6

بهداشت و اقتصاد

 شماره 1161
 شنبه  13بهمن 1397

علی حاج محمدی
نشس��ت خبری رئیس بیمارستان امام
الس�لام) ب��ه فاصله یک هفته
رضا(علیه ّ
از نشس��ت خبری مس��ئوالن بهداشت
و درم��ان شهرس��تان برگزار ش��د تا به
س��ؤاالت خبرن��گاران پیرام��ون حوزه
عملکرد بیمارستان جدید دو سال پس
از افتتاح بیمارستان پاسخ داده شود.
در ابت��دای این نشس��ت دکتر حس��ن
نصرا...پور رئیس بیمارس��تان امامرضا با
تبریک ده��ه فجر و چهلمین س��الگرد
پی��روزی انق�لاب گفت :دش��منان این
مملک��ت با تحری��م ه��ای ناجوانمردانه
میکوش��ند م��ردم را دچار مش��کالت
اقتصادی و معیش��تی کنن��د که نمونه
آن همین تحریمهای حوزه پزش��کی و
دارویی است که باید با درایت از تبعات
آن کم کنی��م .وی در خصوص وضعیت
حوزه درمان در سیرجان گفت :وضعیت
پزش��کی در س��یرجان امروز بهگونهای
تخصص بینیازیم
اس��ت که در س��طح ّ
و ب��ه دنب��ال بهب��ود ش��رایط در س��طح
تخصص هستیم.
فوق ّ
دکت��ر نصرا ...پور ادامه داد :در بحث جذب
دانشجوی پزشکی متأسفانه سالها پیش
باید این اتفاق برای شهرمان رقم میخورد
همت خاصی برای آن وجود نداش��ت.
اما ّ
وی افزود :اگرچه اکنون 33س��ال از شهر
مجاورمان رفسنجان در پذیرش دانشجوی
همت
پزشکی عقب هس��تیم اما امروز به ّ
و تالش مس��ئوالن شهرستان و دانشکده
پزشکی ،رشته پزشکی دایر و سال آینده
با 20دانش��جو ش��روع بهکار میکند .وی
وجود دانشکده پزشکی و جذب دانشجوی
رشته پزشکی را سبب ارتقاء سطح پزشکی
شهرستان دانست که با وجود اساتید این
رشته به دست میآید.

ما هم مانند دیگر نقاط کش��ور اس��ت و
کمبودهای��ی ک��ه وج��ود دارد بحرانی
نیس��ت و بیمارس��تانها روال ع��ادی و
اولویتدار خود را انجام میدهند ولی به
طور مث��ال جراحیهای زیبایی را انجام
نمیدهیم تا با کمبودی مواجه نش��ویم.
در خص��وص س��همیه ه��م معتقدیم با
توجه ب��ه جمعیت و خدمات��ی که ارائه
میش��ود س��همیه دارویی ما کم است
که ب��ا فرمانداری مکاتبه کردهایم و قرار
است از طریق اس��تانداری این موضوع
نی��ز رفع و رجوع ش��ود و انش��اءا ...به
زودی س��همیه داروی��ی بیمارس��تان
افزایش خواهد یافت.
انتش��ار اخبار غیرواقعی و کارشناس��ی
نش��ده موض��وع دیگری بود ک��ه دکتر
نصرا...پ��ور اهمیت آن را خاطر نش��ان
کرد و اظهار داش��ت :رس��انهها انتش��ار
اخبار ح��وزه درمان و امور پزش��کی را
بایستی با دقت زیاد و وثوق کامل انجام
دهند چرا که انتشار خبر کذب ناامیدی
و تأثیر منف��ی در جامعه ایجاد میکند.
توصی��ه مؤک��دی دارم که رس��انهها از
کارشناس��ان و مش��اوران حوزه پزشکی
به هنگام انتش��ار خبرهایشان استفاده
کنند تا ناآگاهی نس��بت به امور پزشکی
س��بب انتشار اخبار غیرواقع نشود صرفاً
ب��ه این دلیل که تأثیرات منفی انتش��ار
خبر غیرواقع بعضاً غیرقابل جبران است.

