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«سرباز» بیمارستان ندارد
سرباز با بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت در جن�ب سیستان وبل�چستان، مانند شهرستان همسایه ی�ن� سراوان کمبودهای زیادی در ح�زه بهداشت و درمان دارد.

  «سرباز» شهرستان� است در جن�ب سیستان وبل�چستان  که با واسطه ۲ شهرستان سراوان و مهرستان به مرز ایران و سیده زهرا عباس�- همشهری آنالین:
پاکستان نزدیک است. هرچند تا امروز درباره محرومیت های شهرستان های جن�بی این استان پهناور بیش از همه سراوان یا دشتیاری م�رد ت�جه قرار گرفته،

اما روزگار سرباز هم بهتر نیست.

سرباز با بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت مانند شهرستان همسایه ی�ن� سراوان کمبودهای زیادی در ح�زه بهداشت و درمان دارد به ط�ری که در دوره شیوع
کرونا تست های پی س� آر اهال� به شهرستان های هم ج�ار فرستاده م� ش�د.

البته فرماندار سرباز در گفت وگ� با همشهری تاکید م� کند که این شهرستان مشکل� از نظر ت�داد کیت های آزمایشگاه� و انجام تست کرونا ندارد و با وج�د
محرومیت و مشکالت بسیار، نتیجه تست ها در کمتر از ۲۴ ساعت مشخص م� ش�د.

«فرامرز دانش» با بیان اینکه این شهرستان بیمارستان ندارد، ت�ضیح م� دهد: «یک بیمارستان ۳۲ تختخ�ابی در شهرستان کلنگ خ�رد که تا امروز ۳۵ درصد
پیشرفت فیزیک� دارد و امیدوارم با اعتبار امسال و سایر منابع اختصاص داده شده تا پایان ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.»

او از ساخت یک بیمارستان محل� دیگر هم از س�ی دانشگاه عل�م پزشک� خبر م� دهد و م� افزاید: «ساخت این بیمارستان مص�ب شده است و پیگیر هستیم
تا هر چه زودتر کلنگ زن� و آغاز ش�د.»

در حال حاضر بیماران کرونایی سرباز که حال جسم� نامساعدی ندارند در خانه قرنطینه م� ش�ند و بسیج و سپاه هم مکلف شده اند برای تامین معیشت آن ها
در دوره قرنطینه همکاری کنند.

سرانه بهداشت و درمان به ص�رت کل� در سیستان و بل�چستان پایین است. در دیگر شهرستان های مرزی جن�ب سیستان و بل�چستان هم اوضاع بهتر
نیست. کنارک، سیب و س�ران، مهرستان و سرباز پزشک� وج�د ندارد یا ت�داد پزشکان کمتر از ۱۰ نفر است.

به گزارش همشهری، در ایران به ازای هر هزار نفر ۱.۷ تخت بیمارستان� وج�د دارد این درحال� است که همین آمار در چین ۸ تخت و در کره جن�بی به ۱۲
تخت هم م� رسد. این آمار در شرایط� اعالم م� ش�د که در استان سیستان وبل�چستان سرانه تخت بیمارستان� نسبت به جمعیت در سیستان و بل�چستان

کمتر از یک است و در برخ� شهرستان های جن�بی استان تا کمتر از ۶/۰ هم م� رسد.
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