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 ناصرصبحی
بدون شک گرفتن مجوزو احداث آزمایشگاه
تست کرونا درسیرجان ،نقطهعطفی درتاریخ مقابله
با ویروس کرونا بود .احتماال مردم هنوز به خاطر
دارند که پیش ازافتتاح آزمایشگاه ،تستهای کرونا
باید به کرمان فرستاده میشدند و چون آزمایشگاه
کرمان جوابگوی تمام استان بود ،سهمیه هر
شهرستان برای ارسال نمونهها محدود بود .سهمیه
محدود ،انتظار طوالنی برای آمدن پاسخ از کرمان،
بحث احتمال بروزخطا درتست به دلیل مشکالت
ناشی از زنجیره انتقال ،نیاز به تست مجدد و دیگر
مسایل ازجمله مواردی بود که منجربه نگرانیهای
زیادی میشد .اما با احداث آزمایشگاه سیرجان که
به قول یکی از مسئوالن دانشکده علوم پزشکی در
سایهوجودتجهیزاتوجایگاهعلمیرییسدانشکده
ایجاد شد ،بسیاری ازاین مشکالت حل شد.
علیرضا رفعتی تا پیش از ماجرای کرونا،
عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
بود و پس از تشکیل آزمایشگاه به عنوان مسئول
آزمایشگاه منصوب شد .وی فارغالتحصیل ژنتیک
پزشکیاست.
 اولین نکته درمورد احداث آزمایشگاه
کرونا این است که اصوال این مجوز به مراکز
استانهاداده میشد ،چطورسیرجان موفق شد
مجوزاحداث آزمایشگاهرابگیرد؟
از اسفند سال  1398که بحث کرونا پیش
آمد و شیوع آن زیاد شد ،نظر دکتر محمدی بر
تشکیل آزمایشگاه بود .ما وسایل و تجهیزات مورد
نیاز آزمایشگاه را در معاونت آموزشی و پژوهشی
دانشکده داشتیم .درمرحله دوم اقدام به فرستادن
چکلیستها و خوداظهاریهای آزمایشگاهی در
خصوص زیرساختها به آزمایشگاه مرجع سالمت
کردیم و مجوزهای اولیه را گرفتیم .درمرحله سوم،
پس ازبازدید کارشناسان آزمایشگاه مرجع سالمت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان و آزمایشگاه مرجع
سالمت تاییدیه و مجوز اولیه تاسیس آزمایشگاه
تشخیص مولکولی  Covid-19به سیرجان اعطا
شد.
 ازچهروزیآزمایشگاهشروعبهکارکرد؟
به طور رسمی از 26فروردین  1399راهاندازی
شد.ابتدابامجموعهتجهیزاتودستگاههایموجود
با ظرفیت  48تست در هر راند کاری شروع به کار
کردیم.
 راند کاری به چه صورت است؟
منظور از راند کاری ،یک سری انجام آزمایش
است .ما در هر راند کاری  48نمونه میتوانستیم
(در دستگاه  )Real-Time PCRبگذاریم .بعد

