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 بتول باللی
چهاردهم مهرماه به مرکزتست پیسیآرواقع
در میدان شهرداری مراجعه کردم .باور کردنی
نبود .تعداد زیادی درصف نوبت بودند و هرلحظه
به تعداد مراجعان اضافه میشد .ساعت  7صبح
پنجاه و یکمین نفری بودم که پشت در مرکز
نامنویسی کردم .حدود ساعت  8یکی از کارکنان
این مرکز آمد و دررا باز کرد .بقیه کارمندان نیزتا
ساعت  8و نیم آمدند .نیروی نگهبان ضمن سر
و کله زدن و کلنجاربا مراجعهکنندگان هرازگاهی
با صدای بلند فریاد میزد و اسم چند را میخواند.
افراد حاضر داخل مرکز میرفتند و هرکس نبود
باید دوباره صبر میکرد .با هر فریاد نگهبان ،سرم
میلرزید .نه روی زمین بند میشدم نه روی هوا.
درد و کوفتگی و لرز تمام تنم را گرفته بود و به
خود میپیچیدم .آبریزش بینی امانم را بریده بود.
نگاهی به میدان شهرداری کردم .به حالت دورانی
از جلوی چشمانم رد میشد .یک ساعت طول
کشید تا اسمم خوانده شد .درصورت مثبت
بودن تست ،باید تا روز بعد منتظر میماندم.
بروز بیماری کرونا محرز بود .با این حال به مرکز
بهداشتی که در مجاورت اینجا بود ،برای انجام
تست فوری رفتم .دو ساعت بعد نتیج ه را مثبت
اعالم کردند .این تازه آغاز ماجرا بود .عصر به
مطب پزشک عفونی مراجعه کردم .به توصیهی
پزشک برای تزریق سرم به درمانگاه مراجعه کردم.
تختهای قسمت تزریقات درمانگاه پربود .همه
کرونایی بودند و درحال تزریق داروهای مربوطه.
روی تخت کنارم زنی میانسال خوابیده بود و
سرفههای شدید میزد .بیقرار بود .همراه این
مریض رو به من گفت :کرونا گرفتی؟ گفتم :خدا
نصیبت نکنه .گفت :تنها دارویت شیرهی تریاک
است .از اینجا که رفتی برو شیرهی تریاک پیدا
کن و بکش زود خوب میشوی .گفتم :به مریض
خودتان هم دادید؟ گفت :نه .پدرم روزی چند بار
شیره میکشید و االن سالم است و کرونا نگرفته.
به مریضش اشاره کرد و گفت :هرچه به مادرم
گفتیم که تو هم بکش ،قبول نکرد .حاال کرونا
گرفته .از اینجا که برویم باید شیره مصرف کند
تا خوب شود.
دومین روز ابتالیم به کرونا بود .بویایی و
چشاییام مختل شده بود .صدایم خشدارو گرفته
بود و مرتب سرفه میزدم .ضعف و تب برمن غلبه
کرده بود .سرگیجه و سردرد که مهمان غیر انکاری
توپنجه نرم میکردم.
بودند .با همهی عالئم دس 
یکی از آشنایان تماس گرفت و گفت :مصرف
شیرهی تریاک برایت الزم است .حتی مرا ترساند که
اگراستفاده نکنی ممکن است بیماریت پیشرفت
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گزارش پاسارگاد از تاثیر شیرهی تریاک و مشروبات الکلی در پیشگیری و درمان کرونا

مهرقرمزبرپیشانی شیرهیتریاک
کند و دربیمارستان بستری شوی.
روز پنجم بود که یکی از کروناییهای
بهبودیافته نیز اکیدا همین نسخه را برایم
پیچید و گفت :دود شیرهی تریاک را درون
سینهات نگهدار تا ریهات درگیر نشود .اما
یکی از دوستان که قبال مبتال شده بود،
گفت :وقتی کرونا گرفتم به توصیهی
اطرافیان شیرهی تریاک مصرف کردم اما
تاثیری برایم نداشت و درنهایت با  30درصد
درگیری ریه ،دربیمارستان بستری شدم.
