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باشگاه خبرنگاران جوان: شفیعی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان آخرین آمار 
استان کرمان از وضعیت موارد مثبت بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹،خبر 
داد.  او با بیان اینکه موارد جدید بستری کرونا در استان کرمان ۴۵ مورد است، گفت: از 
این تعداد، ۲۵ مورد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۳ مورد در حوزه دانشکده علوم 
پزشکی سیرجان بوده اند. شفیعی بیان کرد: او گفت: هم اکنون موارد مثبت بستری قطعی 

مبتال به کرونا ۳۸ نفر در حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است. 

گویا کرونا
در سایه

 بی توجهی ها، میل 
رفتن ندارد!

مدیرکل انتقال خون کرمان با رییس شورای شهر سیرجان دیدار کرد
دکتر ایرج شکوهی مدیرکل انتقال خون استان کرمان و هیئت همراه با حضور در شورای شهر شهرستان سیرجان با  رئیس 

شورای شهر دیدار و گفت و گو کردند. دکتر شکوهی گفت: در همه حوادث و شرایط حساس کشور علی الخصوص شرایط کنونی 
به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا، نقش سازمان انتقال خون پررنگ تر شده و در نتیجه همکاری و تعامل هرچه بیشتر با این 
نهاد باعث می شود که این مرکز حیاتی گامهای استوارتری در رسیدن به هدف اصلی خویش که تامین خون سالم برای بیماران 
نیازمند است، بردارد. در پایان این دیدار، مدیرکل انتقال خون استان کرمان تحقق اهداف سازمانی انتقال خون را درگرو همکاری 

تمام ارگان ها، نهادها و سازمان ها عنوان کرد.

صورت  به  روزها  این  که  بیماری  سرطان، 
و  ترسناک  همچنان  ولی  شده  شایع  گسترده 
به  دلهره آور است هرچند که درمان آن نسبت 
گذشته راحت و قابل دسترس است. اگر سرطان 
موقع  به  درمان  و  شود  داده  تشخیص  موقع  به 
بیماری   این  از  ناشی  میر  و  مرگ  گیرد،  صورت 
فقدان  در سیرجان،  بود  مدتها  می شود.  کاسته 
برای  مجهز  پزشکی  مراکز  و  متخصص  پزشک 
افراد  برای  را  مشکالتی  بیماری،  این  درمان 
مجبور  بیماران  این  بود  آورده  بوجود  مبتال 
شهرهای  به  درمان  و  تشخیص  برای  بودند 
اطراف مراجعه کنند که موجب صرف هزینه های 
زیادی می شد. سال  درمانی  و مشکالت  اقامتی 
گذشته بخش شیمی درمانی سرپایی و غربالگری 
سرطان در سیرجان به همت مسووالن دانشکده 
علوم پزشکی در محل بیمارستان امام رضا )ع( 
بود  امیدواری  بسی  جای  این  و  شد  اندازی  راه 
و  مجرب  کادری  با  مجهز  مرکز  در  بیماران  که 
متخصص درمان شوند؛  در همین رابطه با دکتر 
فاطمه عرب نژاد، مدیر مرکز غربالگری سرطان 

گفتگویی انجام دادیم که در ادامه می آید:

چه  سیرجان  در  سرطان  غربالگری  کلینیک 
مدت است فعالیتش شروع شده و چه خدماتی 

ارائه می دهد؟ 
حدود  سیرجان  در  سرطان  غربالگری  کلینیک 
6 ماه است به طور رسمی کار خود را در زمینه 
غربالگری و درمان سرطان شروع و  دارای بخش 
برای  الزم  خدمات  و  شیمی درمانی  تخصصی، 
تمام سرطان ها، به جز سرطان خون را داراست 
و در حال حاضر با سه پرستار و 7 تخت فعال 
به بیماران خدمات رسانی می کند که  در صورت 

لزوم، قابلیت افزایش تخت را نیز دارد. 
بیماران  برای  تشخیصی  اقدامات  چه  مرکز  این 

ارایه می کند؟ 
در این مرکز بخش های ماموگرافی برای غربالگری 
سرطان سینه و اندوسکوپی و کلونوسکوپی برای 
های  سرطان  زودهنگام  تشخیص  و  غربالگری 
غربالگری  برای  می باشند  روده  و  معده  و  مری 
می کنند،  مراجعه  عالمت  بدون  که  افرادی 
نمونه برداری  مشکوک  مورد  صورت  در  و  انجام 
بیماری  آزمایشگاه تشخیص  و  تصویربرداری  و  

پاتولوژی  بخش  در 
الزم  می شود.  انجام 
درمان  بگویم،  است 
مرحله  چند  سرطان 
و  شیمی درمانی  دارد، 
مورد  در  پرتودرمانی؛ 
جراحی  عمل  جراحی، 
سرطان در این مجموعه 
بعد  و  است  انجام  قابل 
می تواند  بیماری  آن  از 
شیمی درمانی  برای 
اقدام  مرکز  همین  در 

