 ۲۰۰مورد
اهدا پالسمای
بیمارانبهبود
یافتهکرونا

کرمان نو :مدیرکل انتقال خون استان کرمان در مورد میزان اهدا پالسما بیماران بهبود یافته کرونایی
در استان گفت :از ابتدای اجرای این طرح تاکنون  ۲۵۰نفر بیمار کرونایی بهبود یافته برای اهدا پالسما به
مراکز اهدا خون استان مراجعه کردهاند،که از این تعداد حدود  ۲۰۰نفر موفق به اهدا پالسما شدند .میرزایی
تاکید کرد :با توجه به اینکه شیوع بیماری کرونا زیاد شده است و از طرفی فصل سرد را هم در پیش داریم
و احتمال درگیریهای شدید کرونایی برای بیماران وجود دارد ،نیاز پالسمای بیماران کرونایی هم افزایش
پیدا میکند ،به همین دلیل از بهبود یافتگان کوئید  ۱۹درخواست داریم  ۲۸روز بعد از بهبود بیماری برای
اهدا پاالسما به پایگاههای اهدا خون مراجعه کنند.

4

سالمت

خبر

شماره 624
21آبان 1399

کالهبرداری با فروش مواد بهداشتی تقلبی در فضای مجازی

خبــر

مهر :رئیس پلیس فتای استان کرمان گفت :اخیرا ً مشاهده شده است برخی کالهبرداران سایبری با سوءاستفاده از شرایط خاص
موجود در بین شهروندان و عدم آگاهی برخی کاربران اقدام به فروش بستههای اقالم بهداشتی تقلبی و فاقد مجوز با قیمتهای ارزان
در برخی کانالها و گروههای شبکههای اجتماعی میکنند .سرهنگ یادگار نژاد ادامه داد :هرگز به افرادی که در شبکههای اجتماعی
اقدام به تبلیغات فروش اقالم و بستههای بهداشتی میکنند اعتماد نکنید چرا که اکثر بستهها تقلبی و فاقد مجوزهای مربوطه هستند.
وی با بیان اینکه تولید وعرضه محصوالت دارویی و بهداشتی باید با مجوز و تأیید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و تحت
نظارت سازمان غذا و داروی کشور باشد ،تاکید کرد :فروش هر گونه داروی مجاز و غیرمجاز در فضای مجازی ممنوع است و شهروندان
نیاز اقالم بهداشتی و دارویی خود را از مبادی مجاز و قانونی مانند داروخانهها و فروشگاههای مجاز عرضه تجهیزات پزشکی تهیه کنند.