رئیس بیمارستان امام رضا در نشست خبری با خبرنگاران عنوان کرد:

به دنبال بهبود شرایط
تخصص هستیم
در سطح فوق ّ

◄پاسخ به سؤاالت خبرنگاران
نشست خبری رئیس بیمارستان از این
لحظه با س��ؤاالت خبرنگاران دنبال شد
و رئیس بیمارس��تان امام رضا در پاسخ
پرسش��ی پیرام��ون معوق��ات کارکنان
گفت :ب��ا وجود ت��ورم ش��دیدی که از
یک سال گذش��ته با آن درگیر هستیم
ام��ا عقبافتادگی کارانهه��ا را از 10ماه
به  6ماه رس��اندهایم و تمام تالش��مان
را خواهی��م کرد که وضعی��ت را بهبود
ببخشیم.
وی در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که مردم
از وضعیت س��ونوگرافی بیمارس��تان و
س��طح ش��هر اظه��ار رضای��ت ندارند و
چرا با وجود تعداد زیادی س��ونوگرافی
در ش��هر بیماران در نوبتهای طوالنی
معطل میشوند و از دستگاه مدرن سونو
بیمارس��تان هم اس��تفاده مناسب برای
پاس��خگویی به نیاز بیماران نمیش��ود
گف��ت :این اتف��اق در ی��ک دوره کوتاه
رخ داد و یکس��ری مش��کالت باعث شد
در س��ونوگرافیهای سطح شهرترافیک
ایجاد ش��ود ول��ی اکنون در مقایس��ه با
دیگر رش��تههای پزش��کی وضعیتمان
در شهرستان قابل قبول است .در مورد
سونوگرافی بیمارستان هم اولویت انجام
س��ونوگرافی ابتدا با بیماران اورژانس��ی

اس��ت آن هم ب��ا تعریف علم��ی که از
بیمار اورژانس��ی میشود نه اینکه باالی
نس��خه به دالیل مختلف نوش��ته شود
اورژانس��ی !.در مرحله بعد نیز اولویت با
بیماران بستری ش��ده است .وی افزود:
اصوالً هر بخش ظرفیتی دارد و از طرف

دیگر مراجعات واقعاً باالست ،پس عقل
حک��م میکند بر اس��اس اولویت و نیاز
واقعی بیماران نوبت دهی انجام ش��ود.
تجهیزات و دستگاههایمان خوشبختانه
ب��ه روز و پیش��رفته اس��ت .بحثه��ای
مربوط به تفکیک جنس��یتی و مجوز به

غیر رادیولوژیست برای انجام رادیولوژی
نیز مسائلی است که در سطح وزارتخانه
باید به آن پرداخته شود و قانون تعیین
تکلیف میکند.
دکت��ر نص��را ...پور در پاس��خ س��ؤالی
پیرامون کمبود دارو نیز گفت :وضعیت

◄می�زان رضایتمندی و بررس�ی
شکایات
رئی��س بیمارس��تان در پاس��خ میزان
رضایتمن��دی بیماران و مراجعان گفت:
براس��اس نظرس��نجیهایی ک��ه انجام
میش��ود 93درصد بیماران و 91درصد
همراه��ان بیماراز خدمات بیمارس��تان
ابراز رضایت کردهاند که این آمار باالتر