نماید.  
از مراحل شیمی درمانی 
و پرتودرمانی بفرمایید؟ 
مجموعه  این  در 
بیماران  شیمی درمانی 
جز  به  سرطانی 
سرطان  که  بیمارانی 
صورت  به  دارند   خون 
می شود.  انجام  سرپایی 

امکانات این مجموعه برای بخش شیمی درمانی 
این بخش  بوده و کمبودی در  به صورت کامل 
احساس نمی شود کادر درمان دارای یک پزشک 
رادیوانکولوژی و سه پرستار مجرب با سابقه کار 
شیمی درمانی  کنار  باید  که  بیمارانی  است.  باال 
پرتو درمانی هم انجام دهند، متاسفانه به دلیل 
نبود بخش پرتودرمانی در سیرجان مجبوریم این 

بیماران را به کرمان ارجاع دهیم. 
صورت  چه  به  مرکز  این  در  درمانی  هزینه های 

است؟  
به  هزینه ها  و  معالجه  سرپایی  طور  به  بیماران 

صورت تعرفه های دولتی محاسبه می شود. 
با توجه به اینکه داروهای شیمی درمانی داروهای 
خاصی هستند و شرایط نگهداری متفاوتی دارند 

تهیه آنها مشکل نیست؟  
به  در سیرجان  بیماری  این  نیاز  مورد  داروهای 

امام  بیمارستان  داروخانه های  در  کامل  صورت 
رضا و هالل احمر موجود بوده و مشکل از جهت 
برهه  در  اینکه  مگر  ندارد  وجود  دارو  کمبود 

دارو  کمبود  کشوری  لحاظ  از  خاص  زمانی  ی 
باشد که به تبع آن این کمبود در سیرجان هم 

احساس خواهد شد.  
چه کار کنیم که مبتال به سرطان نشویم؟ 

بدنی  فعالیت  کنیم،  پرهیز  دخانیات  مصرف  از 
حالت  در  را  خود  وزن  باشیم،  داشته  منظم 
باشیم،  نگه داریم،  تغذیه سالم داشته  ایده آل 
عفونت ها  برابر  در  را  خودمان 
محافظت کنیم، از پوست خودمان 
کار  و  منزل  در  کنیم،  محافظت 
کنیم،  رعایت  را  ایمنی  اصول 
سالم  اجتماعی  و  روانی  زندگی 
داشته باشیم، در صورت دارا بودن 
به  سرطان  دهنده  هشدار  عالیم 

پزشک مراجعه کنیم.
مانده  صحبتی  اگر  پایان  در 

بفرمایید؟ 
اطالع  آن  از  باید  شهروندان  که  موضوعی 
تمامی خدمات  که  است  این  کنند  پیدا 
به  بزرگ  شهرهای  در  که  شیمی درمانی 
شیمی درمانی  بخش  در  می شود،  داده  بیماران 

اینکه  مهم  نکته  و  می شود  انجام  نیز  سیرجان 
تمامی تعرفه های این بخش دولتی است. در پایان 
تحت  و  سرطانی  بیماران  برای  سالمتی  آرزوی 

درمان را دارم. 
رئیس هالل احمر؛ مشکل کمبود دارو نداریم

احمر سیرجان  رئیس هالل  دکتر  محمدتقیان 
در رابطه با موجودی داروهای خاص در سیرجان 
ندارد  وجود  دارویی  کمبود  هیچگونه  که  گفت 
و برای بیماری های خاص مثل ام اس سرطان 

کمبودی  اگر  و  نیست  کمبودی  غیر  و  دیابت 
سهمیه بندی  طریق  از  باشد  داشته  وجود  هم 
به بیماران داده می شود سیرجان در منطقه به 
که  است  شده  معرفی  دارویی   قطب   عنوان  
و  سیستان  یزد  کرمان  مثل  مجاور  شهرهای  از 
بلوچستان فارس و شهرستان های اطراف برای 
اینجا می آیند و هزینه های داروها  به  تهیه دارو 
برای بیماران را تخفیفات ۳۰ تا 6۰ درصد ارائه 

می شود.

در گفتگو با رییس مرکز غربالگری و درمان سرطان مطرح شد: 

نترسید، سرطان درمان دارد
     سحر لشکری

  دکتـر  محمدتقیـان رئیـس هـالل احمـر سـیرجان در 
رابطـه بـا موجـودی داروهـای خـاص در سـیرجان گفت که 
هیچگونـه کمبـود دارویی وجود نـدارد و برای بیمـاری هایی 
مثـل ام اس سـرطان دیابـت و غیـر کمبـودی نیسـت و اگر 
کمبـودی هـم وجود داشـته باشـد از طریق سـهمیه بندی به 

بیمـاران داده می شـود

  عکس: سید محسن فروزنده

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 24/500/000 تومان1

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  