برای دومین بار که به مطب
پزشک مراجعه کردم ،همراه یکی از
بیمارانمیگفت :اکثر فامیلهاشان برای
پیشگیری از ابتال به کرونا ،شیرهی تریاک
مصرف میکنند .فرد دیگری نیز توصیه
به خوردن مشروب میکرد .این در حالی
است که چنین راهکارهایی برای پیشگیری
از ابتال به کرونا از نظر پزشکان منسوخ
است .با شیوع ویروس کرونا برخی
اظهارنظرهایی ارایه دادند و گفتند معتادان
کرونا نمیگیرند یا اگر مواد مخدر مصرف
کنید به کرونا مبتال نمیشوید و درصورت
ابتال بیماریتان حاد نمیشود و فوتیهای
عکس :خبرگزاری مهر
کرونا کم میشود .این عده به تعریف از
شیرهی تریاک پرداختند و متاسفانه تعدادی ازافراد مخالفت کرد و گفت :مواد مخدر در پیشگیری
جامعه به این توصیهها گوش دادند و اقدام به و درمان کرونا موثر نیست و شاید حال مریض را
استعمال مواد مخدر منجمله شیرهی تریاک یا بدتر کند .این مواد اکسیژن خون بیمار را پایین
میآورد .مریض داشتیم که کرونا گرفته و شیره
مشروبات الکلی کردند.
به نقل از ایسنا ،روزنامه «رسالت» نوشته است :تریاک مصرف کرده و حالش بدتر شده ،کارش به
جیووانا کمپلو رییس بخش پیشگیری ،درمان آیسییو بیمارستان رسیده است.
ویدرپاسخ اینکهبرخیمعتقدندمعتادان کرونا
و بازتوانی دفتر مقابله با موادمخدر سازمان ملل
متحد ،در اینباره میگوید« :به دلیل همهگیری نمیگیرند ،بیان کرد :این نظر مردود است .االن
کرونا ،وابستگی به موادمخدردردنیا افزایش یافته بعضی ازمریضهایی که به مطب مراجعه میکنند،
است ،لذا باید فعالیتهای جمعی درکشورها برای ازمواد مخدر استفاده میکنند .در این قشرنیز ابتال
تقویت برنامههای پیشگیری از اعتیاد انجام شود .به کرونا زیاد است و شاید بیشترهم باشد.
 بیمارانی هم که شیرهی تریاک کشیدند،
این مهم برای رشد سالمت عمومی و تحقق جامعه
کروناگرفتهاند
سالم سودمند است».
دکتر امین ایراننژاد ،متخصص داخلی در
 مصرف مواد مخدراکسیژن خون بیماررا
رد خواص تریاک و شیرهی آن برای بهبودی از
پایینمیآورد
دکترسیدمحمد رضوینسب مدیرغذا و داروی ویروس کرونا ضمن مخالفت با این قضیه ،گفت:
دانشکدهیعلومپزشکیسیرجانباموضوعمصرف چون تریاک نوعی مسکن است ،مردم به سمتش
مواد مخدر توسط برخی افراد برای درمان کرونا میروند .فردی که کرونای خفیف بگیرد با یک

قرص استامینوفن هم دردش ساکت میشود.
حال این فرد شیرهی تریاک میکشد و میبیند فردا
خوب شده است و هیچ عالمتی از کرونا ندارد.
این موضوع مشوق کشیدن شیرهی تریاک برای
بقیهی افراد میشود .در بین بیمارانی که مراجعه
میکنند ،برخی برای اینکه کرونا نگیرند ،شیرهی
تریاک کشیدند و معتاد شدند و کرونا هم به صورت
شدیدگرفتند.
این پزشک درخصوص شربت نسکاف و آلرگاد
عنوان کرد :در این داروها ترکیبات شبهمرفینی
است .نه اینکه در همهی ترکیبات آنها تریاک
باشد .تریاک  70نوع آلکالوئید دارد .این نوع مادهی
مخدرکه دراین شربتها وجود دارد ،فقط یک نوع
آلکالوئید است .تریاک اصال جایگزین این داروها
نیست .باید یک مادهی خاص از تریاک تخلیص و
درداروها بکاربرده شود.
