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پاسارگاد
درروزهایپایانیمهرماهوبهمناسبتهفته
ملی سالمت زنان با طیبه امیریمقدم جراح و
متخصصزنا ن وزایمانبهگفتوگونشستیمتا
درباره راههای پیشگیری ،تشخیص زودهنگام
و درمان قطعی سرطان پستان در زنان بگوید.
او معتقد است که در خطر بودن سالمت
زنان یعنی در خطر بودن سالمت روانی کل
خانواده .سرطان سینه شایعترین نوع سرطان
در زنان است و بر اساس آمار جهانی احتمال
وقوع آن  ۲۰تا  ۳۰هزار زن برآورد شده است
که این آمار در ایران به یک نفر از هر  ۱۰تا
 ۱۲زن میرسد.این نوع سرطان که احتمال
پیدایش آن با افزایش سن در زنان بویژه بعد
از  ۴۰سالگی باالتر میرود ،براحتی در مراحل
اولیه قابل تشخیص و درمان است .از این رو
انجامماموگرافی کهیک آزمایش کامالبیضرر
است ،بین  ۴۰تا  ۵۰سالگی بطور مرتب باید
انجامشود.
 هدف ازنامگذاری این هفته به نام
سالمتزنانچیست؟
هرسالهبراساسبیماریهایشایعی کهدر
حوزهی سالمت زنان وجود دارد ،روزهای هفته
نامگذاریمیشود.
 چرا سرطان پستان در میان دیگر
بیماریهای زنانه به آگاهیرسانی بیشتری
نیازدارد؟
سرطان پستان شایعترین سرطان در
زنان است .آگاهیرسانی در مورد آن موجب
پیشگیری از بیماری و درمان زودهنگام باعث
گومیراینبیماریمیشود.
پیشگیری ازمر 
سرطانپستانچهعالیمونشانههاییدارد
ودرتشخیص آنچهنکاتیرابایدمدنظرداشت؟
راههای پیشگیری و غربالگری بسیار مهم است.
اگرسرطان پستان به موقع تشخیص داده بشود در
کاهش شیوع بیماری موثر است و میتواند تاثیر
درمانی به موقع و صحیح را رقم بزند .سرطان پستان
بانشانههاییمتفاوتدرهرزنبروزمیکند.براساس
اینکه روش زندگی و پیشینه خانوادگی و ...چه باشد.
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به مناسبت هفته ملی سالمت زنان پاسارگاد گزارش میدهد

احتمال باالی ابتال به سرطان پستان

وجود توده در ناحیه پستان ،ترشحات خونی از نوک
پستان و درموارد پیشرفته فرو رفتگی نوک پستا ن و
هرگونه خشونتی در پوست یا توکشیدگی پستان یا
غیرقرینگیپستانهاو...البتهتشخیصقطعیسرطان
پستان با پزشک است.
 تغذی ه و ورزش تا چه اندازه بر ابتال به این
سرطاناثرگذاراست؟
عالیمخطروریزفاکتوراحتمال اینکهفرددرآینده
دچار این بیماری شود را افزایش میدهد .مثل سن
باالی ۶۵ویکسریجهشهایژتتیکی .اینکهبیشتر

ازدو نفر ازبستگان درجه یک قبال دچار این بیماری
شده باشند .یا کسانی که گرافیهای متعدد مثل
اشعه ایکس ازقفسه سینهشان گرفته شده یا دختر
بچههایی که قبل از ۱۳سالگی دوره پریودشان شروع
شده یا کسانی که یائسگی بعد از ۵۵سالگی دارند.
آنهایی که زایمان نداشتند یا شیرردهی با پستان
نداشتند .این بیماری درافراد چاق بیشتردیده شده .از
طرفیتغذیهنامناسبومصرفمشروبات الکیخطر
سرطان پستان را درفرد زیاد میکند .رژیمهای غذایی
نامناسب،چربیباالوپرخوریفراوان،دیابتومسایل

جمعیت زنان سالمند؛ رو به افزایش
 ایسنا :رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ضمن اشاره به خطراتی که سالمت زنان را
تهدید می کند ،به آمارو ارقام جمعیت سالمند کشور
نیزپرداخت و گفت :جمعیت بانوان سالمند ایرانی در
سالهای اخیر رو به افزایش خواهد بود .دکترعلیرضا