اخالق طبابت در عصر کرونا

پزشکی و دوگانهی دانش و تجارت

سرگردانیمردمبرایخرید
آمپولویتامینث

گروه سالمت :بیش از چند ماه است که بیماری کرونا همه
جهان و ایران را درگیر کرده و فاصله ما را با مرگ به اندازه
ویروسی کوچک ،کم کرده است .ویروس کرونا روزانه جان
تعدادی از همشهریان ما را میگیرد .آنچه در کنار قدرت
کشندگی کرونا جان بیماران را تهدید میکند ،فقدان برخی
داروها است.
اخیرا با مطرح شدن و پخش خبری مبنی بر موثربودن دوز
باالی ویتامین ث بر درمان و عالیم بالینی بیماران سرپایی
و بستری مبتال به کووید  ۱۹در بیمارستان امام رضا (ع) و
غرضی شهرستان سیرجان ،این موضوع باعث شد مردم به
داروخانه هجوم آورده و آمپول ویتامین ث را بدون تجویز
پزشک تهیه کنند با این تفکر که ویتامین ث موثرترین
داروی کنترل کرونا و پیشگیری از کروناست در حالی که
به گفته پزشکان متخصص عفونی این آمپول برای بیماران
حاد کویید  19مفید است نه برای افراد عادی .پزشکان
متخصص عفونی بر این باورند که ویتامین ث موجود در مواد
غذایی میتواند برای افراد عادی موثر باشد و تزریق آمپول
پیشگیری از بیماری کویید  19نمیکند.
حال این دارو که تا یکماه قبل در داروخانهها به قیمت
زیر  10هزار تومان فروخته میشد اکنون برای بیماران مبتال
به کرونا وجود ندارد و طبق شنیدهها در مغازههای تجهیزات
پزشکی به قیمت باالی  300هزار تومان به فروش میرسد.
در این رابطه دکتر فخریان معاونت غذا و دارو دانشکده علوم
پزشکی ضمن ابراز تاسف نسبت به این موضوع اینگونه عنوان
کرد :متاسفانه کمبود این آمپول برای بیماران مبتال به کرونا
دغدغه اصلی پزشکان و مسوولین دانشکده است ،در همین
رابطه از شرکتهای دارویی درخواست کردیم این دارو را
در اختیار بیمارستانها قرار دهند و سهمیه بیمارستانها را
بیشتر کنند وی از همه همشهریان درخواست کرد این دارو
مختص بیماران حاد کرونا است و از مصرف خود سرانه بدون
تجویز پزشک خود داری کنند .
دکتر فخریان در ادامه افزود :چون آمپول ویتامین سی
شرایط نگهداری خاصی دارد و باید در دمای یخچال
نگهداری شود ،این دارو را از فروشندگان غیر مجاز تهیه
نکنند و این دارو را فقط مراکز درمانی و داروخانهها تهیه
کنند .وی از مردم خواست افرادی را که این دارو را با قیمت
باال میفروشند به مرکز غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی به
شماره  42340633معرفی نموده تا با آنها برخورد قانونی
انجام شود.

مدرن ،چه اطالعاتی باید به مردم داد؟ 

سمیرا سرچمی

«ابنسینا چون شاه سامانی را درمان کرد،
شاه خواست هم وزن او طال بدهد اما ابنسینا
درخواست دیگری داشت .او خواست به جای
طال اجازه دهند از کتابخانه بزرگ دربار دیدن
کند ».این حکایت به ما یادآوری میکند که
پزشکی پیش و بیش از آنکه یک شغل و حرفه
و تجارت باشد ،یک دانش است و صاحب این
دانش باید دانشمندی باشد که بیشتر هدفش
در زندگی دانشاندوزیست تا ثروتاندوزی چرا
که ثروتاندوزی میتواند گاه در تضاد با هدف
اصلی دانش پزشکی قرار بگیرد .اینکه هدف
درمان بیمار است باشد یا بیمار نگه داشتنش
به عنوان یک مشتری ثابت!
اینجاست که مسالهی اخالق پزشکی مطرح
میشود .مبحثی دانشگاهی که شانه به شانهی
فلسفهی علم میزند .شایعات پزشکی و درمانی
موضوع این روزهای جامعهی ماست .موضوعی
که در دوران کرونا گسترش بیشتری داشته و
بعضا سودجوییهایی هم توسط برخی پزشکان
دیده شده است .شهر ما سیرجان نیز از این
سودجویی در امان نمانده .از صف بلند برخی
عطاریها با ادعای فروش داروهای گیاهی موثر
در درمان کورنا و انفلوآنزا تا شایعاتی پیرامون
برخی پزشکان همشهری که مدعی شدهاند به
شیوهی درمان کرونا پی بردهاند و حتا گویا آن را
روی بیماران امتحان میکنند!
برای کسب اطالع بیشتر ،سراغ یک پزشک
همشهری میرویم .مینا شهابی پزشک
عمومیست .از این پزشک  29سالهی همشهری
که فارغالتحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز
است ،پیرامون اخالق پزشکی پرسشهایی
کردم.
برای کاهش سودجوییهایی با ادعای درمان
چه به اسم طب سنتی و چه به اسم پزشکی

