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ماهیانه  15تا  20نفر در سیرجان به بیماری تبمالت مبتال میشوند

 نجمه محمودآبادی
یدانست دردش
کوکب نم 
چیست؟ فکر میکرد به خاطر
اسبابکشیهفتهگذشتهاستکه
تا این حد کمردرد شده است .به هر
توصیهای که از هر کسی میشنید
عمل میکرد اما مگر این درد
تمامی داشت .لگن کوکب که درد
آمد فکر کرد باید برود پیش دکتر .از
این دکتر به آن دکتر ،از این شهر به
آن شهر ،درد کوکب تشخیص داده
نمیشد .حاال دیگر کوکب پای راه
رفتن نداشت و در بستر جا خواب
شده بود .دختر کوچکش برایش
لگن میآورد .کوکب غمگین و
دلزده بود« :فقط میخواستم بدونم
دردم چیه؟ چرا به این روز افتادم؟
اگر دردم مشخص میشد درمان
هم شروع میشد .خسته شده
بودم از بس ناله کردم .دیگران را هم
خسته کرده بودم».
کوکب و شوهرش میروند
تهران و قرار میشود پزشک از
کوکب آزمایش مغز استخوان
بگیرد« :داشتند آمادهام میکردند
برای اتاق عمل که پرستار آمد و
گفت آقای دکتر یک آزمایش عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
خون نوشته گفته این را انجام
عالیمشخیلیوسیعاست.یعنیبههرشکلی
دهیم جوابش که آمد میریم اتاق عمل».
جواب آزمایش که آمد مشخص شد ممکن است خودش را بروز دهد .شایعترین
کوکب تب مالت دارد .رفتن به اتاق عمل عالیمش بدندرد ،خستگی ،تعریق ،بیحالی و
کنسلشدوکوکببهمتخصصبیماریهای ضعف است .از دیگر عالیمش هم میتوان به
عفونی ارجاع داده شد« :اولین آمپول را که درد استخوانها و مفاصل و ه م چنین درد لگن
زدم از جایم بلند شدم و راه رفتم .خدا میداند اشاره کرد» .به بیان این متخصص بیماریهای
همان موقع قوت به پاهام برگشت» .کوکب عفونی تب مالت لزوما همیشه تب ندارد حال
اینکه بعضیها فکر میکنند تب مالت حتما
هنوز تحت نظر پزشک معالجش است.
متخصصبیماریهایعفونیدرگفتوگوبا باید تب داشته باشد .وی در ادامه میافزاید« :از
پاسارگاد گفت« :عامل اصلی بیماری تب مالت عوارض بیماری تب مالت میتوان به مننژیت
یک نوع باکتری است که میزبان اصلیاش و ضایعات مغزی اشاره کرد .همچنین اگر این
حیواناتی مثل گاو ،گوسفند ،بز و شتر هستند .بیماری درمان نشود میتواند قلب و دریچه
در خوک و سگ هم دیده میشود .انسان در آئورت را هم درگیر کند .در برخی از بیماران
تماس با دام و محصوالت دامی میتواند به عالیمافسردگیهمظاهرمیکند.درخانمهای
آن مبتال شود .در جاهایی که دامداری بیشتر باردار هم موجب سقط جنین میشود».
این پزشک متخصص بیماریهای عفونی
است ،شیوع آن نیز بیشتر دیده میشود».
دکتر علی امجدی درباره عالیم و نشانههای راههای انتقال این بیماری را استفاده از شیر
یداند و موثرترین
تب مالت میگوید« :به بیماری تب مالت و محصوالت لبنی آلوده م 
بیماری هزار چهره میگویند .چون طیف راه پیشگیری از این بیماری هم استفاده از

