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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی زاهدان گفت: »یک هزار و 1۹1 
مورد ماالریا از ابتدای امسال تاکنون در محدوده 
شهرهای زیرپوشش این دانشگاه در سیستان و 
بلوچستان شناسایی شده که ۹0۷ مبتال ایرانی و 

284 مبتال غیرایرانی بوده است.«
به گزارش سپید، مهدی زنگنه در گفت وگو با 
ایرنا اظهار داشت: »امسال بدلیل بارندگی صورت 
گرفته و ترددهای غیرقانونی اتباع خارجی و قاچاق 
سوخت از مرزهای شرقی، موارد بروز بیماری 
ماالریا نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی 
یافته بطوری که بیشترین تعداد به ترتیب با ۷۹2 
نفر در سراوان، 31۷ نفر سیب و سوران و 4۹ 

نفر در زاهدان به ثبت رسیده است.«
وی ادامه داد: »با توجه به اندمیک بودن بیماری 
ماالریا در سیستان و بلوچستان در تمامی مراکز 
بهداشت  خانه های  و  سالمت  جامع  خدمات 
مراکز  برخی  در  و  ماالریا  خون  الم  روستایی 
میکروسکوپیست های ماالریا و کیت تشخیص 

سریع این بیماری وجود دارد.«
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
افزود: »عالوه  بر توزیع پشه بند همکاران ما در مراکز 

بهداشتی، این دانشگاه اقدام به مه پاشی کانون های 
شیوع ماالریا، سمپاشی روستاهای درگیر، توزیع 
بسته آموزشی و نصب بنر در سطح روستاها و 
همچنین برگزاری جلسات هماهنگی با دهیاری ها 
و شوراهای اسالمی و آموزشی برای روستاییان 

این شهرستان اقدام شده است.«
وی بیان کرد: »افرادی که دارای تب، لرز، ضعف 
بدن، سردرد و سابقه تردد در مناطق مرزی پاکستان 
را دارند حتما به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه 
کنند زیرا تاخیر در شناسایی و عدم درمان بیماری 

ماالریا باعث مرگ فرد مبتال می شود.«
زنگنه اظهارداشت: »هم اینک در مراکز خدمات 
جامع سالمت در سیستان و بلوچستان کیت های 

تشخیص سریع بیماری ماالریا وجود دارد.«
وی با اشاره به اینکه آموزش همگانی مهم ترین 
رکن فعالیت های مبارزه با ماالریا است، گفت: 
»آشنایی مردم با راه های انتقال و عالئم بیماری 
باعث شناسایی به موقع افراد مبتال و کاهش چرخش 

انگل ماالریا در منطقه خواهد شد.«
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با 
بیان اینکه یکی از مهم ترین دستاوردهای دانشگاه 
در سال های اخیر حذف انتقال محلی بیماری ماالریا 
در محدوده تحت پوشش این دانشگاه بود، افزود: 
»این مهم به لطف توسعه زیرساخت های الزم و 
همچنین برخورداری مناطق روستایی از برق پایدار 
و اقدامات مداخله ای دانشگاه به دست آمده است.«
وی تصریح کرد: »بیماری ماالریا تقریبا در تمام 
شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
زاهدان مشاهده شده و بدنبال این افزایش؛ موارد 
بستری در بیمارستان ها نیز افزایش پیدا که براساس 
آزمایش های انجام شده از هر 2 نوع انگل های 

ویواکس و فالسیپاروم است.«

شمار مبتالیان به ماالریا در سیستان و بلوچستان 
به حدود ۱۲۰۰ نفر رسید

گفت:  پرستاری  نظام  شورای عالی  رئیس 
استخدام  پاسخگوی  باید  که  »مسئولینی 
میزان  که  کنند  مشخص  باشند  پرستاران 
و  است  چقدر  آنها  قبول  مورد  استاندارد 
بر چه اساسی مجوز استخدام پرستاران را 