از آن با کمک خیرین و پویش
بیتفاوت نباشیم و کمک بزرگان
و خیرین شهر توانستیم دستگاه
دیگری نیز اضافه کنیم که ظرفیت
دستگاه جدید  32مورد بود که
مجموع دو دستگاه به  80نمونه
در هر راند کاری رسید .یعنی اگر
در طول روز 3 ،راند کاری داشتیم،
 240نمونه میتوانستیم دردستگاه
بگذاریم .حاال این نمونهها میتواند
ازبیمارستانهای امام رضا و غرضی
باشد یا مراکزبهداشت مانند مرکز
 16ساعته ولیعصر در میدان
شهرداری .همچنین شرکتهای
معدنی و صنعتی منطقه مثل
گلگهر ،گهرزمین ،نظمآوران،
فوالد ایرانیان ،جهان فوالد و ...نیز
بودند که به آنها نیزکمک کردیم.
ما درزمان اوج پیک کرونا و شلوغی
آزمایشگاه با غربالگری به موقعی
که انجام دادیم و شناسایی به
موقع افراد بیمار و ناقل ،اجازه
ندادیم معادن شهرستان سیرجان
تعطیلشوند.همچنینغربالگری
تیمهای ورزشی را نیز به عهده علیرضا رفعتی مســئول آزمایشگاه کرونا  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
داشتیم .مانند تیم بسکتبال
مسئول آزمایشگاه کرونا از رکورد این آزمایشگاه چنین یاد میکند:
نظمآوران ،تیمهای فوتبال گلگهر
و آرمانگهر ،فوتسال گهرزمین،
فوتبال بانوان و ...را قبل از
بازیهاشان انجام دادیم .حتی در
مورد تیم گلگهر ،اولین بار ما
میگذاشتیم امادرموردبیمارستانهاچنیننبود.ما
 ازاین تعداد آزمایش ،چه مقدارمثبت پایین میآید اما دوباره باال میرود.
بودیم که این شهامت را به خرج دادیم و  12مورد
 به نظر شما این آزمایشگاه چه تاثیر یک رکورد هم داریم .ما  475نمونه را با ظرفیت
بودهاند؟
مثبتشان را اعالم کردیم.
 80عددی دستگاه و با  5پرسنل در یک روز انجام
به طور تقریبی از حدود  30هزار تست که مثبتیداشت؟
 ازابتدایراهاندازی آزمایشگاهتا امروزدر
اولین کارش این بود که از شیوع بیشتر دادیم که البته تا ساعت  2و نیم شب طول کشید.
انجام دادیم حدود  35درصد نمونههای آزمایش
مجموعچهتعداد آزمایش انجامشده است؟
شده مثبت بودند .البته در شرایط متفاوت ،نتایج جلوگیری کرد .در اوج شیوع ،افرادی مثبتی که دقیقا مثل این بود که با وانت پیکان ،بار کامیون
حدود  30هزارتست انجام دادیم.
 تمام این تعداد متعلق به جمعیت نیزمتفاوت هستند .به طورمثال درروزپنجشنبه ،شناسایی میشدند به قرنطینه میرفتند و این جابهجا کنیم.
 چندنفردرآزمایشگاه کارمیکنند؟
ما  37نمونه داشتیم که  20مورد آن مثبت شدند .موضوعبه کنترلشیوعبیماریدرشهربسیارکمک
شهرستانسیرجاناست؟
درابتدای کار ،من و آقای دکترمحمدی بودیم
بله .حدود  9000تای آن مربوط به مراکز یعنی تقریبا  54درصد اما روزهایی داشتیم که تا  90کرد .مورد بعدی ،تعیین تکلیف بیماران بود .موارد
غربالگری مرکز بهداشت است ،حدود  3000تای درصد هم رسیدیم .ازخرداد تا تیرماه که پیک اول و متعددی داشتیم که فردی تصادف کرده و باید به اما به مرور دوستانی اضافه شدند .هسته اولیهای
آن مربوط به بیمارستان امام رضا و  2500حدود بسیارهم سخت بود ،چنین روزهایی داشتیم .پیک اتاق عمل میرفت .اولین نکته این بود که این فرد که شکل گرفت  5نفر بودیم .رفته رفته و به دلیل
تا بیمارستان غرضی و باقی نیز مربوط به همین دوم هم از مهر تا آبان بود که باز دوران سختی بود ازنظرتست کوئید 19مثبت است یا منفی .قبل از افزایش حجم کار ،نیروهای دیگری نیزاضافه شدند.
تشکیل آزمایشگاه در ارسال نمونه بیمارستانهای درحال حاضرنزدیک به 13نفرپرسنل فعال داریم.
شرکتهای معدنی و سایرشرکتهای طرف قرارداد و درصد نمونههای مثبت به 90درصد رسیده بود.
 هیچیک از پرسنل آزمایشگاه به کرونا
سیرجان به کرمان محدودیت بود اما پس از
 درحال حاضرروند ،کاهشی است؟
با آزمایشگاه است.
مقداری آمده پایین ولی مجدد دارد باال تشکیل آزمایشگاه ما هیچ محدودیتی برای ارسال مبتالشدند؟
 ازبیمارستانیامراکزبهداشتشهرهای
بله 4.نفرازپرسنل ما مبتال شدند که چون در
میرود .برعکس اروپا که نمودارسینوسیاش باال و تعدادنمونه ازبیمارستانهانداشتیم .البتهرویمرکز
دیگربرایشمانمونه ارسالمیشود؟
پائین زیاد دارد ،ما به نوعی همان باال ماندهایم .کمی بهداشت یا شرکتها در شرایط خاص محدودیت اپیدمی این اتفاق افتاد و حجم کارزیادترشد.
تاکنونکهنفرستادهاند.

