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 نجمه محمودآبادی
قرار است سهشنبه این هفته بخش
شیمیدرمانیبیمارستان امامرضا(ع) افتتاحشود.
بخشی که جای خالی آن مدتهاست درسیرجان
احساس میشود .یکی از گالیههای بیماران
سرطانی نبود بخش شیمیدرمانی و مسافت
طوالنی تا کرمان بود .حاال با این افتتاح بار
بزرگی ازدوش بیماران سرطانی برداشته میشود.
دکتر فاطمه عربنژاد متخصص رادیوآنکولوژی
مسئول این بخش است .او میگوید در این
بخش تمام خدمات شیمیدرمانی کلیه بیماران
سرطانی به جز سرطان خون انجام خواهد شد.
دکتر عربنژاد همچنین میگوید  400بیمار
سرطانی در سیرجان داریم که باید به آنها
خدمات ارایه کنیم .او صبح یکشنبه در بخش
شیمیدرمانی بیمارستان امام رضا در مورد این
بخش توضیحاتی ارایه داد.
 بخش شیمیدرمانی بیمارستان امام
رضا ظرفیتش چند نفراست؟
فعال  7تخت است و در شیفت صبح
خدمات ارایه میکنیم .براساس نیاز در آینده
یا تعداد تختها را افزایش میدهیم و بخش
جدیدی را افتتاح میشود و یا اینکه شیفت عصر
برای این بخش درنظرگرفته میشود.
 این بخش همهی انواع سرطان را
پوششمیدهد؟
کاری
است.
آمپولوژی
و
ادی
ر
رشتهی من
دکتر فاطمه عربنژاد متخصص رادیوآنکولوژی بخش شیمیدرمانی بیمارستان امام رضا(ع)  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
که ما میکنیم رادیوتراپی و شیمیدرمانی
 رادیوتراپی چیست و این بخش این بین میبرد .متاسفانه در بخش ما هنوز دستگاه دستگاه رادیوتراپی را تهیه میکند و شروع به
است .رادیوتراپی تمام تومورها و شیمیدرمانی
کار میکند ،هزینهاش برای بیمار رایگان است.
رادیوتراپی فراهم نشده است.
تومورهای سالید تومورهای جامد؛ یعنی تمام دستگاه را دارد؟
هزینهاش برای هربیمارحدود  30میلیون تومان
 هزینه این دستگاه چقدراست؟
رادیوتراپی علمی است که با استفاده از انرژی
تومورها غیرازسرطانهای خون .رشتهای هست
حدودا  50میلیارد تومان است .در کشور است ولی کلاش را بیمه تقبل میکند.
مشابه رشته من به نام هماتولوژیست که شامل اشعه ایکس سعی میکند سلولهای تومورها را
هزینههایشیمیدرمانیچقدراست؟
سرطانهای خون هم میشود و رادیوتراپی را هم از بین ببرد .وقتی توده سرطانی در بدن فردی به بیشتردرمراکز استانها وجود دارد .در کرمان دو
هزینههای شیمیدرمانی را حدود  70درصد را
انجام میدهند .فعال متخصص هماتولوژیست وجود میآید چند راهکار برای مقابله آن داریم؛ دستگاه فعال است و با توجه به تغییرات قیمت
در این بخش نداریم و برای سرطانهای خون یکی جراحی است با عمل جراحی توموربرداشته ارز و دالر خریدش سخت شده است .قطعا بیمه میپردازد و  30درصد را بیمار.
 یکی از دالیل مصرف بیشتر داروهای
نمیتوانیم خدمات درمانی انجام دهیم .به غیراز می شود ،دوم شیمی درمانی است با استفاده از اگر خیرین کمک کنند و تا جایی که خبر دارم
سرطانهای خون ،شیمیدرمانی تمام تومورهای یک سری داروهایی کهعمال خاصیت توکسیک و دانشکده سیرجان هم پیگیرهستند این دستگاه شیمیدرمانی به خاطر تشخیص دیرهنگام
مغزی ،گوارش ،استخوان ،عضله ،ادراری و ...را سمی دارند؛ این داروها جوری طراحی شدهاند که را خریداری کنند ولی یک مقدار پروسه خریدش بیماری است .این درست است؟
این کامال درست نیست .هر چه تشخیص
اثرشان برروی سلولهای سرطانی چند صد برابر زمانبراست و هزینهبر.
انجامدهیم.
 رادیوتراپی میتواند جایگزین بیماری دیرتر اتفاق بیفتد ،مرحله بیماری باالتر
 تعداد بیماران سرطانی سیرجان چند یک سلول سالم است ،سلولهای توموررا ازبین
میرود .حاال سایز تومور بزرگتر میشود و
میبرند.یکی ازعوارضشیمیدرمانی این است که شیمیدرمانیشود؟
نفرند؟
نه اینها هیچ کدام جایگزین هم نمیشوند .تعداد لنفنود بیشتری درگیر میشود یا اینکه
براساس تعداد نفراتی که در سامانه سیمای سلولهای سالم هم ممکن است آسیب ببیند.
سرطان اسمشان ثبت شده است ،در سال راه سوم رادیوتراپی است .رادیوتراپی دستگاهی دریک سری موارد باید شیمیدرمانی انجام شود مریضمتاستازهای(متاستازبه انتقالسلولهای
گذشته حدود  400نفر هستند .ممکن است است که اشعه ایکس را با قدرت خیلی باال تولید و دریکسری موارد رادیوتراپی و خیلی اوقات هر سرطانی به بافتهای دیگر بدن اطالق میشود
خیلی از مریضها در شهر دیگری کل پروسه میکند ،چند برابر دستگاههای اشعه ایکسی که دو .همین االن هم که ما دربخش شیمیدرمانی که در مراحل خیلی پیشرفته سرطانها ایجاد
درمانیشان را انجام دهند و اسمشان اینجا ثبت تشخیصی هستند و عکس میگیرند فوکوس و انجام میدهیم ،اگرنیازبه رادیوتراپی بود ،بیماررا میشود)مختلف ارگانهایمختلفیپیدامیکند.
تمرکزمیکند روی خود تومورو بافت توموررا از به کرمان ارجاع میدهیم .وقتی یک مرکز دولتی در نتیجه مرحله بیماریاش پیشرفتهتر میشود
نشده باشد و برای همین آماردقیقی نداریم.

