکالتیمواجههستند؟
پرستاران چندتا مشکل عمده ازقبل داشتند که
ما بهعنوان سازمان مطالبهگرپیگیرآن هستیم .یک
سری قوانینی داریم که چندین سال است تصویب
شده اما اجرا نشدهاند .مثل قانون تعرفهگذاری
خدمات پرستاری و قانون ارتقای بهرهوری و قانون
مشاغل سخت که هنوزاجرایی نشدهاند .یک بندی
داریم به نام فوقالعاده ویژه که در احکام بچهها

رییس سابق بیمارستان امام رضا(ع) و پزشک رادیولوژیست در گفتگو با پاسارگاد:

بیتوجهی مردم به موازین بهداشتی بحران کرونا را تشدید میکند
 هدی رضوانی
همزمانباشیوع کرونا اطالعرسانیو آگاهسازیمردم ازنقشهای
مهمی بود که مسئوالن دانشکده علوم پزشکی هرشهری باید آن را
به بهترین نحو ممکن انجام میدادند .حسن نصراهللپوررییس سابق
بیمارستان امامرضا(ع) از جمله افرادی بود که از ابتدای بحران کرونا
ازطریق صفحه رسمی اینستاگرام خود خبرهای درست و موثقی را
در خصوص این بیماری منتشر کرد و جزو اولین افرادی است که
گفت اگرآزمایش فردی منفی شد اما سیتی اسکن او مثبت شد ،آن
فرد مبتال به کرونا است .وی همچنین تاکید میکرد که ممکن است
آزمایشهاباخطاهمراهباشدونباید ً
صرفابه آنها اتکا کرد .گفتوگو
با اینپزشکدغدغهمندرا ازنظرمیگذرانید.
 با توجه به تذکرمداوم ستاد کرونا مبنی بررعایت اصول
بهداشتی ،چرا با  ۵۳نفر از کادردرمان و کادر اداری دانشکده
علومپزشکیسیرجانبهاینبیماریمبتالشدهاند؟
این افراد بیشتر در کادر اداری مبتال شدند .نیروهای کادر درمان

انگشتشمارهستند .کادردرمانبهدلیل ارتباطمستقیمبابیمارانبه
طورجدیمراقبتوموازینبهداشتیرارعایتمیکنند .کادراداریهم
به دلیل غربالگری موارد مثبتی مشخص شد که اگراین غربالگری در
ادارات دیگرهم انجام شود موارد مثبت آن ادارات مشخص میشود.
شایدکادراداریبهطورمستقیمبابیماردرارتباطنیستندوفکرمیکنند
محیطآلودهنیستوکمترموازینبهداشتیرارعایتمیکنند.درحالی
که اگریک نفرهم که مبتال باشد باعث میشود به سرعت سایرافراد
ً
طبیعتاخانوادههایاینافرادهمدرگیرخواهندشد
درگیربیماریشوند.
ومتاسفانهدرشرایطفعلی این اتفاق افتاده است.
درفضایمجازیهشداردادهبودید کهممکن است کادر
درماندرشرایط ابتالی بدی قراربگیرند.دراین خصوص توضیح
بفرمایید.
هشداری که من درفضای مجازی دادم به این دلیل است که اگر
این درگیری درکادردرمان رخ دهد و درپرستاران و بخشهای عفونی و
سروکاردارند گسترشپیدا کند،
اتاقعمل کهبیشتربابیماران کرونایی 

با مشکل جدی مواجه میشویم .همکاران درمان االن 3-4ماه است
که درگیرهستند و خسته شدند و روحیه آنها تحلیل رفته است .اگر
ازبخشهایدیگرهمبخواهیمبه اینبخشنیرومنتقل کنیم ،آنها
هم خستگیهای خودشان را دارند و ممکن است انگیزه کافی نداشته
باشند .امکان این کارهمنیست،چونمادربخشهایدیگرمازادنیرو
نداریمکهبتوانیماینجابهجاییراانجامدهیم.نیرویاستخدامیجدید
هم به هیچ وجه نمیتوانیم بگیریم ،چون درشرایط کرونا به ما مجوز
برگزاری آزمون استخدامی نمیدهند .نیروی جدید هم که میآید باید
مدتی آموزش ببیند که زمانبراست .اگرمردم رعایت نکنند؛ به ویژه
با این دورهمیها و مراسم عروسی و عزا که برگزارمیشود ،علیرغم
اینکه پرسنل درمان ما االن دارند خوب عمل میکنند اما خواهناخواه
مبتالخواهندشد.
 امکانات فنی بیمارستانها برای مقابله با کرونا تکمیل
است؟
خوشبختانهبا کمکهایمردمی،خیرینوسایرارگانها ،امکانات