بار کامیون را با وانت پیکان بردیم

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
شب 4-10

متخصص اعصاب و روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی تلفن42209165 - 42209795 :

 اززمان رسیدن تست
به شما تا آماده شدن پاسخ
چهمقدارطولمیکشد؟
اگر سرمان خلوت باشد،
ظرف  8ساعت میتوانیم
پاسخ دهیم .برای بیمارستانها
و مراکز بهداشتی در همان روز
و ظرف کمتر از  24ساعت
جواب میدهیم ولی جوابدهی
معمول 24 ،تا  48ساعت
است.
 درصد خطای تست
چهمیزان است؟
نوع تستی که ما انجام
میدهیم RT.PCR ،است.
این آزمایش بر اساس واکنش
زنجیرهای پلیمراز به بررسی
تکثیر یک قسمت از ژن
ویروس میپردازد .ما  40گونه
مختلف ویروس از خانواده
کروناویریدهها داریم اما سارس-
 2یا  Covid-19ویروس مد
نظر ماست و باید اذعان شود
که تقریبا تمامی خانوادههای
ویروسی کرونا عالیم مشابه
سرماخوردگی دارند .نام ویروسی
که به عنوان کوید 19شناخته
میشود ،سارس  2است .این
سارس سه سروتیپ عمده A،
 Bو  Cدارد که گونهها براساس
شدت بیماری متفاوت هستند.
تست آزمایشگاهیبایدبه گونهایباشد کهبتواند این
گونهها را تشخیص دهد .تستها و کیتهایی که
ما برای  PCRاستفاده میکنیم ،تمامشان مصوب
وزارت بهداشت است و تاییدیه دارند و سروتیپهای
مختلف سارس  2را پوشش میدهند .تست PCR
تا  98درصد صحیح است اما تست کرونا به دالیل
خاص ،ازجملهمسایلیمثلنمونهگیری ،کافیبودن
مقدارنمونهگیری ،حمل نمونه ،رعایت زنجیره سرما
و ...تا  30درصد خطا دارد.
 کیتهارا ایرانتولیدمیکند؟
بله .این کیتها از طریق وزارتخانه تامین
میشوند .البته برای همان بحث غربالگری معادن
و نظایر آن ،خودمان هم کیت میخریم که باز
جزو کیتهای مصوب و دارای تاییدیه وزارتخانه
هستند .البته ازکیتهایچینیو آلمانیهم استفاده
میکردیم.

جناب سرگرد محمدعلی کاشانی

ارتقاء درجه جنابعالی را حضورتان تبریک عرض نموده ،امید است در پرتو الطاف بیکران
الهی بیش از پیش موفق و پیروز باشید .سربلندی شما آرزوی ما است.

ب وکارهای محلی ،صورت گرفت؛
با هدف معرفی جاذبههای گردشگری و رونق بخشیدن ب ه کس 

اجرای طرح زنجیر ه گردشگری هوشمند در سیرجان
در راستای عمل به مسئوليتهای
اجتماعی ،به همت روابطعمومی
ت معدنی
و امور بینالملل شرک 
و صنعتی گلگهر و با همکاری
ه شهر جهانی گلیم و مرکز
دبیرخان 
سیرجانشناسی ،برای اولینبار در
ن سیرجان ،طرح «زنجیره
شهرستا 
گردشگری هوشمند» توسط یکی از
شرکتهای تخصصی و شتابدهنده
ع دستی و
در حوز ه گردشگری ،صنای 
میراثفرهنگی ،انجام شد.
به گزارش روابطعمومی و امور
بینالملل شرکت معدنی و صنعتی
ه جهانیشدن
گلگهر ،با توجه ب 
ع دستی»
سیرجان در حوز ه «صنای 
در سالهای اخیر و لزوم توجه به
ی و تبلیغ
مواردی همچون؛ معرف 
جاذبههای گردشگری سیرجان و
ه کسب وکارهای
رونقبخشیدن ب 
بومی در دو بخش صنایع دستی و

گردشگری ،به مدت سه هفته از هم 
ه
ط دیدنی و تاریخی ،خانههای
نقا 
بومگردی ،کارگاههای صنایعدستی،
فرهنگ بومی