توگو با دکتر عربنژاد مسئول بخش شیمیدرمانی در بیمارستان امام رضا
گف 

(ع)

درسیرجان 400بیمارسرطانیداریم

«آگهی مناقصه عمومی

انجام نظافت صنعتی کارخانه نورد بردسیر»
(دومرحله ای ) «شماره -99-18خ»

شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه «انجــام
نظافــت صنعتــی کارخانــه نــورد بردســیر» خــود اقــدام نمایــد؛ لــذا از کلیــه شــرکتهای بومــی واجد
صالحیــت کــه دارای حداقــل دو ســال ســابقه کارمرتبــط میباشــند ،دعــوت بــه عمــل م ـیآورد تــا
ظــرف مــدت حداکثــر هفــت روز از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی ،پــاکات خــود را بــه آدرس منــدرج در
اســناد مناقصــه ارســال نماینــد.
شــرکتهای متقاضــی میتواننــد جهــت چگونگــی تنظیــم پیشــنهاد فنــی و مالــی شــرایط ،اســناد و
مشــخصات موضــوع مناقصــه را از طریــق مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی  www.sjsco.irدریافــت
نمایند.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصــه ( اعــام آدرس ایمیــل ،شــماره تمــاس
تلفــن ثابــت و همــراه الزامــی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی ( شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهی ثبــت ،گواهی
آخرین تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع
مناقصــه (قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع
مناقصــه باشــد).
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه
شرایط:
 -1محل اجرا؛ شهرستان بردسیر -کیلومتر  2جاده بردسیر -کرمان
 -2تضمیــن شــرکت در مناقصــه؛ ضمانتنامــه بانکــی معتبــر ،بــدون قیــد و شــرط بــا مبلــغ
 500.000.000ریــال (پانصــد میلیــون ریــال) بــه نفــع کارفرمــا و دارای اعتبــار حداقــل ســه ماهــه
بــه نــام شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان میباشــد.
 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -4شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
 -5جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصل نمایید( .پاســخگویی
در ســاعات اداری)
 -6هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد تامین و توسعه مجتمع جهانفوالد سیرجان