 تاثیرموادمخدردردرمان کرونا ثابتشده
نیست

دکتر محمد ندیمی متخصص بیماریهای
عفونی استفاده برخی افراد از مواد مخدر و
مشروبات الکلی را یک مشکل عنوان میکند:
تقریبا مریضها این مورد را بیان میکنند و به آنها
میگویم بروید پیش همان کسی که این پیشنهاد
را به شما کرده است .خیلی از مریضهایی که در
بخش بستری هستند ،به شیره تریاک معتاد بودند
یا به دلیل کنترل بیماری ازآن استفاده کردند .دکتر
ندیمی استفاده از این مادهی مخدر را بر درمان
ی کرونا بیتاثیر اعالم کرد :هیچ تاثیر مثبتی
بیمار 
ندارد .شاید عالیم مریض را در کوتاهمدت ساکت
کند و مریض احساس بهبودی کند ولی بیمار باید
بسنجد که آیا سود این ماده بیشتر است یا ضرر
آن .شاید مریض درکوتاهمدت و چند ساعت یا یک
روزسردرد یا آبریزش بینیاش بهبود یابد ولی بعد از
آن بیماری پررنگترو عوارض آن بیشترمیشود .از
مردم خواهش میکنم وقتی موضوعی را به صورت
علمی نمیدانند ،سفارش نکنند .اگر مواد مخدر

در درمان کرونا تاثیرگذار بودبه صورتهای
مختلف وارد بازار میکردند .این پزشک
متخصص عفونی گفت :درسیرجان نسبت
به این موضوع تشویق زیادی میشود.
خوردن مشروبات الکلی ،استفاده کردن از
مواد مخدر برای مریضی که درگیری ریوی
و تنگینفس داشته است و بیمار با افت
اکسیژن مراجعه کرده است.
دکتر ندیمی تاکید کرد :تحت هیچ
شرایطی مصرف مواد مخدر در درمان کرونا
و پیشگیری ازکرونا و عوارض آن درهیچ جا
توصیه نشده است و اگرفردی آن را توصیه
میکند قطعا مبنای علمی ندارد و ثابتشده
نیست .استفاده از مواد مخدر در شأن فرد
نیست .مواد مخدربرای سیستم تنفسی فرد
سم است .مژکهایی که میتوانند تحریک
شوند و ترشحات ریه را تخلیه کنند ،فلج
میشوند و در این صورت وقتی مریض
سرفه نزند ،احساس بهبودی میکند در
صورتی که ویروس فعالیت خود را انجام
میدهد.
این متخصص عفونی در جواب اینکه
شربت نوسکاف یا آلرگارد نیز دارای مادهی
مخدر هستند و در درمان کرونا مورد
استفاده قرار میگیرند ،توضیح داد:در ترکیبات
ن داروها بخش کوچکی از اپیوم (مرفین) وجود
ای 
دارد که باعث کنترل سرفه میشود .این دارو را به
مریضهایی که سرفه خلطداردارند نمیدهیم .زیرا
اگرآن عفونت و خلط را سرکوب کنیم و باقی بماند،
ضرر بیشتری دارد .در این شربتها هست و این
کمک میکند به سرفه.
وی همچنین استفاده از مشروبات الکلی برای
پیشگیری ازکرونا را بیتاثیردانست :ویروس کرونا
ازطریق مخاط تنفسی؛ بیشتردرمخاط بینی و دهان
وارد بدن فرد میشود و ارتباطی به سیستم گوارشی
ندارد .بعد از اینکه وارد بدن شد ممکن است روی
سیستم گوارشی یا تنفسی اثر بگذارد .بنابراین
خوردن مشروب الکلی یا بو کردن الکل کمکی
به پیشگیری از کرونا نمیکند .این الکل در حدی
نیست که بتواند ویروس را درمخاط بویایی ازبین
ببرد .اگر ویروس از مخاط بویایی به معده رسیده
باشد ،اسیدیته معده این ویروس را از بین میبرد.