«تب مالت» بیماری هزار چهره

محصوالتلبنیپاستوریزهاست.ویهمچنین
گفت« :کسانی که به لحاظ شغلی با دام سر و
کار دارند بیشترین کسانی هستند که امکان
ابتال به این باکتری را دارا هستند .این باکتری
حتی در ادرار و مدفوع بیمار آلوده نیز وجود
دارد و از طریق استنشاقی منتقل میشود».
وی در ادامه افزود« :حتی مصرف گوشت یا
جگر گوسفندی که خوب پخته نشده است هم
سبببروزبیماریمیشود.متاسفانهباورغلطی
در بین مردم جا افتاده است که اگر میخواهید
جگر خاصیت داشته باشد خام و یا نیمپز
مصرف کنید ،این باور خیلی اشتباهی است
که در انتقال بیماریهایی مثل تب کنگو ،تب
مالت ،بیماریهای انگلی و ...نقش دارد .برای
مصرف گوشت و جگر آنها را خوب بپزید .جگر
منبع خیلی غنی آهن است اگر به جگر حرارت
بدهید مثل ویتامین  Cاز بین نمی رود» .دکتر
امجدی در ادامه افزود« :همکاران آزمایشگاهی
یا دامپزشکانی که به دامها واکسن تزریق

میکنند امکان دارد از طریق تلقیح مستقیم
هم میکروب وارد بدنشان شود .فرم خیلی
نادرش هم از طریق مادر به جنین است».
دکتر امجدی از افزایش ابتالی تعداد
بیشتری از مردم به این بیماری خبر داد و
گفت« :متاسفانه تعداد مبتالیان این باکتری
در دو سال اخیر نسبت به چند سال گذشته
خیلی بیشتر شده است .امسال روزی دو تا
سه تا مریض مبتال را میبینم ،قبال هفتهای
یکی یا دو تا را ویزیت میکردم و این نشان
میدهد که مردم باید نسبت به این بیماری
هوشیارتر عمل کنند» .وی در ادامه توصیه
کرد« :مردم بستنیهای سنتی را که
نمیدانند چطور درست شده است و از فرآیند
تولیدشاناطمینانندارندمصرفنکنند».
به بیان این متخصص بیماریهای عفونی
درمان این بیماری طوالنی است و بیمار باید
بداند که با مریضی روبروست که هر چه قدر
درمانش به تاخیر بیفتد عوارضش بیشتر

خواهد بود« :این بیماری داروهایش
تا حدودی معده را اذیت میکند.
مریض باید حتما درمانش را کامل
انجام دهد .هر چه قدر بخواهد به
تاخیرش بیاندازد و بخواهد بیماری را
ندیدهبگیرد،بیشترپیشرفتمیکند
و با عوارضی مثل شکستگی مهره،
درگیری مغز استخوان ،درگیری
سیستم عصبی و مغزی و در موارد
دیگر درگیری قلب و دریچه آئورت
روبرو خواهد شد ».وی با تاکید ادامه
داد« :بیمار اگر داروهایش را نامنظم
و یا ناقص مصرف کند بیماری سریعا
مقاوم میشود و دیگر به هیچ درمانی
جواب نمیدهد و در نتیجه دوره
درمان طوالنی میشود».
اکبراسدیمدیرگروهبیماریهای
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی در مورد تعداد مبتالیان به
بیماری تب مالت گفت« :تعداد دقیق
این بیماران مشخص نیست اما هر ماه
حدود 15تا 20نفر به طور متوسط به
اینبیماریمبتالمیشوند».
اسدی در ادامه توصیه کرد؛ شیر
را به دمای  100درجه سانتیگراد
برسانید یعنی در حال قل زدن باشد
و به مدت  3تا  4دقیقه هم بزنید تا
گرمای شیر به طور یکنواخت در شیر
پخش شود و باکتری بیماری تب مالت از بین
برود .اسدی در ادامه افزود« :متاسفانه تفکر
اشتباهی بین مردم وجود دارد که اگر شیری
که برای تولید پنیر مورد استفاده قرار میگیرد
جوشاندهشودپنیرمحلیدیگرخوشمزهنیست
و همین امر سبب شده است بسیاری از آنها
شیر را نجوشانند و این پنیر اگر آلوده به باکتری
بیماری باشد سبب ابتال مصرفکننده به
بیماری تب مالت میشود .دوغ ،ماست و کشک
باعثانتقالبیمارینمیشود».
اسدی با بیان اینکه باکتری بیماری
تب مالت سرما دوست است گفت« :این
میکروب با فریزکردن مواد غذایی مثل پنیر
از بین نمیرود و زنده میماند».
اکبر اسدی در پایان از همهی همکارانش
در بخش درمان خواست با گزارش بیمارانی که
به دلیل ابتال به تب مالت به مطبها مراجعه
میکنند به این معاونت کمک کنند تا آمار
دقیقی از مبتالیان به این بیماری به دست آید.