و قاعدتا درمانهای سنگینتری نیاز دارد .ولی
نمیشود گفت قطعا اگر زودتر مریض مراجعه
کند ،شیمیدرمانی نیاز ندارد .بسته به بیماری
است .ما انواع سرطانها را داریم و هر کدام در
هر مرحلهای یک درمانی دارند ولی هر چه زودتر
مریضی مراجعه کند ،در اکثر اوقات درمانش به
شدت کمتری نیازدارد.
شیمیدرمانیچیست؟
شیمی درمانی علمی نوپا و درحال پیشرفت
است .علمی که با استفاده از یکسری سموم و
بزا
داروهایی که برای سلول مرگآفرین یا آسی 
هستند .از این دارو جوری استفاده میکنند که
حداکثر اثر سمیاش را برای سلولهای تومور
بگذارد و اثر خیلی خیلی کمی روی سلولهای
نرمال بگذارد .داروهای قوی را به بیمار تزریق
میشود ولی این دارو هدفش سلولهای
سرطانی است .انواع مختلفی دارد؛ هم خوراکی
هست و هم تزریقی و مدل دیگرش داخل نخاع
تزریقمیشود.
 حضور مریض در بخش چند ساعت
است؟
بخش ما یک بخش سرپایی است .تمام
کاربیمارقبل از 6ساعت انجام میشود و بیمار
ترخیص میشود .بستری نداریم .بستگی به نوع
دارو ،تعداد دارویی که قرار است به بیمار تزریق
شود ،ممکن است از نیم ساعت تا  6ساعت
برای بیمارطول بکشد.
عوارضجانبیشیمیدرمانیچیست؟
بستگی به دارو و تعداد آن و همچنین بستگی
به شخصی دارد که دارو را دریافت میکند .آیا
زمینه حساسیتی دارد؟ چیزهایی که در بیشتر
بیماران دیده میشود؛ ضعف ،خستگی ،افت
گلبولهای سفید ،اسهال ،تهوع و استفراغ
هستند که برای هر کدام از این عوارض که برای
بیمار رخ میدهد ،دارویی برای پیشگیری و اگر
رخ داد داروی درمانی تجویزمیشود.
 میزان اثرگذاری شیمیدرمانی دردرمان
سرطان چقدراست؟
چندین نمونه سرطان داریم که شیمیدرمانی
میتواند موجب شفای بیمار شود .تعدادی
محدود هم تنها با شیمیدرمانی و بدون جراحی
کل تومور را از بین میبرد و در سالهای آینده
حتی عود هم نمیکند .اکثر تومورها نیاز دارند
که ترکیبی ازجراحی و شیمیدرمانی و پرتودرمانی
برایشان انجام شود .شیمیدرمانی کمک میکند
سلولهایی که پخش شدهاند یا اینکه قابل
برداشتن با جراحی نباشند ،ازبین بروند.

یادداشت

درباره تخممرغ بنویس!
 الف.م .الف
این هم دورانی در تاریخ نگارش
مطبوعاتی است که میتوانی درباره تخممرغ
خود تخممرغ هم فکر
بنویسی .شاید
ِ
نمیکرد روزی از روی سفره قشر ضعیف و
متوسط به وسط تیترهای نشریات کشور راه
پیدا کند .به قولی ،این اگه پیشرفت نیست،
پس چیه؟
اولین باری که در چهارسال اخیر
تخممرغ شتاب گرانی به خود گرفت ،پاییز و
زمستان سال  1397بود .زمستانی که حسن
روحانی به سیرجان آمد و خوب به خاطر دارم
که روز آمدن او ،تخم مرغ را شانهای 20
هزارتومان خریدم .پس از عبور از زمستان و
کشمکشها قیمت هر شانه به  12هزارتومان
هم رسید اما تخممرغ وقتی دید سکوهای
باالتر را میتواند فتح کند ،عزمش را جزم کرد
تا قلههای بعدی را بزند و شاید پیش خود
فکر کرد ،من چه کم از دالر و سکه دارم؟
تا همین چند هفته پیش تخممرغ
در خردهفروشیهای سیرجان به هرشانه
 45هزارتومان هم رسید و حاال این روزها
 35هزارتومان است .در تهران که مبدا
قیمتهای باال لقب گرفته،
تخممرغ رکورد  50هزارتومان
را هم زده است .پس عطف
به تجربه قبلی و کنونی
قیمت آینده این محصول
ً
سابقا ارزان بر سر
پروتئینی
سفرههای اغلب مردم ایران،
تا چندین ماه آینده به قیمت
 45و  50هزارتومان خواهد
رسید و گریزی از آن نخواهد
بود .از سوی دیگر شاهد پرکشیدن همین
محصول از سر سفرههای قشر فقیر جامعه
خواهیم بود و مثل همیشه کک هیچ
مسئولی هم نمیگزد که حاال مردم دیگر از
کجا بزنند و دیگر چه نخورند تا ادامه دهند.
ً
قطعا قابل لمس نیست که
برای مسئوالن
بسیاری از مردم در همین کشور و همین
ک روزانه و خوبشان
اطراف هستند که خورا 
همین تخممرغ است .گاهی پخته ،گاهی

