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۷۱۸ میلیــارد ریــال پــروژه بهداشــتی و درمانــی در جنــوب اســتان بوشــهر 

بــه بهره بــرداری رســیده اســت
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر از بهره بــرداری ۷۱۸ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال پــروژه بهداشــتی 

و درمانــی در جنــوب اســتان بوشــهر طــی چهــار ســال گذشــته تاکنــون خبــر داد.
دکتــر ســعید کشــمیری اظهــار داشــت: احــداث خانــه بهداشــت روســتای گنــدم زار، احــداث خانــه بهداشــت 
روســتای دره بــان، احــداث خانــه بهداشــت روســتای اســام آباد، احــداث پایــگاه اورژانــس جــاده ای گنــدم 
ــه  ــداث خان ــم، اح ــهری ج ــس ش ــگاه اورژان ــداث پای ــز، اح ــامت ری ــام س ــات ج ــز خدم ــعه مرک زار، توس
ــات  ــز خدم ــداث مرک ــاغ، اح ــر ب ــتای به ــت روس ــه بهداش ــداث خان ــین آباد، اح ــتای حس ــت روس بهداش
ــرداری  ــای بهره ب ــه پروژه ه ــم از جمل ــدان ج ــان و دن ــک ده ــداث کلینی ــتان و اح ــامت بهارس ــع س جام

ــوده اســت. شــده شهرســتان جــم در چهــار ســال گذشــته تاکنــون ب
ــداث  ــتری، MRI(، اح ــس، ICU، بس ــگان )اورژان ــی کن ــام خمین ــتان ام ــعه بیمارس ــرد: توس ــح ک وی تصری
ــدان  ــان و دن ــک ده ــداث کلینی ــدس، اح ــز ق ــگاه مرک ــداث آزمایش ــدس، اح ــز ق ــدی مرک ــیون ۶ واح پانس
کنــگان، احــداث پایــگاه ســامت گــوده، بخــش NICU بیمارســتان امــام خمینــی )ره(، احــداث پایــگاه اورژانس 
شــهری شــماره ۲ کنــگان، احــداث پایــگاه اورژانــس شــهری بنــک، احــداث پایــگاه اورژانــس شــهری شــماره 
۱ کنــگان، احــداث پانســیون ۳ واحــدی بیمارســتان امــام خمینــی )ره(، احــداث مرکــز خدمــات جامع ســامت 
ــگان در  ــتان کن ــده شهرس ــرداری ش ــای بهره ب ــه پروژه ه ــک از جمل ــز بن ــگاه مرک ــداث آزمایش ــیراف، اح س

چهــار ســال گذشــته تاکنــون بــوده اســت.
دبیــر ســتاد مبــارزه بــا کرونــا در اســتان بوشــهر اضافــه کــرد: احــداث خانــه بهداشــت روســتای مغــدان، 
ــه بهداشــت روســتای لمبــدان، بیمارســتان ۵۶  ــه بهداشــت روســتای سرمســتان، احــداث خان احــداث خان
تختخوابــی امــام هــادی دیــر، احــداث مرکــز خدمــات جامــع ســامت بردســتان، احــداث خانــه بهداشــت 
ــدان،  ــاده ای آب ــس ج ــگاه اورژان ــداث پای ــهنیا، اح ــتای ش ــت روس ــه بهداش ــداث خان ــش، اح ــتای آبک روس
احــداث پایــگاه اورژانــس جــاده ای بردخــون، احــداث پایــگاه ســامت بردخــون، احــداث کلینیــک دهــان 
ــوده  ــر در چهــار ســال گذشــته تاکنــون ب ــرداری شــده شهرســتان دی ــه پروژه هــای بهره ب ــدان از جمل و دن

اســت.
دکتــر کشــمیری اضافــه کــرد: مرکــز خدمــت جامــع ســامت بیدخــون، مرکــز شــماره ۱ عســلویه، شــبکه 
بهداشــت شهرســتان عســلویه، پانســیون ۴ واحــدی مرکــز چــاه مبــارک، احــداث کلینیــک دهــان و دنــدان 
عســلویه، پانســیون ۲ واحــدی نخــل تقــی، مرکــز خدمــات جامــع ســامت نخــل تقــی، پانســیون ۴ واحــدی 
ــته  ــال گذش ــار س ــلویه در چه ــتان عس ــده شهرس ــرداری ش ــای بهره ب ــه پروژه ه ــلویه از جمل ــز عس مرک