از استاندارد رضایتمندی است .ما تمام
تالشمان را در بیمارس��تان کردهایم تا
بهتری��ن خدمات را ارائ��ه کنیم اما باید
به این مهم توجه داش��ت که مراجعات
باالست و درصدی احتمال خطا همیشه
وج��ود دارد ام��ا درعین حال همیش��ه
نارضایت��ی به معنی حق به جانب بودن
نیس��ت و ادعاه��ا باید م��ورد داوری و
بررس��ی قرار گیرد .بهعن��وان مثال در
 9ماه گذش��ته 5540مورد جراحی در
بیمارس��تان انجام ش��ده و این آمار به
خوب��ی نش��ان میدهد که چ��ه میزان
مراجع��ه به بیمارس��تان وج��ود دارد و
در این آمار باال مس��لماً نارضایتیهایی
ه��م ممکن اس��ت مط��رح ش��ود که
بایس��تی بررس��ی گردد .با ای��ن وجود
ش��هروندان همواره میتوانند ش��کایات
خ��ود را مکت��وب ب��ه صندوقهایی که
به همین منظور در بیمارس��تان تعبیه
ش��ده بیندازند .این ش��کایتها شخصاً
توسط رئیس بیمارس��تان باز و بررسی
میش��وند ضمن اینکه سامانه 190هم
آماده ش��نیدن ش��کایات همش��هریان
عزیز میباش��د .دکتر حس��ن نصرا...پور
گفت :هم��ه تالش م��ا ب��رای افزایش
رضایتمندیه��ا در ح��وزه خدم��ات
درمان��ی اس��ت و س��اخت بان��د فرود
اورژان��س هوای��ی ،تکمیل س��اختمان
زبالهسوز بیمارستانی ،تجهیز بخشهای
بیمارس��تانی ب��ا تجهیزات پیش��رفته،
تالش برای تمل��ک زمین ضلع جنوبی
بیمارس��تان به منظور توسعههای آتی،
افزایش تخته��ای دیالیز به  26تخت،
خرید دستگاه اکسیژن با هزینهای بالغ
بر  1/5میلیارد تومان ،تهیه و تجهیز 5
واحد پانس��یون ویژه پزشکان از جمله
اقداماتی اس��ت ک��ه در ای��ن مدت به
همین منظور انجام شده است.

مديرعامل شرکت سنگ آهن گل گهر خبر داد:

اولین واحد ذوب منطقه گلگهر بهزودي افتتاح ميشود
 در خاورمیانه حرف اول را در صنعت فوالد میزنیم

اولی��ن واحد ذوب در شهرس��تان س��یرجان با
ظرفیت يك میليون و دويس��ت ه��زار تن كه
بزرگترین و پیشرفتهترین واحد ذوب در استان
کرمان ميباش��د به زودي افتتاح خواهد ش��د.
به گزارش س��ایت خبررسانی گلگهر ،مهندس
تق��یزاده مديرعامل این ش��رکت با اعالم این
خب��ر افزود :عليرغم وضعيت تحريمي كش��ور
مهمترين موضوع انجام چنين پروژههايي تأمين
منابع مالي است كه با راهكارهاي انديشيده شده،
این ش��رکت هزينههاي اين پروژه ارزشمند در
مجتمع جهان فوالد را بيش��تر از حتي س��قف
تعه��دات به عهده گرف��ت و عملياتي كرد .وی
اف��زود :البته ب��ه منظور حف��ظ منافع گلگهر
مذاکرات الزم با ش��ركت مس ديگر س��هامدار
جهان فوالد انجام گرفته كه چون گلگهر ميزان
آورده بيشتر از مس در پروژههاي جهان فوالد را
به عهده گرفته و اين مبلغ درحدود بیش از یک
هزار میليارد تومان ميباش��د که بایستی سهم
گلگهر در جهان فوالد بیشتر شود.
مدیرعامل شرکت س��نگ آهن گلگهر تأكيد
ك��رد :از زم��ان مديريت اينجان��ب در گلگهر
كه تصميم به اجرايي ك��ردن پروژه ذوب آهن
گرفتيم ،توانستيم با برنامهريزي مدون رکورددار
اجرای پروژه واحد ذوب در کش��ور در مدت 30
ماه باشيم .اين مقام مسئول گفت :يكي ديگر از
مهمترين مش��خصههاي پروژه ذوب استفاده از
توانمندیهای داخلی بوده است که مدیریت و
پرسنل زحمتکش این واحد نیز شایسته تقدیر
و تشکر هستند.
مهندس تق��يزاده افزود :در آس��تانه چهلمین
س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی ،واحد ذوب و
ریخته گری مجتمع جهان فوالد س��یرجان به
نام«ش��هید زندی نیا» ب��ا ظرفیت یک میلیون
و دویس��ت هزار ت��ن توليد آزمايش��ي را انجام