زالی به مناسبت هفته سالمت بانوان ،گفت :بر اساس
استانداردهایجهانی ،اگرآمارجمعیتسالمندینسبت
به سایر گروه های سنی دریک کشوربه  ۷درصد برسد،
به این معنی است که جامعه در حال عبور از فاز اول
پیری است .این شاخص در کشور ما  ۱۰درصد است

که اگر این رقم به  ۱۴درصد برسد ،وضعیت نگران
کننده خواهد بود .در فاز سوم پیری نیز این رقم به ۱۹
درصد میرسد که مشکالت بسیاری را درپی دارد .رییس
دانشگاه اظهارکرد :ازسال ۹۵تا ۱۴۰۰به طورمتناوب هر
سال میزان باروری و موالید سیرنزولی داشته و متاسفانه

ژنتیکی دراحتمال ابتال به این بیماری موثراست.
 سالیانه چند زن در سیرجان به سرطان
پستانمبتالمیشوند؟
به دالیل ژنتیکی و تغییرروش زندگی افراد ،شیوع
درحال افزایش است .تقریبا ازهرهشت زن یک نفر
دچارسرطانپستانمیشود.
 کرونا تاثیری برافزایش تعداد مبتالیان به
سرطانپستانداشتهاست؟
ازنظر ابتال نه اما ازنظرتشخیص به موقع تاثیر
خود را گذاشته .به دلیل ترس از کرونا زنان کمتر
درطول نیم قرن گذشته پایینترین نرخ موالید درسال
 ۹۸با  ۱۲درصد کاهش گزارش شده است .زالی با اشاره
به اینکه نزدیک به  ۳۶درصد دختران  ۱۶تا  ۳۵ساله در
جامعه ،مجرد هستند ،گفت :این آمارنگران کنندهای
است ،زیرا بهترین سنین باروری درزنان و دختران۲۰تا۲۵
و  ۲۵تا  ۳۰ساله است .به طور کلی از ۱۳میلیون جوان
مجرد درکشور ۶،میلیون دختران هستند .همچنین۳
میلیون ازبانوان ایران درسن باروری قراردارند.

تمایلبهحضوردرمطبهاومراکزدرمانیبرای
چکابدارند.
 شیوههای درمان این سرطان
چیست؟
سرطان پستان هم بدخیم و خوشخیم
دارد .نمونهبرداری از توده در موارد خوشخیم
راهحل درمان است .در مورد تودههای
خوشخیم و بزرگشدن توده ،درمان نیاز به
جراحی دارد .برداشتن توده ،برداشتن پستان
به طور ناقص یا کامل همراه با عضالت
مجاورش و غدد لنفاوی زیربغل و همینطور
شیمیدرمانی و رادیوتراپی هم از روشهای
کمکیاست.
 آگاهیرسانی دررابطه با این بیماری
در سیرجان چگونه است و بهتر است
آگاهیبخشی در این رابطه به چه صورت
باشد؟
درحال حاضربه خاطرفعالیت به موقع و
دلسوزانهنیروهایبهداشت اطالعرسانیخوب
شده .بانوان به صورت دورهای به مرکزبهداشت
محلهشان میروند و معاینه میشوند .آموزش
زنان درمراکزبهداشت برای خود معاینه کردن
و اهمیت دادن به مراجعهی ماه به ماه به
بهداشتوسالیانهبهمتخصص.
ماسکتومی پستان (برداشتن پستان درگیر
سرطان) بسیاری از زنان را دچار احساس
ناخوشایندی از ظاهر خود میکند .بسیاری
از زنان به دلیل شرایط مالی قدرت انجام
جراحیهای بازسازیکننده را ندارند ،بنابراین
دچار سرخوردگی و یا انزوا میشوند .از سوی دیگر
شیمیدرمانی فرد را از نظر ظاهری و بدنی ناتوان
میکند و همین ناتوانی و حس سربارشدن این زنان
را دستخوش تحول میکند .در مناطق روستایی و
شهرهای کوچک به دلیل مشکالت فرهنگی زنان
مجبوربه تحمل ازدواج مجدد همسرشان با یک زن
دیگرمیشوند یا همسرانشان آنها را طالق میدهند.
اطالعرسانی و آموزش به جامعه می تواند درکاهش
این عوارض و پذیرش وضعیت جدید به بیماران و
خانوادههای آنهاکمکهایقابلتوجهیبکند.