تاکنــون بــوده اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر اضافــه کــرد: شــبکه بهداشــت شهرســتان جــم ، مرکــز خدمــات 
جامــع ســامت انارســتان ، شــبکه بهداشــت شهرســتان دیــر از دیگــر پروژه هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی 

بوشــهر اســت.
ــات جامــع ســامت شــیرینو و کلینیــک تخصصــی بیمارســتان  ــه کــرد: مرکــز خدم ــر کشــمیری اضاف دکت

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ب ــان س ــا پای ــز ت ــی )ره( نی ــام خمین ام
وی بیــان کــرد: ضمنــًا ۴ پــروژه بهداشــتی در شهرســتان عســلویه بــه دلیــل عــدم صــدور ســند مالکیــت 
ــا  ــد هیئت امن ــات مؤک ــن مصوب ــه همچنی ــی بودج ــط اجرای ــا ضواب ــرت ب ــی ( و مغای ــمی ثبت ــند رس )س
دانشــگاه عملیــات اجرایــی آغــاز نشــده اســت. بدیهــی اســت بافاصلــه پــس از رفــع ایــن مغایــرت قانونــی 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــا آغ ــرای پروژه ه اج
ــدازی ســرویس جراحــی مغــز و اعصــاب کنــگان حداقــل از مــرگ ۵۰ بیمــار  دکتــر کشــمیری افــزود: راه ان

تصادفــی و ترومایــی جلوگیــری کــرده اســت.
وی تصریــح کــرد: بــا راه انــدازی زایشــگاه و اتــاق عمــل بیمارســتان دیــر آرزوی دیرینــه مــردم محقــق شــد 

و تنهــا در ۲ مــاه اخیــر ۳۰ زایمــان و ۱۵ ســزارین اورژانــس انجام شــده اســت.

 ۴ در  اینکــه  بیــان  بــا  کشــمیری  دکتــر 
ــگاه  ــط ۴ درمان ــتان فق ــوب اس ــتان جن شهرس
ــود  ــازی دارد، وج ــه بازس ــاز ب ــه نی ــی ک قدیم
دارد اضافــه کــرد: در ۳ مــاه گذشــته ســه هــزار 
ــکوک  ــراد مش ــًا از اف ــه عمدت ــکن ک سی تی اس
ــوژی  ــنل رادیول ــط پرس ــوده توس ــا ب ــه کرون ب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــگان ص ــتان کن بیمارس
ــا  ــهر ب ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
بیــان اینکــه بیمارســتان کنــگان قطــب درمــان 
ــه  ــت: نتیج ــت گف ــهر اس ــتان بوش ــوب اس جن
عملکــرد بهداشــت و درمــان در جنــوب اســتان 
بوشــهر در شهرســتان های جنوبــی اســتان 
ــای  ــری و مجتمع ه ــت کارگ ــر از جمعی ــه پ ک
ــت  ــوده و می توانس ــاال ب ــم ب ــا تراک ــی ب صنعت
ــته  ــا را داش ــه کرون ــا ب ــار مبت ــن آم باالتری
ــتان  ــا در اس ــزان ابت ــن می ــی کمتری ــد ول باش

دارد. را 
ــتان  ــا در اس ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــر س دبی
بوشــهر اضافــه کــرد: شهرســتان جــم ۲۸ 
مــورد فوتــی کرونایــی، شهرســتان عســلویه و 
کنــگان نیــز بــه ترتیــب ۲۱ و ۳۸ مــورد فوتــی 

کرونایــی در ۲۷۰ روز گذشــته داشــته اند.
ــا  ــهر ب ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــداف  ــی از اه ــت در دسترس ــه عدال ــان اینک بی
مهــم دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر اســت 
ــار وزارت  ــاس آم ــر اس ــرد: ب ــان ک خاطرنش
بهداشــت و یــک مقایســه کوچــک آمــار، 
ــن  ــهر در بی ــتان بوش ــان اس ــت و درم بهداش
ســایر اســتان های دیگــر کشــور وضعیــت 

مطلوبــی را دارد.
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آزمایش کم کاری تیروئید برای 45۰ نوزاد تنگستانی انجام شده است

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان گفــت: بنــا بــر ضــرورت شناســایی نــوزادان مبتــا بــه تیروئیــد، 
آزمایــش کــم کاری تیروئیــد بــرای ۴۵۰ نــوزاد تنگســتانی از ابتــدای ســال جــاری انجام شــده اســت.