افزایش تلفات
جادهای
افغانیکشها
در سال
گذشته

ایسنا:معاونعمرانیوفنیاستانداریکرمانگفت:امروزشاهدهستیمکهتمامیمحورهای
مواصالتی استانهای مجاور تحت کنترل دوربین های کنترل سرعت است و استان کرمان حیات
خلوت رانندگان در سرعت شده است .سید مصطفی آیت اللهی موسوی با اشاره به رتبه سی ام
استان کرمان در تعداد پاسگاههای جادهای و اسفبار بودن این وضعیت با توجه به پهنای استان
کرمان اظهار کرد 70:نفر سال 96به تعداد کشته شدگان افغانی کشهای استان کرمان اضافه شد
که خود نشان می دهد باید توجه ویژه ای به این موضوع شود.وی افزود :استان کرمان 10میلیون
ترددراساالنهدرمحورهایمواصالتیخودثبتمیکندکهبیشترینتلفاتمربوطبهخودروهای
پژو و پراید بوده که خود نشان می دهد وضعیت خودروهای کشور استاندارد نیست.

گزارش خبری

من احمدینژاد نیستم،
من دکترحسن نصراهللپور هستم
 تحت هر شرایطی حق با بیمار است

 پاسارگاد :نشست خبری رییس بیمارستان
امامرضا(ع)چهارشنبهگذشتهدرمحلاینبیمارستانبرگزارشد.
دکتر حسن نصراهللپور خودش را جزو معدود مدیرانی دانست که
هیچ نکته منفی از حوزههای مدیریتی وی در نشریات چاپ نشده
است .وی بنا را بر تعامل با نشریات گذاشت و هدف از تالشها
را توسعه و تعالی کشور و شهرمان برشمرد؛ «الزم است با یک
سری مسایلی که حل نمیشود جدی برخورد شود .حق مردم
استکهبداننددرحوزهسالمتچهفعالیتهاومشکالتیهست».
نصراهللپور طرح تحول سالمت را موهبتی برای مردم به ویژه قشر
آسیبپذیردانست؛«بیمهسالمتبایدبهمواردنیازمندتعلقبگیرد.
به همین منظور دولت سیستم استحقاقسنجی را پیاده کرده
است» .رییس بیمارستان امام رضا(ع) از بهبود کیفیت خدمات
در این بیمارستان خبر داد؛ «خدماتمان نسبت به سال گذشته
بهترخواهدبود.تالشمیکنیمپرداختیهانسبتبهسالگذشته
بیشتر شود» .وی در همین رابطه به تالش شهباز حسنپور برای
ورود پنج میلیارد تومان به سیستم بهداشت و درمان اشاره کرد
که با ورود سه میلیارد تومان آن به سیستم دانشکده و بیمارستان
خیلیازمشکالتحلمیشود.همچنینگفت«:درصورتوصول
طلب  13میلیاردی از بابت حوادث ترافیکی ،سال بهتری نسبت
به قبل پیش رو است .قول میدهیم در سال  97هر ماه حداقل
یک پرداختی را داشته باشیم ».وی ادامه داد« :از سال  96حدود
 27میلیارد تومان از بیمهها طلب داریم .اگر تمام مطالباتمان
را دریافت کنیم هیچ بدهی نخواهیم داشت ».نصراهللپور نوید
راهاندازی بخشهای تخصصی بیمارستان را داد؛ «مجوز دریافت
پنجتختودستگاهآیسییونوزادانراگرفتیمکههزینههرتخت
 700میلیون تومان است» .او با اعالم کمبود  50درصد ،نیروی
پرستاری گفت« :یک هفتم نیروی مورد نیاز را داریم .به ازای هر
دو تخت باید یک بهیار باشد اما به ازای هر  11تخت یک بهیار
داریم».عیسینژادمنساریمدیرداخلیبیمارستاندرتکمیلاین
بحثگفت«:اینکمبودراباشیفتهایفشردهجبرانمیکنیم».
نصراهللپور نوید آوردن فوق تخصص ریه را داد و شرط اضافه
کردن فوق تخصصهای دیگر را داشتن دانشکده پزشکی که
دانشجوی پزشکی تربیت کند ،عنوان کرد؛ «امیدواریم سال آینده
سه دانشکده در رشتههای مختلف پزشکی و پیراپزشکی با -30
 35دانشجو راهاندازی شود تا مقدمهای برای دانشگاه شدن و باز
شدن پای فوق تخصصها باشد» .رییس بیمارستان امامرضا(ع)
دلیل رفتن بیماران به شهرهای دیگر را رضایتمندی مریض از