وی از افزایش سن ازدواج میان جوانان در ایران
و فاصله ازدواج تا اقدام برای فرزندآوری به  ۳,۵تا ۵
سال خبرداد و گفت :ازهمین رو درسالهای اخیر ۲۰تا
 ۳۰درصد سایزخانوارها کاهش یافته است .همچنین
پیش بینی می شود به ازای هر یک سرپرست آقا در
خانوادهها ۱۷ ،بانو سرپرست خانواده در کشور داشته
باشیم و جمعیت بانوان سالمند ایرانی درسالهای اخیر
رو به افزایش خواهد بود.
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یادداشت

تمام چیزهایی که جایشان خالیست
 نزهت بادی
در مستند «چیزهایی که جایشان خالیست» با
زن جوانی به نام مهناز آشنا میشویم که سرطان
پستان دارد و بعد ازتخلیه پستانش مدام نگران نگاه
و نظرشوهرش درباره بدن آسیب دیدهاش است و
میترسد که ناقص و زشت به نظربرسد و شوهرش
رهایش کند.
در طول دوران حساسی که او باید بیش از هر
چیزی به سالمتی خودش بیندیشد و از بدنش
مراقبت کند ،در هراس و اضطراب قضاوت
شوهرش درباره خودش است و مدام به خاطر
از دست دادن موها و ابروهایش و جای خالی
پستانش از خود میپرسد که آیا همچنان برای
همسرمخواستنیهستم؟
اینجا میخواهم توجه شما را به مفهوم
مردساالری جلب کنم که چطور با تحمیل
کلیشههای جنسیتی میتواند زنها را تحت فشار
بگذارد .شوهر مهناز هرگز او را تنها نمیگذارد و تا
آخرین لحظه عمرش کنارش میماند و ازاو مراقبت
و حمایت میکند .پس مسئله ،رفتار یک مرد
نیست که مهناز را دچار حس شرم از بدن خود نزد
شوهرشمیکند،بلکهذهنیتجنسیتزدهحاکمبر
جامعه است که زن ایدهال را بر اساس زیباییاش
تعریف میکند و به مرد این حق را میدهد که اگر
زنی مطابق میلش نبود ،به سراغ زن دیگری برود.
به همین دلیل مهناز بدن خود را نامطلوب

میبیند و مدام درباره ازدواج مجدد شوهرش از
او میپرسد و یا حتی در خواب هم از سوتینهای
مخصوصی استفاده میکند که جای خالی
پستانهایش را برایش پر کند .یکی از دالیلی که
بسیاری اززنها بیماری خود را ازنزدیکانشان پنهان
میکنند ،فرار از قضاوتهایی است که زن بیمار
را از کارافتاده و بیمصرف میداند که با از دست
دادن سالمتی و زیباییاش نمیتواند رابطه مطلوبی
با شوهرش داشته باشد.
بنابراین اگرقرار است کمکی به بهبود وضعیت
زنهای بیمار مخصوصا درگیر بیماریهای زنانه
همچون سرطان پستان یا رحم شود ،باید تعاریف و
انتظارات پیرامون زنها تغییرکند و تصورات نابجایی
که ازمردها جا افتاده است ،اصالح شود.
تا زمانی که زنها و مردها را بر اساس کلیشههای
جنسیتی دستهبندی میشوند ،نگرش و قضاوت
افراد تحت تاثیرتصورعمومی است که اززن و مرد
وجود دارد و حتی اگرزنی همچون مهنازازسوی مرد
زندگیاش مورد ظلم قرارنگیرد و رابطه عاشقانهای با
هم داشته باشند اما الگوهای تبعیضآمیز به آنها
اجازه نمیدهد که دیدگاه و احساسشان نسبت
به هم فقط برآمده از شخصیت دیگری باشد و
آنها بیش از آنکه با بیماری زن بجنگند ،مجبورند با
پیشفرضهای غلط درباره خودشان مبارزه کنند.
اکتبر ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان
پستان است.