ــدس  ــادل مق ــدس ع ــتان، مهن ــتان تنگس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
افــزود: تشــخیص اولیــه و زودهنــگام بیمــاری تیروئیــد نقــش بســزایی در درمــان ایــن بیمــاری دارد و کمــک 

ــود. ــان ش ــرل و درم ــه کنت ــل اولی ــاری در مراح ــا بیم ــد ت می کن
وی تصریــح کــرد: آزمایــش تیروئیــد از قســمت پاشــنه پــای نــوزاد و در روزهــای ۳ تــا ۵ روزگــی تولــد در 

ــرد. ــام می گی ــتان انج ــب شهرس ــز منتخ مراک
ــی  ــای پایان ــا در ماه ه ــه آموزش ه ــه در ارائ ــی ک ــکات مهم ــی از ن ــرد: یک ــان ک ــدس خاطرنش ــدس مق مهن
ــارداری مــادران، توســط پرســنل بهداشــتی در خانه هــای بهداشــت و مراکــز خدمــات جامــع ســامت بــر  ب

ــوزادان اســت. ــد ن ــش تیروئی ــه انجــام آزمای ــد می شــود توجــه ب آن تأکی
ــا عوارضــی ماننــد  ــا اشــاره بــه اینکــه کــم کاری تیروئیــد ب رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان ب

ــت، ــراه اس ــنوایی هم ــش ش ــد و کاه ــی ق ــی، کوتاه ــی ذهن عقب ماندگ

ــخیص  ــورت عدم تش ــرد: در ص ــح ک تصری
درمــان  به موقــع  شــروع  و  زودهنــگام 
ــر  ــد جبران ناپذی ــم کاری تیروئی ــوارض ک ع

ــود. ــد ب خواه

یکی از نیازهای امروز این استان، توسعه مراکز درمانی است 

نماینــده مــردم بوشــهر، گنــاوه و دیلــم در مجلــس شــورای اســامی گفــت: یکــی از نیازهــای امــروز ایــن اســتان، توســعه مراکــز درمانــی اســت بویــژه 
بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا ایــن نیــاز بیشــتر بــه چشــم می آیــد.

دکتــر عبدالکریــم جمیــری روز یکشــنبه در بازدیــد پــروژه در دســت ســاخت  بیمارســتان هســته ای بوشــهر افــزود: بیمارســتان شــهدای هســته ای 
ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــه زودی ب ــکار ب ــول پیمان ــق ق ــی دارد و طب ــرفت خوب پیش

وی ادامــه داد: مهمتریــن اقدامــی کــه بایــد صــورت گیــرد تامیــن منابــع مالــی و اعتبــاری ایــن طــرح اســت و دســتگاه های مرتبــط دولتــی از جملــه 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، و اســتانداری بایــد کمــک کننــد تــا اکنــون کــه در شــرایط خاصــی از نظــر شــیوع کرونــا هســتیم ایــن 

بیمارســتان راه انــدازی شــود و مــردم بتواننــد از خدمــات آن بهــره ببرنــد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت: بیمارســتان ۱۱۰ تختــی شــهدای هســته ای بوشــهر شــامل اورژانــس، اتــاق عمــل و درمانــگاه، بخش هــای 
ویــژه تنفســی، داخلــی، نــوزادان، اطفــال و زنــان اســت کــه توانمنــدی اســتان را بــرای درمــان بیمــاران تنفســی بویــژه مبتایــا بــه کرونــا افزایــش 

می دهــد.
دکتــر ســعید کشــمیری گفــت: بیمارســتان هســته ای بوشــهر بــا نصــب ســی تــی اســکن، دســتگاه های رادیولــوژی و تخت هــای پیشــرفته می توانــد 

بــه عنــوان بیمارســتان تخصصــی بیمــاران تنفســی فعالیــت کنــد.
وی یــادآور شــد: اگــر چــه طبــق بــرآورد صــورت گرفتــه احتمــال وقــوع حادثــه در بوشــهر بــه دلیــل وجــود نیــروگاه اتمــی بســیار پائیــن اســت امــا 
براســاس اســتانداردها بــرای اتفاق هــای نــادر هــم بایــد اورژانــس مخصــوص در شــهرهایی ماننــد بوشــهر کــه تاسیســات هســته ای در آن وجــود دارد، 

ضــروری اســت.
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دسترســی عادالنــه مــردم بــه خدمــات ســالمت  بــا مشــارکت شــوراهای اســالمی و 
ــد ــا می یاب ــن ارتق خیری

ــا مشــارکت شــوراهای اســامی و خیریــن ارتقــا  ــه خدمــات ســامت ب ــه مــردم ب رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت: دسترســی عادالن
می یابــد.