سطح اول مبارزه با هر بيماري يا اپيدمي آگاهي
بخشي و باال بردن سطح هوشياري و شناخت
جامعه از آن بيماري يا اپيدمي است كه اين
هدف ميتواند با برنامه جامع اطالع رساني
از طريق رسانههاي مجازي و صدا و سيما و
مجالت محقق شود .در دنياي امروز كه افراد
بيش از پيش وقت خود را صرف فضاي مجازي
ميكنند ،چه بسا انتشار يك مطلب علمي با
اصول و اطالعات دقيق و حتا خالصه ميتواند در
كمترين زمان ميليونها بازديد كننده داشته و
اين موضوع در راستای باال بردن سطح آگاهي و
شناخت جامعه بسيار كمك كننده است.
مالک تشخیص علم از خرافه در مسائل
پزشکی و درمانی چیست و مردم غیرمتخصص

بـراي شـركت در هـر مطالعـه
تصميـم بـا خـود افـراد بـوده و هيچ
گونـه اجبـاري بـراي آن وجـود ندارد
و بیمـار یـا بیمـاران بایـد از تمامـي
عـوارض و يـا مسـايلي كـه در طول و
يـا بعـد از انجـام مطالعه ممکن اسـت
به وجود بيايد ،آگاه باشـند تـا با اراده
و آگاهـي كامـل تصميمگيـري نماينـد
چگونه میتوانند این دو را از هم تمیز بدهند؟

مالك تشخيص علم و خرافه در حال حاضر
ميتواند آموزش افراد باشد تا همگي به خاطر
داشته باشند كه هر گاه با مطلب يا موضوعي
برخورد ميكنند ،ابتدا منبعي معتبر را براي آن
پيدا كنند .منابع معتبر صرفاً شامل سايتها
يا مطالب اينترنتي نیست .چه بسا يك مطلب
از يك منبع معتبر استخراج شده و بارها در
سايتها يا مقاالت نامعتبر با تغييرات و تحريفات

بسيار زياد باز نشر ميگردد ،در حالي كه هيچ
شباهتي به موضوع اوليه ندارد.
به صورت کلی یک سری منابع و مراجع
پزشکی در سطح بینالمللی وجود دارد که
مرتباً در حال بروز رسانی هستند و تحت نظارت
سازمان بهداشت جهانی و مورد تایید آن هستند
که با مراجعه به این کتابها بسیاری از سواالت
پزشکی به آسانی قابل پاسخگوییست.

رعایت اخالق پزشکی فقط به وجدان پزشک
سپرده شده یا ضمانت اجرایی وجود دارد؟
منظورم این است که نظام پزشکی در صورت
این سودجوییها چقدر برای تنبیه دستش باز
است؟

ضمانت اجرايي براي اجراي بهينه خدمات
بهداشتي درماني نه تنها وجدان هر پزشك به
عنوان عضوي از جامعه انساني است بلكه بازوي
نظارتي از جانب سازمانهايي همچون نظام
پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي هر استان
است.
همچنین به صورت کلی؛ ترمی در پزشکی
وجود دارد به نام اخالق پزشکی،که قسمتی
از مباحث تدریسی پزشکان را شامل میشود
و سازمان نظام پزشکی با استناد به قوانین
مدون در آن ،هرگونه قصور و خطای پزشکی
را در سطح نظام بهداشت و درمان از پزشک
پرستار و یا تمامی کادر بهداشتی درمانی مربوطه
را بررسی کند و در حال حاضر هيچ شكايت
يا انتقادي (البته به جا) از جانب هيچ يك از
افراد بيپاسخ نمانده و كامال مورد بررسي قرار
ميگيرد .البته بايد اين مورد را در نظر داشت
كه سازمانهاي نظارتي باتوجه به گستردگي
بسيار زياد رسانهها و دسترسي روزافزون افراد
جامعه به مطالب نميتوانند تمامي مطالب و يا
سايتها و يا صفحات را يك به يك تحت نظارت
و كنترل داشته باشند و چه بسا مواردي هم
از چشم بازوي نظارتي خارج ميشود و در اين

موارد باز هم بايد تاكيد كرد كه اولويت در موارد
گفته شده آگاهي افراد و هوشياري جامعه است.
اینکه هر مطلب حتا به ظاهر ساده ولي خالف
عقل و منبع علمي را به سادگي نپذيرند.
اخالق پزشکی در زمینهی آزمایش
داروی جدید بر روی بیماران چه نظری
دارد؟
در موارد علمي جديد مسلماً هر مطالعه نياز به
يك سري افراد جهت بررسي دارد كه جامعهی
مورد مطالعه را تشكيل ميدهند .براي شركت
در هر مطالعه تصميم با خود افراد بوده و

هيچ گونه اجباري براي آن وجود ندارد و بايد
با آگاهي كامل از موضوع مطالعه كه توسط
دست اندركاران انجام مطالعه در اختيار آنها
قرار ميگيرد ،وارد پروسه انجام شوند و بیمار
یا بیماران باید از تمامي عوارض و يا مسايلي كه
در طول و يا بعد از انجام مطالعه ممکن است به
وجود بيايد ،آگاه باشند تا با اراده و آگاهي كامل
تصميمگيري نمايند و حتا بيماران بستري در
مراكز درماني كه سير بهبودي خوبي هم ندارند،
نيز اين حق براي خودشان ويا اطرافيانشان
محفوظ است.

آگهی مناقصه حمل ضایعات ازانبارضایعات کارخانـه

ذوب به سبدهای فوالدسازی (درمحوطه داخلی مجتمع)

«دومرحلــه ای» «شماره -99-30خ»

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به حمل ضایعات ازانبارضایعات کارخانه ذوب به سبدهای
فوالدسازی (درمحوطه داخلی مجتمع) خود اقدام نماید؛ در این خصوص به ماشین آالت جدول زیر نیاز است:
ردیف

نوع ماشین

تعداد (دستگاه)

توضیحات

1

بیل مکانیکی زنجیری چنگک دار

دو

-

2

کامیون ده چرخ

دو

-

3

بابکت

یک

-

4

لودر420

یک

-

5

بولدوزر

یک

-

6

وانت دوکابین

یک

-

7

باالبر

یک

-

شرکتهای متقاضی میتوانند شرایط و اسناد موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی  WWW.SJSCO.IRدریافت نمایند

لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت با سابقه کار در زمینه مشابه دعوت میشود تا ظرف مدت حداکثر
هفت روز از تاریخ چاپ این آگهی ،تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با تصویر اسناد و مدارک ذیل به

آدرس ایمیــل SJS.TENDER 1400 @gmail.com :ارسال نمایند.

اسناد و مدارک:

 -1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه (اعالم آدرس ایمیل ،ذکرشماره تلفن ثابت و همراه الزامی است).
 -2اساسنامه و مدارک ثبتی ( شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و)...

-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافق نامههای انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(قرارداد و رزومه ارسالی میبایست
مربوط به سال  94تاکنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشند).
-4مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

شرایط:

-1محل اجرا ؛ کارخانــه ذوب وریخته گــــــری شماره یک مجتمع واقع درسیرجان،کیلومتر  50جاده سیرجان -شیراز ،کیلومتر  3جاده

اختصاصی گل گهر میباشد.

-2تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ چهار میلیــارد ریال  4.000.000.000ریال ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید شرط و

به نفع کارفرما  ،دارای اعتبار حداقل سه ماهه میباشد

شمـــاره /99/45ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه « تجهيـز و قفسه بنـدي سولـه
انبــار مغــزه حفـاري» خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و داراي
رتبه حداقل  4در رشته ابنيه واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به
آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي
تأمين كنندگان از بخش مناقصه-مزايده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز
دوشنبه مــورخ  99/9/3در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران
مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز يكشنبه مورخ  99/8/25مقرر شده است.

 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

 -4شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.

 -5جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 0913 996 4877 :تماس حاصل نمایید (.پاسخگویی در ساعات اداری)
 -6هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

آگهي مناقصـــه عمومـــي

مجتم
واحد رخید خدمات ع جهان فوالد سیرجان

شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون
جبران خسارت مختار ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