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بنابراین اگرکسی درگیری گوارشی پیدا کرد به دلیل
باال بودن بارویروس گوارشی است که وارد سیستم
گوارشی او شده است .وقتی اسید معده نتواند آن
را خنثی کند پس الکل نیز نمیتواند آن را خنثی
کند .به هیچ عنوان مصرف مواد مخدر و مشروب
را توصیه نمیکنم و با این موضوع مخالف هستم.
ضمن اینکه استفاده ازمشروبات الکلی صددرصد
به کبد ضررمیرساند.
ی برای مصرف مواد مخدر
 کرونا ،بهانها 
است
دکترعلی بهرامنژاد ،روانشناس بالینی مدیرگروه
سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه
علومپزشکی کرمان تاثیر مواد مخدر بر پیشگیری
از کرونا را رد کرد و گفت :در مقالههای علمی و
پژوهشها این تاثیر نشان داده نشده و فقط یک
باور غلط عمومی است .انجمنهای علمی در دنیا
و مجامع بینالمللی هیچکدام موردی را گزارش
نکردند که مصرف مواد مخدر و الکل میتواند در
پیشگیری و درمان کرونا موثر باشد .این موضوع
هیچ مبنای علمی ندارد و براساس گفتههای
عوام است .زمانی که داروی مناسب ،واکسن
و درمانهای موثر داریم ،از درمانهای احتمالی
استفادهنمیکنیم.
این روانشناس ادامه داد :تحقیقات نشان
میدهد مصرف مواد مخدر به دلیل مشکالتی که
در سیستم ایمنی و ریهها ایجاد میکند ،احتمال
گومیر را افزایش میدهد .وی درباره علت
مر 
گرایش مردم به این موضوعات گفت :در برخی
از افراد جامعه ذهن فعال و تحلیلگر ضعیف
است و تحت تاثیرانواع تبلیغات قرارمیگیرند .بلد
نیستند که دادهها و اطالعات و نیازهای اطالعاتی
خودشان را ازمنابع موثق تامین کنند .احتمالها را
بررسی نمیکنند؛ با آدمهای باتجربه و آگاه مشورت
نمیکنند و معموال به شیوههای آسان پناه میبرند.
دکتر بهرامنژاد در پاسخ اینکه برخی افراد
ناخواسته دراین مسیرقرارمیگیرند ،بیان کرد :مواد
مخدر جذاب است .بسیاری از کسانی که مصرف
مواد مخدررا شروع کردند ،بهانهای برای پیشگیری
ازکرونا نداشتند و این موضوع بهانهای برای مصرف
کردن آنهاست.
این پزشک روانشناس مشکالت گرایش به این
موضوع را چنین عنوان کرد :وقتی دربحث مصرف
مواد مخدر به عنوان دارو ،نگرش مثبت شود،
میتواند روی تعلیم و تربیت ،بچهها و سایر افراد
تاثیرمنفی بگذارد .باالخره کرونا تمام میشود ولی
آثاری دربحث اعتیاد میگذارد .ممکن است افراد
در دام این مشکل بیافتند و رهایی از آن برایشان
سخت خواهد شد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای

خرید دو دستگاه خودروی وانت بار مزدا (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصه عمومی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد دو دسـتگاه
خـودروی وانـت بـار مـزدا) بـه شـماره  2000005674000089را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگران(حقیقـی و حقوقـی) و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلی،
مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق
سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/09/08میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
مورخ 1400/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/09/27
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  15:30روز یکشنبه مورخ 1400/09/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای حفاظت از اماکن متعلق
به شهرداری و کلیه اموال منقول و غیر منقول موجود در این اماکن (نوبت اول)
شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومی خدمـات (شـرح مختصـر :حفاظـت از اماکن
متعلـق بـه شـهرداری و کلیـه امـوال منقـول و غیـر منقـول موجـود در ایـن اماکـن) بـه شـماره
 2000005674000090را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگران(حقوقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از
طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهد شـد و
الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/09/08میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
مورخ 1400/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/09/27
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:35روز یکشنبه مورخ 1400/09/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