دکتــر ســعید کشــمیری در بازدیــد کــه از مراکــز خدمــات جامــع ســامت بخــش ســعدآباد شهرســتان دشتســتان افــزود: نظــام ســامت به تنهایــی 
ــی در  ــی و دولت ــای خصوص ــا در بخش ه ــازمان ها و نهاده ــردم، س ــارکتی م ــش مش ــه داده و نق ــردم ارائ ــوم م ــه عم ــامت را ب ــات س ــد خدم نمی توان

ارتقــای خدمــات و همچنیــن تأمیــن ســامت بســیار تأثیرگــذار اســت.
وی تصریــح کــرد: از زمــان اجرایــی شــدن طــرح تحــول نظــام ســامت در کشــور و بــا تجهیــز مراکــز خدمــات جامــع ســامت و خانه هــای بهداشــت، 
ــی  ــهروندان را در پ ــدی ش ــه رضایت من ــده ک ــردم ارائه ش ــه م ــی ب ــای مختلف ــب طرح ه ــگان در قال ــا رای ــی و ی ــای دولت ــا تعرفه ه ــی ب ــات مطلوب خدم

داشــته اســت.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر تاکیــد کــرد: بخشــداران، شــوراهای اســامی، دهیــاران و همچنیــن خیریــن بایــد در کنــار دانشــگاه علــوم 
پزشــکی قرارگرفتــه و بــا برنامه ر یــزی هدفمنــد، تجهیــزات و همچنیــن فضــای فیزیکــی مطلوبــی کــه می تواننــد خدمــات بیشــتری بــه مــردم مناطــق 

تحــت پوشــش خــود ارائــه کنــد، خریــداری کــرده و در ارتقــای ســامت مــردم همــگام و همــراه مــا باشــند. 
دکتــر کشــمیری تصریــح کــرد: بــا راه انــدازی ســامانه الکترونیــک ســیب، خدمــات ســامت ثبت شــده و ســامانه ایــن امــکان را بــه بهــورزان و مراقبیــن 

می دهــد تــا بیمــاران غیــر واگیــر بخصــوص بیمــاران دیابتــی و قلبــی پیگیــری و تحــت مراقبــت و درمــان قــرار گیرنــد.
ــار خدمــت گرفتــه و در  ــا جمعیتــی در حــدود ۱۳ هــزار نفــر ، 99 درصــد مــردم حداقــل یک ب وی گفــت: مرکــز خدمــات جامــع ســامت ســعدآباد ب

ــده اند.  ــیب ثبت ش ــامانه س س
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بیــان کــرد: بازســازی محوطــه بیرونــی و تکمیــل ســاختمان آمــوزش و مرکــز خدمــات جامــع ســامت شــهر 

ســعدآباد بــا پیگیــری شــورای اســامی، شــهرداری، دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر و فرمانــداری دشتســتان  بایــد انجــام شــود.
وی بیــان داشــت: مشــکات داروخانــه  بخــش خصوصــی و مرکــز خدمــات جامــع ســامت ســعدآباد بایــد توســط معاونــت غــذا و دارو و شــبکه بهداشــت 

و درمــان بــه نفــع شــهروندان ســعدآباد در اســرع وقــت بررســی پیگیــری و شــود.
ــت و  ــی جمعی ــه پراکندگ ــه ب ــا توج ــت: ب ــز گف ــه نی ــامت وحدتی ــع س ــات جام ــز خدم ــد از مرک ــهر در بازدی ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
ــی  به صــورت مســتمر انجام شــده  ــه خدمــات بهداشــتی و درمان ــودن شــهر وحدتیــه و همچنیــن ســکونت عشــایر در ایــن منطقــه، ارائ کوهســتانی ب

اســت.
وی تاکیــد کــرد: بهســازی ســاختمان، نمــای بیــرون و رنگ آمیــزی داخــل ســاختمان و همچنیــن دســتگاه های موردنیــاز آزمایشــگاه مرکــز وحدتیــه 

بــا پیگیــری و مشــارکت خیریــن ســامت، شــورای اســامی و دانشــگاه علــوم پزشــکی خریــداری و تجهیــز شــود. 
 دکتــر ســعید کشــمیری در بازدیــد از مرکــز خدمــات ســامت روســتای نظــر آقــا بیــان کــرد: ایــن مرکــز بــا سرپرســتی یــک پزشــک متعهــد بــه 
جمعیتــی در حــدود ۸ هــزار نفــر خدمــات ســامت ارائــه کــرده و بررســی انجام شــده نشــان داد جمعیــت تحــت پوشــش ایــن مرکــز بیــش از یک بــار 

