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در گفتوگو با رییس اداره پرستاری دانشکده علوم پزشکی سیرجان مطرح شد:

جانفشانیها ،روز پرستار امسال را زیباتر کرده است
 نیاز است پرستاران با آسودگی خاطر خدمت کنند

میالد حضرت زینب کبری(س) روز پرستار است و همه
ساله بزرگداشت مقام پرستار را به همراه دارد .امسال در
پی شیوع جهانی ویروس کرونا ،کارکنان درمانی و در خط
مقدم آن پرستاران به زیبایی حماسهای ماندگار از عشق،
ایثار و از خودگذشتگی برای دفاع از حریم سالمت جامعه
به نمایش گذاشتند و مناسبت امسال روز پرستار را مهمتر
و زیباتر نمایان کردند .به مناسبت روز پرستار گفتوگویی
داشتیم با عیسی نژادمنساری رییس اداره پرستاری دانشکده
علومپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان که در پی
میآید.
 یکی از مشکالتی که همواره از آن سخن به میان
آمده ،کمبود نیروی پرستاری در بیمارستانهاست .در
این باره توضیحاتی بفرمایید؟
میالد حضرت زینب کبری(س) روز پرستار را به همه
همکاران تبریک میگویم .سیصد روز تلخ و شیرین از این
حادثه گذشت و پرستاران که در صف اول جبهه صیانت
ازحریم سالمت جامعه بودند .شعار امسال روز پرستار «نبض
سالمت جامعه ،ضربان قلب پرستار» ،میباشد .این شعار
با تعداد ابتال و شهدای پرستاری در دوران کرونا به اثبات
رسید.
کمبود نیروی پرستاری از گذشته تا کنون یکی از مشکالت
اساسی بوده است و بحران کرونا این کمبود نیرو را تشدیدتر
کرده است آسیب کمبود نیرو عالوه بر افزایش فشار کاری
برای پرستار سبب مشکالت بسیاری برای بیماران نیز خواهد
شد .پرستاران این یک سال از جان خودشان گذشتند.
به ازای هر تخت بیمارستانی 0.7 ،تا  0.9پرستار داریم؛
یعنی کمتر از یک پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی

داریم در حالی که استاندارد جهانی برای تعداد پرستار به
ازای تخت بیمارستانی باید ( 2/7دو و هفت دهم) نفر باشد
کمبود نیرو ،سختیهای این حرفه را برای پرستاران مضاعف
کرده است اگر کمبود نیرو رفع شود و تعداد پرستاران برای
رسیدن به حداقلهای استاندارد حدود دو برابر شود بیماران
هم خدمات با کیفیت و استانداردتری دریافت میکنند.
افزایش دو برابری تعداد پرستاران برای زمان عادی است
و اکنون که با امواج بلند همهگیری یک بیماری خطرناک
مواجه هستیم و هر روز جان افراد بیشتری گرفته میشود،
تبعات این مشکل قدیمی به مراتب بیشتر است به خصوص
اینکه تعداد زیادی از پرستاران به این بیماری مبتال و شهید
شده و از گردونه خدمات حذف شدهاند.
 جدای از بحث کشوری ،دانشکده علومپزشکی
سیرجان چه کارهایی در راستای تقویت کادر پرستاری
کرده است؟
برای کاهش اثرات کمبود کادر پرستاری و جلوگیری از
فشار مضاعف بر سایرین دانشکده سیرجان امسال موفق
به جذب  7پرستار به صورت پیمانی و  15نفر به صورت
شرکتی شده است و در حال رایزنی جهت اخذ مجوز
استخدام پیمانی و پرستار شرکتی میباشد .اخیرا قولهای
خوبی توسط دولت داده شده و برای جذب  30هزار نفر
تعیین بودجه کرده است .امیدوارم سهمیه قابل قبولی جهت
دانشکده علومپزشکی سیرجان در نظر گرفته شود اما سرعت
عمل در جذب پرستاران بسیار ُکند است؛ باید در وضعیتی
که از آن به عنوان شرایط جنگی یاد میشود ،خط مقدم
دفاع تقویت شود اما متاسفانه اقدامات برای جذب نیروهای
پرستاری با سرعت بسیار پایینی در حال انجام است.

در زمینه جذب نیروهای  ۸۹روزه پرستاری ،عرض کنم
که متاسفانه جذب این نیروها هنوز در از روی ناچاری بود
و ما به شدت مخالف جذب نیرو به این صورت هستیم .هر
چند تعداد آنها به حداقل رسیده است تعدادی از آنها به
صورت شرکتی جذب شدند و با تعاملی که با مجتمع معدنی
و صنعتی گلگهر در سطح شهرستان داشتیم با تفاهمنامهای

که با شرکت گهرنشاط سمنگان طرف قرردا گلگهر منعقد
شد ما بقی پرستاران  89روزه به صورت شش ماه با حقوق
مناسب تحت مدیریت شرکت مذکور به صورت شرکتی
جذب شدهاند که جا دارد از مجموعه مدیران گلگهرکه ما را
در این زمینه یاری نمودند ،تشکر و قدردانی نمایم .امیدوارم
با امتیازاتی برای این نیروهای  ۸۹روزه و شرکتی که بر