انجام سری ع کار و وجود همراهسرا برای همراه بیمار دانست .در
همین رابطه وی خبر از ساخت یک همراهسرا با کمک خیرین داد.
نصراهللپورازافتتاحبخشغربالگری(تشخیص)سرطانوراهاندازی
بخش شیمیدرمانی و ساخت بخش اعصاب و روان خبر داد .وی
در پاسخ سئوال یکی از خبرنگاران درباره کیفیت خدمات سالمت
بیمارستان اعالم کرد؛ «به نسبت پرسنل ،فضا و تجهیزات موجود
وضعیت مطلوب است .نسبت به نُرم جهانی مشکل داریم .اما
یکشبهنمیتوانمشکالترابرطرفکرد.اگربیمارستاناستاندارد
باشدمامیتوانیمخدماتاستانداردبدهیم.بیمارستانامآرآیندارد
ومامجبوریمبیماررابهبیرونبفرستیم.اینهاجزوتجهیزاتاست
ولیکیفیتخدماتباتجهیزاتاست».
نصراهللپور به موضوع یکی از نشستهای سال گذشته مبنی
بر قرار گرفتن  400بیمار در انتظار عمل پروتز ،واکنش نشان داد:
«پزشک خاصی شیطنتی میکند ومیگوید  400مریض پشت
خطی داریم .بیماران پشت خط نیستند و ما مشکل نداریم .این
بیمارانچندسالمشکلداشتهواورژانسینیستندکهسریععمل
شوند .موارد اورژانسی به هیچوجه پشت خط نخواهند ماند .راحت
میتوان تخریب کرد و هر ادعایی کرد .من با مستندات علمی
پاسخگو هستم که کدام مریض در اولویت است .یک پزشک
خاص گفته به خاطر نبود امکانات در بیمارستان سیرجان عمل
جراحی پروتز انجام نمیدهند ».نصراهللپور ادامه داد« :بعضیها
گفت هاند که احمدینژادی تصمیم میگیرم .اگر احمدینژاد
بعضی تصمیماتش مثل من بوده به او افتخار میکنم و دستش
رامیبوسم.احمدینژاداشتباهاتزیادیداشتهامامناحمدینژاد
نیستم .من دکتر حسن نصراهللپور هستم با خصوصیات خودم و
هرجا صالحبدانمو مسئولیخطاییداشتهباشد،برخورد میکنم.
هر پزشکی که بخواهد سالمت مردم را به خطر بیاندازد برخورد
میکنم.تغییرافرادجزءکوچکیازتغییرا تاست.بیشترتغییرات،
تغییر رویه و هماهنگی است .برای تسهیل کارها و خدماتدهی به
مردم قوانین و بخشنامههای درونبیمارستانی را تغییر میدهیم.
مدیران گروههای تخصصی را تغییر دادم تا با افرادی که به
بخشنامههای وزارت بهداشت عمل میکنند،کار را پیش ببریم».
رییسبیمارستانامامرضا(ع)بسیاریازشکایاتدربارهبیمارستان
را ناآگاهانه م یداند« :جایی که با سالمت مردم در ارتباط است
شکایات بیشتر است اما همه شکایات حق نیست .باید بررسی
کنیم .تحت هر شرایطی حق با بیمار است و این شعار من و کل
جامعهپزشکیدنیااست».