ــه و ثبــت ســامانه ســیب شــده اند. خدمــت گرفت
 heart( )ــی ــگ قلب ــوک )DCshock( ، مانیتورین ــی ش ــتگاه دس ــه دس ــز ب ــز مرک ــد و تجهی ــا خری ــت: ب ــهر گف ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
monitoring بــرای بیمــاران اورژانســی، cell counter جهــت آزمایشــگاه و اســتقرار یــک دســتگاه آمبوالنــس می توانیــم خدمــات بیشــتری بــه مــردم 

ــه دهیــم.   ایــن مناطــق ارائ
ــا حضــور نماینــده مــردم دشتســتان در مجلــس شــورای  بازدیــد از مراکــز خدمــات جامــع ســامت وحدتیــه، ســعدآباد و نظرآقــا بخــش ســعدآباد ب

ــدار، بخشــداران، دهیــاران و اعضــای شــوراهای اســامی صــورت گرفــت. اســامی، رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر، فرمان
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4 پروژه خیر ساز در حوزه بهداشت و درمان شهرستان دیر در دست اجراست

رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیــر گفــت: بــا همــکاری خیریــن ۴ پــروژه در حــوزه 
بهداشــت و درمــان شهرســتان دیــر در دســت اجراســت.

احمــد آخونــدی در حاشــیه بازدیــد از خانــه بهداشــت الــی شــمالی بــا تقدیــر از حضــور تأثیرگــذار 
ــا  ــاز ب ــر س ــروژه خی ــاری ۴ پ ــال ج ــت: در س ــان گف ــت و درم ــوزه بهداش ــری در ح ــران دیّ خی
ــت  ــر در دس ــتان دی ــان شهرس ــت و درم ــوزه بهداش ــال در ح ــارد ری ــر ۲۲ میلی ــغ ب ــاری بال اعتب

اجــرا اســت.
وی افــزود: ایــن پروژه هــا شــامل خانــه بهداشــت الــی شــمالی، مجتمــع پارکینــگ و بوســتان همــراه بیمــار، مرکــز دیالیــز و یــد بالگــرد 

بیمارســتان امــام هــادی )ع( دیــر اســت.
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیــر در تشــریح پروژه هــای خیــر ســاز گفــت: خانــه بهداشــت الــی شــمالی بــا زیربنــای 
ــا ۶۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی در دســت  ــر نیک اندیــش حــاج کامــل مؤمنــی ب ــال توســط خی ــارد ری ــار ۴ میلی ــع و اعتب ۱۲۴ مترمرب

ســاخت اســت.
ــل  ــتان در مح ــهر بردس ــامی ش ــورای اس ــهرداری و ش ــکاری ش ــا هم ــز ب ــار نی ــراه بیم ــتان هم ــگ و بوس ــع پارکین ــزود: مجتم وی اف

ــت. ــرا اس ــت اج ــال در دس ــارد ری ــار ۶ میلی ــا اعتب ــر ب ــادی )ع( دی ــام ه ــتان ام بیمارس
ــع و اعتبــار ۸  ــا زیربنــای ۲۸۰ مترمرب آخونــدی در خصــوص مرکــز دیالیــز بیمارســتان امــام هــادی )ع( دیــر نیــز گفــت: ایــن مرکــز ب
میلیــارد ریــال توســط مســلم توانــا جــوان خیــر اهــل بردســتان عملیــات اجرایــی آن آغازشــده اســت و تاکنــون ۴۰ درصــد پیشــرفت 

ــت. ــده اس ــر گرفته ش ــرای آن در نظ ــز ب ــی نی ــعه طبقات ــای توس ــی دارد و فض فیزیک
وی اضافــه کــرد: یکــی از سیاســت ها و برنامه هــای خــوب دانشــگاه علــوم پزشــکی ایجــاد و توســعه اورژانــس هوایــی اســت کــه پیــرو 
ــر بــرای اســتفاده از مزیــت ایــن خدمــات و ارائــه آن بــه بیمــاران نیازمنــد بــا همــکاری  آن، شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیّ
شــهرداری و شــورای اســامی شــهرهای دیّــر و بردســتان اقــدام بــه ایجــاد پــد فــرود بالگــرد در محوطــه بیمارســتان امــام هــادی )ع( 

دیــر نمــوده اســت.
وی بــا تقدیــر از شــهرداری های دیّــر و بردســتان تصریــح کــرد: عبــاس مــرادی شــهردار بردســتان و علــی ابراهیمــی شــهردار دیّــر دو 
شــهردار نیک اندیــش و همیــار حــوزه بهداشــت و درمــان هســتند کــه زیرســازی پــد فــرود بالگــرد و راه دسترســی آن را بــا هزینــه ۴ 

میلیــارد ریــال در دســت اجــرا دارنــد.