بالین مبتالیان کرونا هستند در نظر گرفته شود تا در اولویت
استخدامها قرار گیرند.
 وضعیت پرداخت مطالبات معوقه چگونه است؟
توانستیم با همدلی و حمایتهای هیئترییسه دانشکده
معوقات کادر پرستاری و سایر پرسنل بیمارستان امام
رضا(ع) را تا پایان شهریور 99پرداخت کنیم و به مناسبت
هفته پرستار و تکریم جامعه پرستاری در روزهای آتی
مطالبات مهر و آبان ماه  99نیز پرداخت میشود که در
سطح کشور یکی از بهترینها در این مقوله هستیم .اگرچه
میزان دریافتیها کاهش یافته است اما معوقات به لحاظ
تعداد ماه کم شده است.
 در پایان اگر صحبتی مانده ،بفرمایید؟
اینجانب به عنوان خادم جامعه بزرگ پرستاری سیرجان
در مجموعه مدیریتی دانشکده علومپزشکی سیرجان از
زحمات شبانهروزی کلیه همکاران نظام سالمت شهرستان
به خصوص کادر پرستاری تقدیر و تشکر مینمایم و آرزوی
صحت و سالمتی و طول عمر باعزت برای همهی عزیزان
دارم .از کلیه مسئولین شهرستان و ریاست محترم دانشکده
و اعضای محترم هیئترئیسه دانشکده به ویژه معاون محترم
توسعه مدیریت منابع و برنامهریزی و معاون محترم درمان
و سایر عزیزان در حوزه مالی و بودجه دانشکده که به
جد پیگیر مطالبات جامعه پرستاری و حامی و همراه این
بزرگواران بودهاند ،کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
همچنین در پایان الزم میدانم از همدلی همراهی و تعامل
شایسته هیئتمدیره نظام پرستاری سیرجان به خصوص
ریاست محترم سازمان نظام پرستاری سیرجان که همواره و
با تمام توان پیگیر مطالبات صنفی جامعه پرستاری هستند،
تقدیر و تشکر به عمل آورم.

به همت باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر صورت پذیرفت؛

برگزاری نمایشگاه نقاشی همدلی با مدافعین سالمت
در بیمارستانهای سیرجان
نمایشگاه نقاشی همدلی با مدافعین سالمت
توسط باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر و کانون بسیج
هنرمندان سیرجان ،روز یکشنبه همزمان با روز پرستار
در محل بیمارستان امامرضا(ع) برگزار شد
و در بیمارستان دکتر غرضی سیرجان نیز
برگزار میشود.

بدون برگزاری هرگونه تجمع اعم از مراسم افتتاحیه و
اختتامیه خواهد بود ،از امروز تا سهشنبه در بیمارستان
امام رضا(ع) سیرجان و از چهارشنبه تا جمعه در

بیمارستان دکتر غرضی سیرجان و پس از آن به صورت
گردشی آثار در برخی ادارات شهرستان سیرجان نیز به
نمایش گذاشته شود.

مسئول کانون بسیج هنرمندان سیرجان
گفت :در این نمایشگاه  ۲۲اثر نقاشی رنگ
روغن و آبرنگ از  ۱۲هنرمند سیرجانی با
محوریت همدلی با مدافعین سالمت در این
دو بیمارستان به نمایش گذاشته میشود.
محمدحسین خاکسارپور با اشاره به اینکه
این نمایشگاه با همکاری باشگاه گلگهر
و کانون بسیج هنرمندان و همکاری اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان برگزار
میشود ،افزود :نمایشگاه مذکور که با
رعایت دستورالعملهای بهداشتی کرونا،

فراخوان تجدید مناقصه عمومي يك مرحلهاي
احداث ساختمان درمانگاه خاتماالنبیاء روستاي باسفهرجان (نوبت دوم)
دهیــاری باســفهرجان در نظــر دارد بــر اســاس مناقصــه عمومــی خدمــات (شــرح
مختصــر :احــداث ســاختمان درمانــگاه خاتماالنبیــاء روســتاي باســفهرجان) بــه
شــماره  2099093173000006را از طریــق ســامانه تــداراکات الکترونیکــی
دولــت برگــزار نمایــد.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد
مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت ســتاد بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد .الزم اســت
مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصه محقق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/09/24ساعت  14:00میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تاریخ  1399/10/11ساعت 14:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تاریخ  1399/10/23ساعت 14:00
زمان بازگشایی پاکتها :تاریخ  1399/10/24ساعت 9
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصوص
اســناد مناقصــه و ارایــه پاکتهــا
الف :آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحلهاي

اجرای موزاییکفرش ( 30×30نوبت اول)

ـات (شــرح
ـی خدمـ
ـه عمومـ
ـاس مناقصـ
ـر اسـ
ـر دارد بـ
ـفهرجان در نظـ
ـاری باسـ
دهیـ
مختصــر :اجــرای موزاییکفــرش  )30×30بــه شــماره  2099093173000007را از
طریــق ســامانه تــداراکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد
مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
ســتاد بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد .الزم اســت مناقصهگــران
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی
امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/10/01ساعت  14:00میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تاریخ  1399/10/18ساعت 14:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تاریخ  1399/10/30ساعت 14:00
زمان بازگشایی پاکتها :تاریخ  1399/11/01ساعت 9
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص
اســناد مناقصــه و ارایــه پاکتهــا
الف :آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