آیسییو سیرجان چهاربرابرنسبت به قبل از کرونا افزایش یافت و
االن حدود  30-40تخت آیسییو دربیمارستان داریم .امکانات برای
االن خوب است ولی اگرمردم رعایت نکنند تعداد بستریها هم زیاد
میشود و به همان نسبت نیزبا کمبود امکانات روبهرو میشویم .ما
نباید بگذاریم فاجعه رخ دهد و باید به فکررفع آن باشیم .باید قبل از
بروزبروزفاجعه ازآنپیشگیری کنیم.
 این مراقبتها عالوه برمردم ،باید ازسوی مسئوالن هم
باشد؟
بله .گالیهای هم از مسئوالن دارم .هفته قبل تصاویری منتشر
شده بود از تجلیل مسئوالن از جهاد کشاورزی به مناسبت هفته
جهاد کشاورزی که در این تصاویربرخی ازمسئوالن درجمع حضور
داشتند ولی بدون ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتیً .
اوال برگزاری
این مراسمها ضرورتی ندارد .دوم اینکه مسئوالن الگو هستند .وقتی
قاطعیت نباشد ،فقط حرف باشد و عمل نباشد؛ نباید ازمردم انتظار
همکاریداشت .اینکهمردمبایدرعایت کنندو ازبرگزاریمراسمدوری

باید لحاظ شود که تا امروز اجرایی نشده
است .مشکل اساسی دیگر هم که گفتم
کمبود نیرو است .در وضعیت کرونا
کمبود نیرو و بحث سختیکاربیشترنمود
پیدا کرد .بچههایی که دربخش کرونا کار
میکنند همهشان به دلیل لباس فضایی
که میپوشند ،چندین چندبار دیدهایم که
همکارانمان بدنشان کمآب میشود و
در شیفتها غش کردند ،خیلی وزنشان
کاهش پیدا کرده است ،از لحاظر روحی
تحلیل رفتند ،اکثرا روی صورتشان جای
ماسکها باقی مانده است .حساب کنید
 12ساعت با این لباس و ماسک کار کردن
چقدرسخت است.
درسیرجانتعدیلنیرونداشتید؟
ما به هیچ عنوان چنین چیزی را
نداشتیم فقط تنها موضوعی را که داشتیم
همان  8نفرنیروی شرکتی یا  89روزه بودند
که نتوانستیم جذب کنیم ،آن هم مشکل
از ما نبود .در کل کشور  2500نفر چنین
مشکلی داشتند که نتیجه خلفوعده
وزارتخانه و شخص وزیر بود .ما به عنوان
سازمانی که باید پیگیراین قضیه شویم ،در
جلسات مختلف دروزارتخانه و مجلس از
طریق سازمان بازرسی کشور پیگیر این
قضیه هستیم که این مشکل حل شود.
 وزارتخانه چه قولی داده بود؟
وزیر گفته بود کسانی که در ایام
کرونا بیایند کمک بدهند ،جذب سیستم
میشوند .بعد هم آمدند سامانهای را طراحی کردند
به نام سامانه داوطلبی که بچهها رفتند آنجا ثبتنام
کردند .سپس وزارتخانه گفت اینها داوطلب بودند
و چون داوطلب بودند ،ما هیچ تعهدی دربرابرشان
نداریم .البته ما هم خیلی پیگیر هستیم که این
اتفاق بیفتد .هفته پیش تهران بودم و جلسهای با
نایبرییس مجلس داشتیم که بازهم درجلسه اول
کمیسیون بهداشت هم مطرح شد و وزیر باز هم

کنندبهجایخود،ولیفراموشنکنیم کهمسئوالن الگویماهستند.
این دوگانگی درعمل باعث میشود خیلی ازمردم سردرگم شوند و
متاسفانه اکثریت به راه انحرافی میروند و به تشدید شرایط دامن
م یزنند.درمسایل اقتصادیومدیریتی اینعدمپایبندیبهقوانیندر
کوتاهمدت شاید چندان ملموس نباشد ولی درخصوص کرونا چون
موضوع جان و سالمتی مردم مطرح است ،خیلی زود تاثیرخودش را
نشان میدهد .لذا ازمسئوالن میخواهم هم مسئوالن تصمیم جدی
بگیرند و هم آن را اجرا کنند.
وضعیتبحرانیکنونیسیرجانراناشیازچهمیدانید؟
این وضعیت به خاطرعدم رعایت موازین بهداشتی است .نگرانی
من این است این ارتباطات که االن درجامعه وجود دارد و درحال
صورت گرفتن است موج سومی را رقم بزند که قابل کنترل نباشد.
چون موج دوم که االن سیرجان گرفتارآن است نتیجه روابطی است
که در دو سه هفته قبل بدون رعایت موازین بهداشتی انجام شده
است.
 در شرایط فعلی با کمبود نیرو در حوزه درمان مواجه
هستید؟
کمبود نیرو را که همیشگی بوده و هستً .
تقریبا تمام بخشها
از گذشته با  ۱۱نیرو اداره میشد که حداقل نیرویی است که با آن