«آگهی شناسایی و بهکارگیری نیروی قراردادی»

آگهي مناقصه عمومي شماره /97/5ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « اجــراي ســايبان،
كفســازي و فنسكشــي محوطــه مجــاور انبارهــاي  23و  » 24خــود را از طريــق
مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي WWW.GEG.IR
مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابي تأمين كننــدگان از
قســمت تأميــن كننــدگان و مشــتريان  -مناقصــه هــا دانلــود نماينــد  .مهلــت تحويل
پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــــورخ  97/3/9در محــــل دفتركميسيون
معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــي باشــد .ضمنـ ًا بازديــد از
محــل اجــراي پــروژه روز دوشــنبه مــورخ  97/2/31بــراي متقاضيان بالمانع اســت.

شــرکت پاریزپیشــرو صنعتتوســعه در نظــر دارد جهــت تکمیــل نیــروی انســانی مــورد نیــاز
خــود در مقطــع تحصیلــی دیپلــم و فــوق دیپلــم و لیســانس بــه شــرح جــدول ذیــل از طریــق
برگــزاری آزمــون کتبــی ،مصاحبــه تخصصــی و روانشــناختی بــه صــورت قــراردادی جــذب نمایــد .افــرادی
کــه متقاضــی حضــور در آزمــون میباشــند ،میتواننــد بــرای ثبتنــام از تاریــخ  1397/02/24تــا تاریــخ
 1397/02/31بــه آدرس اینترنتــی ( )www.hrdms.irمراجعــه نمــوده و پــس از مطالعــه دقیــق مفــاد
آگهــی و بــا توجــه بــه شــرایط ذکــر شــده نســبت بــه ثبتنــام اقــدام نماینــد.

رشته تحصیلی مورد نیاز

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصه عمومي شماره /97/6ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « ســاخت رمــپ
ورودي انبــار امواليــت ،تهيــه و نصــب دربهــاي كركــرهاي پاركينــگ پاســگاه ناريــه
و فنسكشــي اطــراف مخــزن ســوخت مجتمــع » خــود را از طريــق مناقصــه عمومــي
بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت
اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد
مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأميــن كننــدگان از قســمت تأميــن
كننــدگان و مشــتريان  -مناقصــه هــا دانلــود نماينــد  .مهلت تحويل پاكات ســاعت 9
الي  14روز چهارشنبه مــورخ  97/3/9در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و
يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــي باشــد .ضمنـ ًا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه
روز يكشــنبه مــورخ  97/2/30بــراي متقاضيــان بالمانــع اســت.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهی مناقصه (نوبت اول)

بــا توجــه بــه اینکــه شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد کارکنــان شــهرداری را بــا
تعــداد قریــب بــه  1200نفر(بــا خانــواده) تحــت پوشــش بیمــه تکمیل درمــان قرار
دهــد لــذا بدینوســیله از کلیــه شــرکتهای بیمـهای دعــوت بــه عمــل میآیــد از تاریــخ نشــر آگهــی
د قراردادهــای شــهرداری مراجعــه و نســبت بــه دریافت
نوبــت دوم بــه مــدت ( 10ده) روز بــه واحـ 
و تحویــل اســناد مناقصــه اقــدام نماییــد.
شرایط شرکت در مناقصه:
 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه  432/500/000ریال(چهارصــد و ســی و دو میلیــون و پانصــد
هــزار ریــال) میباشــد کــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک
ملــی شــعبه شــهرداری ســیرجان و یــا بــه صــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بـ ه نــام شــرکت
باشــد.
 -2در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ســپرده آنهــا بــه
ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.
ج شــده در
 -3بــه پیشــنهادات مخــدوش ،مشــروط ،ناقــص و یــا پیشــنهاداتی کــه بعــد از تاریــخ در 
اســناد مناقصــه ارســال گــردد ،رســیدگی نخواهــد شــد.
 -4سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات  97/03/10میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  97/03/13ساعت  18میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