تاکنــون ۱۱هــزار نفــر در ســال 

ــکن  ــات سی تی اس ــاری از خدم  ج

بهره منــد  کنــگان  بیمارســتان 

ند ه ا شــد

سرپرســت بیمارســتان امــام خمینــی)ره( 
کنــگان گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنون 
ــن  ــکن ای ــات سی تی اس ــر از خدم ــزار نف ۱۱ ه

ــده اند. ــد ش ــی بهره من ــز درمان مرک
ــته  ــا داش ــام کرون ــادی در ای ــیار زی ــرد بس ــخیصی کارب ــزات تش ــن تجهی ــی از مهم تری ــوان یک ــکن به عن ــزود: سی تی اس ــور اف ــار پ ــادق مخت ــر ص دکت

اســت. 
ــا بهره گیــری از ایــن دســتگاه بســیار ارزشــمند، گام مؤثــری در راســتای تشــخیص جهــت درمــان  وی تصریــح کــرد: بیمارســتان امــام خمینــی)ره( ب

ــت.  ــته اس ــاری برداش ــن بیم ــع ای به موق
ــده ای از  ــی عم ــکن بخش ــات MRI و سی تی اس ــطه خدم ــی به واس ــز درمان ــن مرک ــت: ای ــان داش ــگان بی ــی)ره( کن ــام خمین ــتان ام ــت بیمارس سرپرس

بــار مراجعیــن جنــوب اســتان را بــه دوش کشــیده اســت.
وی اظهار کرد: عمده مراجعین سی تی اسکن کنگان مربوط به موضوع کرونا بوده اند.

ــی ســعی کــرده تمــام  ــا رویکــردی تعامل ــی همــواره ب ــن بیمارســتان در ماه هــای کرونای ــزود: ای ــگان اف ــام خمینــی)ره( کن سرپرســت بیمارســتان ام
ظرفیــت خــود را در اختیــار مــردم منطقــه )مراجعیــن شهرســتان های دیــر، کنــگان، جــم و عســلویه( و صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی جنــوب اســتان 

بوشــهر قــرار دهــد.
دکتر مختار پور گفت: سی تی اسکن با دقت باال بعد از عائم بالینی، نقش اول تشخیص را در بیماری کرونا ایفا می کند.

وی افــزود: از تمامــی همــکاران پرتونــگار، پزشــکان و مســئول بخــش تصویربــرداری کــه طــی ایــن مــدت متعهدانــه بــرای خدمــت بــه مــردم تــاش 
ــم. ــی می کن ــد قدردان کردن
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خیرین سالمت تنگستان، سالمتی را به قلب یک کودک چهارساله هدیه کردند

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان گفــت: بــا پیگیری هــای ایــن شــبکه و بــا همــکاری و جلــب مشــارکت خیریــن ســامت در تنگســتان، در 
عملــی خداپســندانه، هزینــه عمــل یــک کــودک بــا مشــکل قلبــی تأمیــن و ســامتی بــه ایــن کــودک هدیــه شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان، مهنــدس عــادل مقــدس اظهــار داشــت: در حــال حاضــر بــا تعویــض دریچــه قلــب 
ایــن کــودک چهارســاله، خوشــبختانه طبــق نظــر پزشــکان متخصــص، مشــکل خاصــی از لحــاظ ســامتی بــرای ایــن کــودک وجــود نــدارد.

ــواع  ــه ان ــه ب ــتیم ک ــدی هس ــودکان نیازمن ــایی ک ــال شناس ــتمر در ح ــی های مس ــا و بررس ــش ه ــا پای ــون ب ــت: هم اکن ــان داش ــدس بی ــدس مق مهن
مختلــف نیــاز بــه کمــک خیریــن ســامت دارنــد و امیدواریــم بــا همــکاری مســتمر خیریــن ســامت، بتوانیــم بــاری را از دوش خانواده هــا برداریــم و 

شــاهد ســامت و تندرســتی کــودکان شهرســتان باشــیم.
ــا در  ــه م ــود، بلک ــه نمی ش ــان خاص ــث درم ــا در بح ــامت تنه ــن س ــای خیری ــرد: کمک ه ــح ک ــتان تصری ــان تنگس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی

ــویم. ــزوم وارد می ش ــورت ل ــز در ص ــودکان و ... نی ــه ک ــون تغذی ــائلی همچ مس
ــه عنــوان منجیــان و ســفیران  مقــام مســئول بهداشــت و درمــان در تنگســتان خاطرنشــان کــرد: در شــاکله بهداشــت و درمــان، خیریــن ســامت ب
ســامت شــناخته می شــوند لــذا بــا آغــوش بــاز در انتظــار خیرینــی هســتیم کــه توانایــی کمــک بــه کودکانــی را دارنــد کــه بــه دلیــل مشــکات مالــی 

مجبورنــد مشــقت و رنــج حاصــل از بیمــاری را تحمــل کننــد.