همان حرفش را تکرار کرد و گفت سعی میکنیم
در آزمون استخدامی آینده این افراد را در اولویت
قراردهیم ولی بازهم چون خلف وعده زیاد دیدیم
نمیتوانیم روی این حرف حساب کنیم.
 به نظرتان با همین شیوع جلو برویم با
کمبودتختبیمارستانیمواجهنمیشویم؟
فعال کمبود نداریم .چون یکسری تجهیزات
اضافه شده است .و مشکلی نداریم اما اگر احتیاج
شود تمهیداتی اندیشیده شده که امیدوارم به آن
سمتنرویم .اگراحتیاجشودشایدمجبوربهتخلیه
یکی ازبیمارستانها شویم .
 با توجه به اینکه آمار کرونا درسیرجان در
حال افزایش است اما مردم همچنان به این
موضوع بیتفاوت هستند ،چه صحبتی با مردم
دارید؟
آمار بستریهایمان در حال افزایش است.
اگر یکی از پرستاران به هر دلیلی از مجموعه خارج
شود ،کرونا بگیرد یا خدای نکرده شهید شود و
مردم شهر بعدا بخواهند از این فرد تجلیل کنند
به چه درد میخورد؟ اگر امروز کمک نکنند بعدا
هیچ فایدهای برای آن فرد و هیچکسی ندارد.
واقعا از مردم خواهش میکنیم رعایت کنند.
یک پرستار میتواند جان صدها نفر را نجات دهد.
خواهش میکنیم اول به خاطر خودشان و بعد به
خاطرهمکاران ما مسایل بهداشتی را رعایت کنند.
از مردم میخواهیم مثل همان روزهای اول وارد
عمل شوند .آن روزها کمپین درست میکردند و
کمک مالی جمع میکردند ،میآمدند توی خیابانها
گندزدایی میکردند .امروز اگر میخواهند کمک
کنند ،کمپین تشکیل دهند و ماسک خریداری و
بین مردم توزیع کنند.
به مردم میگوییم؛ چرا ماسک نم یزنید؟
میگویند سخت است یا نفسم میگیرد .میگویم
شما دریک محیط آزاد نمیتوانی ده دقیقه ماسک را
تحمل کنی ،همکاران ما باید ماسک را  8-6ساعت
روی صورتشان باشد غیر از آن یک لباس سختی
را بپوشند .پس چطوری دلتان میآید ماسک نزنید

میتوان یک بخش را اداره کرد و تا کنون توانستیم با حداقلها شرایط
را اداره کنیم ولی با این شرایط اگربا پیک ناگهانی افراد مبتال مواجه
شویم ،با کمبود نیرو هم روبهرو میشویم که دیگرنمیتوان آن را با
حداقلهاجبرانکرد.
 نحوه اطالعرسانی درحوزه کرونا درشهرستان سیرجان را
چگونهارزیابیمیکنید؟
از همه نشریات و رسانههای تشکر میکنم که درباره کرونا با
اطالعرسانی به موقع و همراهی با حوزه درمان ،زحمت زیادی را
متقبلشدند .اگراینزحمتنبودخیلی ازمسئوالنمتوجه کمبودها
نمیشدند و این اطالعرسانی باعث شد هم مشکالت حل شود و هم
زحمات مسئوالن به اطالع مردم رسانده شود .پیشنهاد و درخواستی
هم دارم که اگررسانهها همکاری کنند تا متخصصان بتوانند مردم
را آگاه کنند و برروی رعایت مسایل بهداشتی تمرکزشود ،خیلی بر
ابتالی کروناتاثیردارد.مسئوالن کشوری ابتدای امرخیلیبرپیشگیری
تاکیدداشتندولیمتاسفانه االنکهشرایطحساسشده،به آنتوجهی
ندارند .آموزشدراینزمینهبسیارمهم استوبایددرآنفرهنگسازی
شود.معتقدم اینفرهنگسازیبایک اقدامیکشبهمیسرنمیشود،
بلکه درزمینه فرهنگسازی باید بمباران تبلیغاتی شود تا برمردم تاثیر
بگذارد.