نیمرو ،گاهی بههم زده با کمی سیبزمینی
ً
احتماال آپشنالترین حالت ممکن برای
که
آنهاست .آنها درک نمیکنند که یارانه 45
هزارتومانی دیگر فقط یک شانه تخممرغ4،
قرص نان و  40گرم پنیر است و حقوق و
دستمزد امسال کارگر ایرانی همانی است که
زمان تخممرغ شانهای 19هزارتومان و پنیر
کیلویی 30هزارتومان ،تصویب شد.
وقتی دو سال پیش تخممرغ به شانهای
 22هزارتومان در خردهفروشیها رسید یکی
از دوستان پیشنهاد داد کمپین نخریدن
تخممرغ تشکیل شود و مردم یک هفته
تخممرغ مصرف نکنند که قیمت پایین
بیاید .آن دوست من شانس آورد که از من
کتک مفصلی نخورد .دلیل نخست آن بود که
آقاجان! کمپین خودش برای خودش جایگاه
و شأنای دارد و تخممرغ در حد آن نیست
که برایش تدارک بچینند و دوم آنکه ما داریم
یزنیم؟ تخممرغ
برای چه چیزهایی کمپین م 
را گران نکن؟ با پنیر چه کنیم؟ با شیر؟ با
نان؟ ...ما از کجا به کجا رسیدیم؟ روزگاری
برای آزادیهای اجتماعی کمپین تشکیل
میشد ،حاال باید برای نیازهای اساسی چنین

کاری کنیم؟ برای خورد و خوراک و هوای
پاک و آب تمیز و برق و کوهنخواری؟
به هرحال این هم سبکی از زندگی است
کهبیشباهتبهدوران کمونیستهایحاکمبر
شوروی نیست که مسئوالنشان درحال شعار
برای فتح دنیا بودند اما آن پایین ،مردمان به
دنبال لقمه نانی و وصلهپینه کردن لباسهای
قدیمی برای گذران زندگی .کاش سرنوشتها
درس میشد برای آنهایی که باید بدانند.

«آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات حفظ ،حراست و نگهداری

فضای سبز و خدمات عمومی کارخانه نورد بردسیر» دو مرحلهای
«شماره -99-47خ»

شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه انجــام خدمــات حفــظ،
حراســت و نگهــداری فضــای ســبز و خدمــات عمومــی کارخانــه نــورد بردســیر اقــدام نمایــد؛
لــذا از کلیــه شــرکتهای واجــد صالحیــت کــه دارای حداقــل دو ســال ســابقه مشــابه در
کارخانههــای صنعتــی باشــند ،دعــوت بــه عمــل مـیآورد تــا ظــرف حداکثــر ده روز از تاریــخ چــاپ
ایــن آگهــی ،پــاکات خــود را بــه آدرس منــدرج در اســناد مناقصــه ارســال نماینــد .شــرکتها
میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و اطــاع از چگونگــی آمادهســازی آنهــا بــه آدرس
اینترنتــی  WWW.SJSCO.IRمراجعــه نماینــد.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصــه ( اعــام آدرس ایمیــل ،شــماره تمــاس
تلفــن ثابــت و همــراه الزامــی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی ( شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملی ،گواهی ثبــت ،گواهی
آخرین تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع
مناقصــه (قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع
مناقصــه باشــد).
 -4مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشینآالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه
شرایط:
 -1محــل اجــرا :شهرســتان بردســیر ،کیلومتــر دو جــاده بردســیر -کرمــان ،کارخانــه میلگــرد
جهانفــوالد ســیرجان میباشــد.
 -2الزم اســت کلیــه شــرکتها قبــل از تکمیــل اســناد ،هماهنگــی الزم را جهــت بازدید از ســایت
بــه عمــل آورند.
 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -4شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
 -5جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره  09139964877تماس حاصل نمایید( .پاســخگویی
در ساعات اداری)
 -6هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