ــت  ــم در اولوی ــتان دیل ــای بیمارس ــرداری از بخش ه بهره ب
ــرار دارد کاری ق

ــت:  ــهر گف ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــانی دانش ــع انس ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
بهره بــرداری از بخــش توســعه یافته اطفــال و بخش هــای سی ســی یو و آی ســی یــو 

ــرار دارد. ــت کاری ق ــم در اولوی ــتان دیل بیمارس
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیلــم، دکتــر ایــرج بیژنــی در حاشــیه بازدیــد از بیمارســتان بقیــه اهلل االعظــم )عــج( دیلــم اظهــار 
داشــت: همــکاری خیریــن در حــوزه ســامت شهرســتان دیلــم بــه نحــوی اســت کــه پــس از مشــخص شــدن نقطــه ای جهــت احــداث بنــا، خیــر نیکــوکار بــدون فــوت 

ــد. ــه کار می کن ــروع ب ــت ش وق
ــد تکمیــل بخش هــای در حــال احــداث بیمارســتان دیلــم تصریــح کــرد: مشــارکت نیکــوکاران در تکمیــل بخش هــای ویــژه حــوزه  ــه وضعیــت و رون ــا اشــاره ب وی ب

ــت. ــین برانگیز اس ــان تحس درم
ــوژی دیجیتــال و دســتگاه سی تی اســکن  ــرداری از بخــش رادیول ــد بهره ب ــی اضافــه کــرد: دانشــگاه علــوم پزشــکی تــاش خــود را جهــت تســریع در رون دکتــر بیژن

خواهــد کــرد.
ــان  ــت و درم ــوزه بهداش ــتری در ح ــای بیش ــتان از ظرفیت ه ــر اس ــتان های دیگ ــت: شهرس ــار داش ــز اظه ــهر نی ــتان بوش ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی

نســبت دیلــم برخــوردار هســتند، امــا اقدامــات نیکوکارانــه خیریــن در حــوزه ســامت شهرســتان دیلــم بســیار ارزشــمند اســت.
همکاری الزم را با مجموعه بهداشت و درمان خواهیم داشت

دکتر علی درویشی افزود: در بخش های در حال تکمیل بیمارستان دیلم همکاری الزم را با مجموعه بهداشت و درمان خواهیم داشت.
تزریق بودجه جهت احداث پانسیون پزشکان

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه احــداث پانســیون پزشــکان در بیمارســتان بقیــه اهلل االعظــم )عــج( دیلــم بیــان کــرد: مدیریــت 
بهداشــت و درمــان اولویت هــا را مشــخص کننــد و مــا نیــز تــا پایــان ســال جــاری، تزریــق بودجــه جهــت احــداث پانســیون پزشــکان را انجــام می دهیــم.

اولویت های مهم بهداشت و درمان شهرستان دیلم
ــه  ــت برنام ــازمان مدیری ــس س ــدی ریی ــاعدت ج ــکاری و مس ــتار هم ــز خواس ــم نی ــتان دیل ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش ــودی، ریی ــده ب ــرج زن ــدس ای مهن
بودجــه اســتان و توجــه ویــژه بــه حــوزه بهداشــت و درمــان شهرســتان شــد و اظهــار داشــت: اولویت هــای مهــم مــا تســریع در رونــد ایجــاد تصفیه خانــه فاضــاب 
ــت. ــه اس ــن مجموع ــزات ای ــایر تجهی ــکن و س ــژه سی تی اس ــه وی ــرداری ب ــه تصویرب ــدازی مجموع ــت راه ان ــک جه ــن و کم ــیون متخصصی ــداث پانس ــتان، اح بیمارس

دکتــر علــی درویشــی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و مدیــرکل برنامــه بودجــه ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان بــا همراهــی فرمانــدار شهرســتان 
دیلــم، معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر، رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان و مدیریــت بیمارســتان بقیــه اهلل 