پیام تبریک مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین
به مناسبت فرارسیدن روز صنعت و معدن
بسمهتعالی
با سالم و تحیت
با آغاز انقالب صنعتی و تحول در سبک
زندگی مردم جهان ،اهمیت روزافزون
صنعت و معدن چشمگیرتر گردید.
به گونهای که دیری نپایید تا زندگی
صنعتی جایگزین سبک سنتی اهالی این
کره خاکی شد و گرایش و وابستگی به
توسعه ،فزونی یافت .پیش از آن قرنها
بود که نیاز بشر و کاوش به منظور یافتن
راهی برای مقابله با مشکالت فراگیر
زندگی که امنیت ،سالمتی و آسایش او

را تهدید میکردند باعث کشف معادن
شد و طبیعت ،هدیه بزرگ خود را به
جهانیان بخشید .صنعتی شدن ،یک
انقالب شاخص در پیوند میان صنعت و
معدن شد و این اتفاق بزرگ و پیوستگی
مبارک ،زمینهساز بهبودی روزافزون
زندگی مردمان این کره خاکی گردید.
به میمنت چنین اتفاق خجستهای دهم
تیرماه به نام روز بزرگ «صنعت و معدن»
نامگذاری گردید و برگ زرین دیگری بر
تقویم این دیار کهن اضافه شد.
اینجانب این روز بزرگ را محضر تمامی
تالشگران و جهادگران این عرصه خطیر
و جبهه اقتصادی به خصوص قهرمانان،

رکوردداران و کارکنان شریف مجموعه
بزرگ سنگ آهن گهرزمین که تالشهای
زیادی را در راستای به ثمر نشاندن
اهداف و برنامههای این شرکت نمودند،
تبریک و تهنیت عرض نموده ،امید است
با استعانت از خداوند متعال و در سالی که
توسط مقام معظم رهبری(مد ظلهالعالی)
به نام «جهش تولید» نامگذاری شده
است ،شاهد رشد و شکوفایی بیش از
پیش صنعت و معدن کشور باشیم.
پیروز و سربلند باشید.
علیاکبر پوریانی ،مدیرعامل

نصب بیش از پنجاه بیلبورد برای آموزش مقابله با کرونا
مسئول روابطعمومی شهرداري سيرجان از چاپ و نصب
پنجاه بیلبورد با ابعاد مختلف ،برای نصب بنرهای آموزشی مقابله
با ویروس کرونا (کووید )19در سيرجان ،خبر داد.
محمدرضا قليچخاني گفت :در راستای اجرای بسیج ملی
مبارزه با ویروس کرونا (کووید )19و با توجه به اهمیت آموزش
جامعه و آگاهسازی آنان در خصوص روشهای پیشگیری و مقابله
با این بیماری ،از اوایل بهمن ماه تا به امروز مذاکرات و جلساتی
با سازمانهاي مجموعه شهرداري در راستاي جلوگيري از اين
ويروس گذاشته شده است.
قليچخاني تصریح کرد :باید در این روزها ،برای پیشگیری و
مبارزه با ویروس کرونا راهکار و محتواهای تولیدشده متناسب
در فضای مجازی با همکاری فعاالن فضای مجازی و متولیان این
حوزه ارائه و منتشر شود.
وي همچنين گفت :تا به امروز از سوي شهرداري برای
پیشگیری از شیوع و مبارزه با ویروس کرونا راهکار و محتواهای
متناسب در فضای مجازی ارائه و منتشر گرديده .است.
مهندس قليچخاني گفت :در راستای ارتقای سواد سالمت

جامعه بیش از پنجاه بيلبورد و دويست تابلو بنر فكي در سطح
شهر ،چاپ و نصب گردیده است.

شهردار سيرجان خبر داد:

آسفالت خيابانهاي اصلی شهرک صدف
شهردار سيرجان گفت :آسفالت
معابر اصلی شهرک صدف در دستور كار
شهرداری قرار دارد.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه
مديريت ارتباطات شهرداري ،دكتر
سروشنيا بیان کرد :موضوع آسفالت یکی
از دغدغههای همیشگی مردم بوده که در
این راستا عملیات بهسازی ،آسفالتریزی
و روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهرک
صدف به منظور خدمترسانی بیشتر به
شهروندان و اهالی شهرک صورت گرفت.
وی ادامه داد :براساس اولویتبندی،
برنامهریزی و نظارت کارشناسان فنی و
عمرانی اجرای آسفالت توسط شهرداری
تداوم دارد .همچنین تالش میکنیم در

کوتاهترین زمان ممکن ایرادات موجود در

معابر و خیابانهای اصلی را رفع نماییم.