نمی کنند؟« صادر 
با  شمسی  شمس الدین  سپید،  گزارش  به 
اشاره به اینکه بسیاری از نیروهای پرستاری 
خانه نشین  کرونا  دوران  در  فعال  طرحی 
طرحی  »نیروهای  کرد:  شده اند،  اظهار 
در  و  کردند  ایثار  کرونا،  دوران  در  که 
وضعیت بحرانی کشور حاضر شدند که در 
بیمارستان های آلوده به کرونا حضور یابند 
باید به کار بازگردانده شوند. اگر مسئوالن 
به قول خود درباره استخدام پرستاران عمل 
نکنند؛ کشور در بحران ها و بزنگاه ها دچار 

مشکل خواهد شد.«
وی افزود: »تعداد زیادی از پرستاران طرحی 
در ایام کرونا به این بیماری و عوارض ناشی 
نیز  پرستاران  برخی  و  دچار شدند  آن  از 
به شهادت رسیدند که نشان دهنده ایثار و 
فداکاری پرستاران است و اهمیت استخدام 
آن ها و لزوم عمل مسئولین به وعده های شان 

را روشن می سازد.«

حاضر  که  »پرستارانی  داد:  ادامه  شمسی 
شدند از جان و سالمتی خود بگذرند و در 
بحران کرونا به داد کشور و بیماران برسند، 
استخدام  و  بگیرند  قرار  توجه  مورد  باید 
شوند اما هنوز مشخص نیست که وضعیت 

آن ها چگونه خواهد شد.« استخدامی 
رئیس شورای عالی نظام پرستاری در پاسخ 
چه  با  »کشور  اینکه  بر  مبنی  سؤالی  به 

نیروهای پرستاری  تعداد  میزان کمبود در 
مواجه است؟« بیان کرد: »اگر حتی حداقل 
استاندارد نیروی انسانی را به میزان حداقل 
بیمارستانی  تخت  هر  ازای  به  پرستار  دو 
نیز در نظر بگیریم؛ در این صورت، بیش 
از 100 هزار پرستار در کشور کم داریم. 
بیمارستان ها  در  پرستاری  نیروهای  تعداد 
این در حالی است که  و  بسیار کم است 

دارند  مراقبت  به  نیاز  بستری شده  بیماران 
و نبود پرستاران باعث کاهش کیفیت ارائه 
خدمات به بیماران شده و آسیب به سالمت 

می رساند.« آنان 
سازمان  مسئولین  از  گالیه  ضمن  شمسی 
امور اداری و استخدامی بابت عدم صدور 
»این  کرد:  عنوان  پرستاران  جذب  مجوز 
سؤال مطرح است که آیا مسئولین سازمان 
استخدامی مخالف سالمت  اداری و  امور 
برای  استخدام  مجوز  که  هستند  مردم 
پرستاران صادر نمی کنند؟ باید کنترل شود 
بیشتر مجوزهای استخدامی صادرشده  که 
برای وزارت بهداشت، صرف به کارگیری 

شود.« پرستاری  نیروهای 
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه حداقل 
گروه  نیروهای  به  ما  بیمارستان های  نیاز 
نیاز  تا  است  نفر  هزار   100 پرستاری 
حداقلی بیمارستان ها جبران شود، بیان کرد: 
استخدام  پاسخگوی  باید  که  »مسئولینی 
میزان  که  کنند  مشخص  باشند  پرستاران 
و  است  چقدر  آنها  قبول  مورد  استاندارد 
االن در چه وضعیتی از بابت نیروی انسانی 
پرستاری قرار داریم؟ و بر چه اساسی مجوز 

نمی کنند؟« را صادر  پرستاران  استخدام 

مسئوالن مشخص کنند استاندارد مورد قبول شان 
برای استخدام پرستاران چقدر است؟

رئیس شورای عالی نظام پرستاری:


