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 هدی رضوانی
بیماران کلیوی و افراد دیالیزی از آن دست
بیمارانی هستند که در دوران کرونا در زمره
افراد پرخطر و در معرض ابتال قرار میگیرند.
این بیماران بایستی هر هفته برای انجام عمل
دیالیز به بیمارستان مراجعه کنندو بیشتر در
معرضآلودگیهستند.
دیالیزی مبتال به کرونا
 تاکنون  ۱۵مورد
ِ
داشتیم
حسین امیریمقدم متخصص داخلی در
خصوص تمهیداتی که برای افراد دیالیزی
میگوید :در بخش دیالیز افراد سالم را از افراد
مشکوکجدامیکنیم.ضمناینکههمهبیماران
دیالیزی در شروع فصل واکسن آنفوالنزا را
دریافت کردهاند .هنگام مراجعه فرد به بخش
دیالیز به صورت مرتب از آنها تست کرونا
گرفته میشود و اگر نتیجه مثبت باشد آن فرد
ایزوله میشود .وی در پاسخ به این سوال که
آیا فرد مشکوک به کرونا را در همان بخش
دیالیز بستری میکنید یا در بخش جداگانه؟
میگوید :بستگی به شرایط آنها دارد .اگر فرد
وضعیت حاد داشته باشد و نیاز به بستری باشد
به بیمارستان امامرضا (ع) منتقل میشود و آنجا
هم تمهیدات جداگانهای برای افراد دیالیزی مبتال
به کرونا در نظر گرفته شده است .اگر هم نیاز
به بستری نداشته باشد ،مثل مریضهای سرپایی
دارو میگیرد.
این متخصص داخلی برای در امان ماندن
از ابتال به کرونا خاطرنشان میکند :رعایت کلیه
نکات بهداشتی برای همه آنها الزامی و جدی
است و با بروز کوچکترین عالیم بایستی به
بیمارستان مراجعه کنند تا بیماری در مراحل
اولیه تشخیص داده شود .امیریمقدم به تالش
برای ایزوله نگه داشتن بخش دیالیز از ویروس
کرونا اشاره کرده و میگوید :افرادی که در بخش
دیالیز خدمات ارایه میدهند لباس مخصوص
میپوشند ،فاصله اجتماعی بین افراد دیالیزی
رعایت میشود ،محیط و ورودیهای بخش
دیالیز مرتب ضدعفونی میشوند ،تهویه مناسب
و پنجرههای باز هم به سالم ماندن محیط کمک
میکند ،پرسنل همگی ملزم به ارائه خدمات
پزشکی و بهداشتی هستند و بیماران میتوانند از
کلیهامکاناتپیشگیرانهدربخشدیالیزاستفاده
کنند .این متخصص داخلی به افراد دیالیزی که از
ابتدای کرونا تاکنون به این بیماری مبتال شدهاند
اشاره کرده و میگوید :متاسفانه افراد دیالیزی
بیشتر از افراد عادی در لیست ابتال به کرونا قرار

آپدیت نیستند .همانهایی
دارند .از ابتدای شیوع کرونا
پاسارگاد به مناسبت هفته بیماران کلیوی مشکالت این بیماران را بررسی میکند
هم که هستند به واسطه
تاکنون در سیرجان ۱۵
خیرین تهیه شده است.
مورد فرد دیالیزی به کرونا
تعداد ویزیتورها کم است.
مبتال شده و دو مورد فوتی
همکاری خدمات یا نگهبانی
هم داشتیم .از کلیه بیماران
با بیماران جالب نیست .اگر
دیالیزی تقاضا داریم در
کسی همراه نداشته باشد
مراجعه به بخش دیالیز
 دکتر امیریمقدم :از ابتدای شیوع کرونا تاکنون در سیرجان  ۱۵مورد فرد دیالیزی به کرونا مبتال شده
انگار هیچکس را در بخش
نکات بهداشتی را به منظور
و دو مورد فوتی هم داشتیم
دیالیز ندارد .تعداد تختها
سالمماندن خود رعایت
هم به نسبت پرسنل خیلی
نمایند.
بیشتر است .این شهروند
بخش
امکانات
به نکته مثبتی که از سوی
دیالیز،ضعیفاست
بخش دیالیز اجرا شد نیز
مادر مریم چند سال
اشاره کرده و میگوید:
است که دیالیز میشود و
جای تشکر دارد که واکسن
او در این روزها به شدت
آنفوالنزا را به موقع به ما
دغدغه این را دارد که
رساندند .فاصله تختهای
مبادا مادرش به کرونا
دیالیز از هم بسیار کم و در
مبتال شود .وی در خصوص
حدود یک متر است که به
جدا کردن بخش بیماران
دلیل کمبود فضا است .در
دیالیزی مبتال به کرونا از
حالی که در شرایط کرونا
بیماران سالم میگوید:
میتوانستند فاصلهها را
به ما گفتند دیالیزیهای
بیشتر کنند و بین تختها از
کرونایی را خارج از بخش
کاور استفاده کنند که نقص
اصلی بستری میکنند اما
فاصله کم بین تختها را
من چندین مورد فرد مبتال
جبران کند .ما با ترس و
را دیدم که در همین بخش
استرس زیادی مادرم را
و در جمع سایر بیماران
به بخش دیالیز میبریم.
دیالیزی بستری میشوند
و میگویند ً
چندین ماسک روی هم
مثال نمیدانند
استفاده میکنیم .مادر را با
تست این افراد مثبت
ملحفه و پتوی شخصی به
است و آنها را با افراد
آنجا میبریم و خیلی مراقب
سالم یک جا نگه میدارند
و اگر کسی عالیم شدید داشته باشد از او تست که هر کدام یک روز شیفت هستند .البته ناگفته ضعیف است .تعداد پرستار کم است و این دستگاه در بیمارستان امام رضا(ع) نگه داشتند هستیم که مبتال نشود.
ً
کسی مشکل مخازن آب را گزارش
عمال این طور باعث میشود به بیماران زیاد رسیدگی نشود .برای مریضهای اورژانسی یا مریض مشکوک
کرونا میگیرند .وی در خصوص مشکالت بخش نماند که پزشک مقیم دارند ولی
ن آب مشکل دارد که صدای آن خیلی به کرونا ولی بخش اصلی دیالیز جنب کلینیک نکردهبود
دیالیز خاطرنشان میکند :متاسفانه در بخش نیست که هر موقع به حضور این پزشک احتیاج مخز 
ً
در خصوص وضعیت پمپ آب بخش دیالیز
معموال
پزشک مستقر وجود ندارد .پزشک طرح دارند باشد سریع در دسترس قرار بگیرد .امکانات آزاردهنده است .وی تصریح میکند :دو سه تا زندهیادحسینیاست.دستگاههایدیالیز

دیالیز و کرونا

توصیه به همگان برای استفاده ازویتامین  ،Dتوصیه خوبی نیست
 ایسنا :فوق تخصص بیماری های
خون و آنکولوژی درباره مصرف مکمل ها
بیان کرد :اگرکسی ویتامین خاصی ازجمله
ویتامین  Dیا ماده مغذی در بدنش کم
باشد مستعد ابتالء به کرونا هست اما زیاد
بودن ویتامین  Dنیز مضر است و از بدن
دفع نمی شود لذا توصیه به همه مبنی بر

استفاده ازویتامین  Dتوصیه خوبی نیست.
اما هیچگونه ضرری برای زینک ،ویتامین
های گروه  Bو فولیک اسید متصورنیستیم
و درصورتی که بیش ازنیازبه بدن وارد شود،
دفع می شود .
دکتر "سیدمحمدابراهیم پورحسینی"با
بیان اینکه توصیه خاصی برای استفاده

بیماران سرطانی از داروی خاصی در مقابل
کرونا وجود ندارد افزود :شیوه نامه های
بهداشتی که برای همه توصیه شده ،برای
سرطانی ها نیزهست و باید با تاکید بیشتری
مورد توجه قراربگیرد زیرا سرطانی ها به خاطر
بیماری و درمان هائی نظیر شیمی درمانی و
پرتودرمانی دریافت می کنند که روی سیستم

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید یک دستگاه غلطک چرخ الستیکی چرخ پهن (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :خرید یک دستگاه غلطک
چـرخ السـتیکی چـرخ پهـن) بـه شـماره  2099005674000086را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد
مناقصهگران (حقوقی) و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/08/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریخ 1399/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/09/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز یکشنبه تاریخ 1399/09/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 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
خرید یک دستگاه غلطک دو چرخ آهنی (نوبت دوم)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر :خرید یک دستگاه غلطک دو
چرخ آهنی) به شـماره  2099005674000088را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران (حقوقی) و
بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام
خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ 1399/08/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریـخ 1399/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00روز شنبه تاریخ1399/09/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت 16:30روز یکشنبه تاریخ1399/09/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

ایمنی اثر می گذارد ،ممکن است احتمال
ابتالی این افراد را بیشتر کند و در صورت
ابتالء تداخالت بیماری را باالتر ببرد .او با
اشاره به اینکه راهکار خاص جداگانه ای
برای بیماران سرطانی توصیه نشده ،بیان کرد:
توصیه می شود این افراد در زمان مراجعه
به پزشک برای ویزیت ،فاصله را رعایت

کرده و در فضای باز یا دارای تهویه توقف
داشته و تعداد زیاد همراه نداشته باشند که
موجب شلوغی مطب شود .این فوق دکترای
تخصصی خون درباره استرس بیماران به
خاطر شیمی درمانی گفت :در همه جوامع
وقتی شیمی درمانی پیشنهاد می شود،
استرس زاست اما شیمی درمانی در واقع به

معنی استفاده ازداروهای شیمیایی به جای
داروهای گیاهی است و در برخی سرطان ها
نقش شیمی درمانی خیلی پررنگ تر است،
دربرخی جراحی ،دربرخی پرتودرمانی و بعضا
هورمون درمانی مطرح است که بیمار باید
خیلی زود بر این ترس فائق آمده و بتواند
با مسئله روبه رو شده و درمان را آغاز کند.

و تعداد تختهای این بخش به سراغ دکتر
نرگس جهانگیری رییس بیمارستان امام رضا(ع)
میرویم .وی به تفکیک بخش بیماران دیالیزی
فاقد کرونا و بیماران دیالیزی کرونایی اشاره
کرده و میگوید :یک بخش در نظر گرفتیم در
بیمارستان قدیم که دیالیز بیماران کلیوی را
پوشش میدهد و برای بیماران دیالیزی که مبتال
به کرونا میشوند یک قسمت از آیسییو بیماران
کرونایی را جدا کردهایم و به آنها خدمات
میدهیم که از سایر بیماران دیالیزی جدا باشند
و آنها را مبتال نکنند .جهانگیری با تایید ابتالی
بعضی از افراد دیالیزی به کرونا اضافه میکند:
این افراد در بخش مجزای خود دیالیز میشوند و
بعد از مرخصی تا دوهفته که ممکن است ناقل
باشند هم در همین بخش کار دیالیز را انجام
میدهند .جهانگیری تعداد کم تختهای بخش
دیالیز را میپذیرد و میگوید :تا جایی که ممکن
بود فضایی را به فضای بخش دیالیز اضافه
کردیم .تعداد دستگاهها و تختها را هم اضافه
کردیم اما متأسفانه تعداد بیماران دیالیزی هم رو
به افزایش است اما به منظور کاهش آمار حتی از
کلینیک دیابت درخواست کردیم به افراد دیابتی
برای پیشگیری از ابتال به دیالیز آموزش بدهد.
همچنین سعی کردیم افراد دیالیزی کرونایی
را از غیرکرونایی جدا کنیم که آسیب کمتری
ببینند .وی از مخازن آب بخش دیالیز که صدای
آنها موجب آزار بیماران شده ابراز بیاطالعی
کرده و میگوید :در جریان این مسئله نبودم و
باید پیگیری کنم .جهانگیری چند دقیقه بعد در
یک تماس مجدد اضافه میکند :در خصوص
مشکل مخزن بخش دیالیز پرسوجو کردم و
گفتند صدای مورد نظر ،حاصل از پمپ مخازن
است و اگر درب اتاق بخش دیالیز بسته شود
صدا خیلی اذیت نمیکند .باز هم وضعیت را از
نزدیک مشاهده میکنم .امیدوارم که به زودی
این مشکل هم برطرف گردد.
از گفتههای رییس بیمارستان امام رضا(ع)
و مسئوالن بخش دیالیز برمیآید که امکانات
در بخش دیالیز نواقصی دارد که بایستی برطرف
شود .افراد دیالیزی جزو قشر پرخطر در مقابل
کرونا به حساب میآیند که اگر به آنها توجه
ویژه نشود چه بسا به عنوان اولین نفرات در
معرض ابتال به این ویروس قرار بگیرند .در
هفته حمایت از بیماران کلیوی شایسته است که
بخش دیالیز را به فضایی تبدیل کنیم تا این افراد
بتوانند با خیال راحت خدمات بگیرند و دغدغه
ابتال به کرونا در آنها به وجود نیاید.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و عملیات
اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر آرامستان بهشت رضا (ع) «نوبت دوم»

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر :تهیه مصالح و عملیات اجرای
زیرسازی و جدولگذاری معابر آرامستان بهشت رضا (ع)) به شماره  2099005674000087را
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه
تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ 1399/08/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ
1399/08/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00روز یکشنبه تاریخ1399/09/02
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1399/09/03
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 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
تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال ( 1399نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
کارهای فوالدی سـطح شـهر سـال  )1399به شـماره  2099005674000085را از طریق سامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ 1399/08/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ
1399/08/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00روز یکشنبه تاریخ1399/09/02
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز دوشنبه تاریخ 1399/09/03
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