خبر

احتمال تزریق دوزسوم واکسن کرونا از آبان
 عضو کمیته ملی واکسن کرونا میگوید
تزریق دوز سوم برای کسانی که سینوفارم
دریافت کردهاند از سوی کمیته فنی تایید
شده و احتماال با صدور مجوز از سوی کمیته
ملی واکسن ،تزریق دوز سوم از ابتدای آبان
برای گروههای پرخطر آغاز میشود .محمد
شریفیمقدم ،دبیرکل خانه پرستار ،درباره تزریق
دوز سوم به کادر درمان میگوید که سازوکار
تزریق دوز سوم واکسن کرونا به کادر درمان
فراهم شده و قراربود درهفته گذشته درتهران
شروع شود اما هنوز خبری نشده و ب ه احتمال
زیاد از این هفته آغازمیشود .واکسنهایی که

قبال در ایران تزریق شده بود ،دردسترس است
و مشکلی از نظر تامین واکسن وجود ندارد.
ماجرای تزریق دوز سوم تنها به گروه درمان
محدود نمیشود .روز گذشته محمدمهدی
گویا ،رئیس مرکزمدیریت بیماریهای واگیردار
وزارت بهداشت ،در نشست خبری به ماجرای
تزریق دوز سوم برای جمعیت عمومی اشاره
کرد و گفت که قرار است مطالعات گستردهای
درباره واکسن سینوفارم صورت گیرد و پس از
جمعآوری و مقایسه این مطالعات ،برای تزریق
دوز سوم یا بوستر برای افراد باالی  ۶۰سال
تصمیمگیری میشود / .عصرایران

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تامین نیروی انسانی
خدمات اداری دانشکده علوم پزشکی و واحدهای تابعه
ـیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمــات تامیــن نیــروی انســانی خدمــات
ـکی سـ
ـوم پزشـ
ـکده علـ
دانشـ
اداری دانشــکده علــوم پزشــکی و واحدهــای تابعــه بــه شــماره  2000092962000014را از طریــق ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه ازدریافــت اســناد مناقصــه تــا
ارائــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و 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  1400/07/26میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت 14:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/08/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 14:00روزدوشنبه تاریخ 1400/08/17
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز سه شنبه تاریخ 1400/08/18
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز دوشنبه مورخ 1400/08/03
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس :بلوار سیدجمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن42340625 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021- 41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای واگذاری امور مربوط به پروژه
احداث سازه پانسیون پزشکان در بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان

دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــهای واگــذاری امــور
مربــوط بــه پــروژه احــداث ســازه پانســیون پزشــکان در بیمارســتان امــام رضــا(ع) ســیرجان بــه شــماره
 2000092962000015را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل
برگــزاری مناقصــه ازدریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و 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  1400/07/26میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:00روز چهار شنبه تاریخ 1400/08/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:00روز سهشنبه تاریخ 1400/08/18
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز چهار شنبه تاریخ 1400/08/19
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز دوشنبه مورخ 1400/08/10
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس :بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن42340625 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021-41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

فقدان سند مالکیت
آقــای علــی ایراننــژاد پاریــزی برابــر وکالتنامــه -۲۹۳۷۰
 ۱۳۹۴/۱۱/05دفتــر  ۲۱۰ســیرجان از شــرکت تعاونــی اســطوره
دام ســیرجان بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتر اســناد رســمی
شــماره  ۱۹۴ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ۱۵۰۰۰
ســهم مشــاع  ۲۲۴۹۷۵۰۲ششــدانگ پــاک  ۰فرعــی از ۱۲۰۰
اصلــی واقــع در بخــش  ۳۹کرمــان بــه نــام شــرکت تعاونــی اســطوره
دام ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه
علــت جابجایــی مفقــود گردیــده .لــذا به دســتور تبصره یــک اصالحی
مــاده  ۱۲۰آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی
میشــودتا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت
نــزد خــود میباشــد ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه
گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن
صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهی ســند
مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک صــادر خواهــد شــد ۱۲۶۹ .م.الــف
تاریخ انتشار1400/۰۷/۲۶ :
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان
ســیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم/آقــای طاهــره افــروز بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتــر اســناد رســمی شــماره  134ســیرجان مدعــی اســت کــه
ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  120فرعــی از  2312اصلــی
واقــع در بخــش  35کرمــان بنــام خانم/آقــای طاهره افــروز ثبت
و ســند مالکیــت بــه صــورت دو جلــد ســند ســه دانگــی مشــاع
صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بعلــت جابجایــی مفقــود
گردیــده لــذا بدســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییــن
نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود
تــا هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد
خــود میباشــد ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه
گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارددر
غیــر اینصــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم
واخواهــی ســندمالکیت المثنــی بنــام مالــک صــادر خواهــد
شــد 1268.تاریــخ انتشــار1400/7/26 :
محمــد آرمانپور-رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان
سیرجان