موسیقی محلی و
شهرستان سیرجان ،مستندسازی
شد تا ضمن پخش در شبکههای
معتبر بینالمللی و ثبت این نقاط در
ع گردشگری دنیا ،در
سایتهای مرج 
آیندهای نزدیک تمام خدمات حوزه
گردشگری ،میراثفرهنگی و صنایع
دستی سیرجان بر بستر آنالین قرار
گرفته و زنجیر ه گردشگری هوشمند
در شهر جهانی گلیم ،شکل بگیرد.
همچنین بخشی از این برنامه در
دو فاز پژوهشی و آموزشی ،برگزار
شد تا با انجام آموزش و مصاحبههای
تخصصی با صاحبان کسب وکارهای
بومی جهت آسیبشناسی و ارائه
راهکار ،بستری برای فعال کردن
استارتآپهای موجود در این حوزه

شکلگرفته تا با حذف واسطهها،
ه محلی ،به صورت مستقیم به
جامع 
بازار متصل شود.
گفتنی است؛ سیرجان با وجود
برخورداری از جاذبههای تاریخی
و طبیعی و دارابودن از برند جهانی
ع دستی ،در بحث
ه صنای 
در زمین 
گردشگری ،همیشه با یک خالء
جدی مواجه بوده و امید میرود با
این اقدام شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر که در راستای مسئولیتهای
اجتماعی انجام گرفته است ،با اجرا
ه طرح گردشگری هوشمند،
و ادام 
بهزودی شاهد توسعه خانههای
بومگردی ،رونق فروش صنایعدستی
و بهویژه گلیم بر بستر آنالین و نیز
نمایش چهره جدیدی از میراث
فرهنگی سیرجان با استفاده از
فناوریهای نوین باشیم.

 گویا کیتهایچینیدچارمشکلبودند
ودرصدخطایشانباالبود.حتیبرخی ازکشورها
این کیتهاراپسفرستادند.
خیر .اتفاقا کیتهای چینی که ما استفاده
میکردیم خوب بودند زیرا مورد تایید وزارتخانه
بودند و ازطریق آنها دراختیارما قرارمیگرفت.
 در حرفهایتان اشاره داشتید که در
حال تجربه یک شیب مالیم افزایش ابتال به
کرونا هستیم .آیا میتوان نتیجه گرفت که با
پیک سوم هم روبرو خواهیم شد؟
بله .ما در زمستان حتما یک پیک شدید
خواهیم داشت و به نظر من از االن شروع شده
است.
 با توجه به حجم زیاد نیروها درمعادن،
بحثها و نگرانیهایی دربین مردم ازوقوع یک
شیوع انفجاریدرمعادنوجودداشت .آیاچنین
اتفاقیافتاد؟
خیر .واقعا چنین اتفاقی نیفتاد .دلیل
این بود که شرکتهای معدنی مانند گلگهر،
گهرزمین و سایرین در این زمینه کارهای خوبی
انجام دادند .تیمهای پزشکی داشتند و غربالگری و
تشخیصهای مناسبی را انجام دادند و در آخرین
مرحله که قطعی میشد ،فرد را به آزمایشگاه
میفرستادند .یعنی خودشان درمعدن ازنظرعالیم
پزشکی ،مورد را میسنجیدند .ظاهرا در سیستم
فاصلهگذاری اجتماعی نیزخیلی خوب کار کردند و
اتوبوسهایشان با  5الی  6نفرحرکت میکردند .به
همین ترتیب درسالنهای غذاخوریشان نیزموارد
رعایت میشد .پرسنل آشپزخانه را نیز مدام برای
آزمایشمیفرستادند کهرعایت ایننکتهخیلیمهم
بود .تمام شرکتها این کاررا انجام میدادند زیرا اگر
آشپزمبتال میشد ،میتوانست یک جمعیت بزرگی
را مبتال کند.
 در دوران پیک بیماری چه مشکالت و
نگرانیهاییداشتید؟
تعداد قابل توجهی از نیروهایمان از دور
خارج شدند .کرونای  4نفر از همکاران مثبت شد
و عمال آزمایشگاه تقریبا با نصف توان کار میکرد.
از طرفی بحث بیمارستانها بود که نمونه زیاد
میفرستادند و جواب را نیز زود میخواستند .ما
نمیتوانستیم این کار را (در ساعات کاری) انجام
بدهیم و هر روز مجبور بودیم تا ساعت  10یا 11
شب بمانیم و کار را ادامه بدهیم .این موضوع
خیلی ما را اذیت میکرد .ضمن اینکه این نگرانی
را داشتیم که گاهی منفی کاذب بدهیم زیرا وقتی
حجم کارباال برودُ ،خب ،احتمال خطای انسانی نیز
زیاد میشود.

موقوفه حاجمیرزاسعید