خواهد داد و اميدواريم در اولین فرصت با حضور
مس��ئولين طراز اول كش��وري اين پروژه مهم
افتتاح شود.
◄◄حرف اول در صنعت فوالد
مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گلگهر
همچنی��ن در نهمی��ن همایش و نمایش��گاه
چش��م انداز صنع��ت فوالد و مع��دن ایران با
نگاهی به بازار اظهار داش��ت :امس��ال حدود
 27میلی��ون تن مجموع گندله و کنس��انتره
تولی��د داش��تیم که 7درصد جلوت��ر از برنامه
تنظیم ش��ده هستیم و انش��ااهلل تا پایان سال
به تولید  28میلیون تن خواهیم رس��ید و در

آینده در صورت تأمین سنگ ،رسیدن به 30
میلی��ون تن تولی��د را برنامهری��زی کردهایم.
وی گفت :امس��ال  15میلیون تن س��نگ از
معادن مختل��ف خریداری کردهای��م .در 10
ماهه امس��ال به فروش 7400میلیارد تومانی
رس��یدیم .مهندس ناصرتقیزاده با اش��اره به
تع��داد پروژههای این ش��رکت افزود :در حال
حاض��ر دهها پ��روژه در مجموع��ه گلگهر در
دست اجرا است که از مهمترین آنها میتوان
به تولید 3میلیون تن ورق فوالدی ،تولید 1/2
میلیون ت��ن محصول در جهان فوالد ،احداث
بیمارس��تان فوق تخصصی ،احداث خط آهن
س��یرجان کرم��ان ،طرح فاضالب ش��هری و

همچنی��ن به طرح بزرگ انتق��ال آب خلیج
فارس اشاره کرد.
تق��یزاده در خصوص س��رانه تولی��د و میزان
اش��تغالزایی در گلگهر نیز گفت :سرانه تولید
از  15ب��ه 30ه��زار ت��ن افزایش یافت��ه و طی
س��ه س��ال اخیر بالغ بر  8هزار نفر اشتغالزایی
انجام شده که در نوع خود کم سابقه و بینظیر
اس��ت .ناصر تقی زاده با اشاره به اینکه بی نیاز
از رفت��ن به همایشهایی در کش��ورهای حوزه
خلیج فارس هستیم گفت :سالهاست مدیران
گلگهر به همایشهای کشورهای حاشیه خلیج
فارس نرفتهاند .چه دلیل��ی دارد به جایی مثل
دبی برویم که نه مواد اولیه دارد ،نه دانش فنی

و نه هیچ چیز دیگری در حوزه فوالد .وی افزود:
ما در خاورمیانه ح��رف اول را در صنعت فوالد
میزنیم .همه باید دست به دست هم بدهیم و
همایشهایی را در ایران تعریف کنیم که حداقل
در حوزه خاورمیانه تأثیرگذار باشند.
مدیر عامل ش��رکت س��نگ آه��ن گل گهر در

پایان با توجه به طرحهای توسعه در این شرکت
گفت :یک��ی از طرحهای مورد نظر گس��ترش
ناوگان حمل و نقل ریلی است که در این زمینه
گامهای بزرگی برداشتهایم که با بهرهبرداری از
این طرح ظرفیت حمل بار در کنار تس��ریع در
ارسال بار رشد قابل توجهی خواهد یافت.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