ــد. ــد کردن ــع در محــل بیمارســتان بازدی االعظــم )عــج( از پروژه هــای واق
در حاشــیه بازدیــد از بخش هــای در حــال تکمیــل بیمارســتان، رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان، مدیــر داخلــی بیمارســتان بقیــه اهلل االعظــم )عــج( و نماینــده مجمــع 

خیریــن حــوزه ســامت شهرســتان دیلــم بــه ارائــه مشــکات و راهکارهــای الزم پرداختنــد.
ــل  ــتان، مح ــی بیمارس ــرق داخل ــبکه ب ــاز، ش ــیژن س ــتگاه اکس ــاختمان دس ــه س ــوژی، محوط ــو، رادیول ــی ی ــی یو، ای س ــال، سی س ــای اطف ــه از بخش ه ــن برنام در ای

ــد شــد. ــس بازدی ــه و محــل احــداث بخــش توســعه ای اورژان ــروژه فاضــاب و تصفیه خان اجــرای پ
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اعــالم کمــک ۱۰۰ میلیــارد ریالــی شــورای راهبــردی شــرکت های 
پتروشــیمی جهــت احداث بیمارســتان عســلویه

ــی  ــیمی آمادگ ــرکت های پتروش ــردی ش ــورای راهب ــت: ش ــلویه گف ــتان عس ــدار شهرس فرمان
خــود را جهــت کمــک ۱۰۰ میلیــارد ریالــی جهــت احــداث بیمارســتان ۱۱۰ تختخوابــی شهرســتان 

ــت. ــرده اس ــام ک ــلویه اع عس
عبدالنبــی یوســفی در مراســم آغــاز عملیــات اجرایــی مرکــز خدمــات جامــع ســامت روســتایی 
ــوزه  ــرس در ح ــیمی زاگ ــط پتروش ــزرگ توس ــدم ب ــاهد یک ق ــروز ش ــت: ام ــار داش ــار اظه زب
ــئولیت های  ــه مس ــل ب ــتای عم ــات در راس ــن اقدام ــم ای ــتیم و امیدواری ــتان هس ــامت شهرس س

ــرد. ــورت پذی ــه ص ــر در منطق ــرکت های حاض ــام ش ــط تم ــی توس اجتماع
شرکت های عسلویه هر کدام معین یک روستا بشوند

ــدای  ــارس در اه ــه پ ــیمی منطق ــرکت های پتروش ــردی ش ــورای راهب ــر از ش ــن تقدی وی ضم
ــتا  ــک روس ــن ی ــوان معی ــه عن ــدام ب ــر ک ــد ه ــول کنن ــه قب ــر در منطق ــرکت های حاض ــر ش ــرد: اگ ــح ک ــامت تصری ــوزه س ــاز ح ــتگاه های موردنی دس
اقدامــات زیرســاختی آن را بــر عهــده بگیرنــد، قطعــًا در عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی و ارتقــای ســطح ســامت و رفــع نیازهــای روســتا قدمــی 
بــزرگ برداشــته می شــود و نــام و اقــدام شــرکت در اذهــان مــردم باقــی خواهــد مانــد تــا مــردم بدانــد فاصلــه ای میــان آنهــا و صنعــت وجــود نــدارد.
ــا قــدم بزرگــی جهــت احــداث بیمارســتان  وی تصریــح کــرد: از همــه صنعتگــران و مســئولین حاضــر در شهرســتان انتظــار داریــم پــای کار بیاینــد ت

شهرســتان برداشــته شــود.
ــران و  ــه صنعتگ ــم هم ــع داری ــت و توق ــران اس ــرژی ای ــت ان ــاکنین پایتخ ــق س ــز ح ــتان مجه ــک بیمارس ــتن ی ــرد: داش ــد ک ــلویه تأکی ــدار عس فرمان

ــد. ــر گام بردارن ــن ام ــق ای ــتای تحق ــلویه در راس ــئولین عس مس

انجــام بیــش از ۷ هــزار بازدیــد از صنــوف و اماکــن عمومــی در شهرســتان جــم / تعطیلــی 3۱ واحــد 

صنفــی متخلــف در ایــام کرونــا

ــد از  ــزار بازدی ــش از ۷ ه ــام بی ــم از انج ــتان ج ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــط و کار ش ــامت محی ــد س ــئول واح مس
ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــی در ای ــن عموم ــوف و اماک صن

ــت  ــر رعای ــدی ب ــارت ج ــت: نظ ــی گف ــد ابراهیم ــم، مجی ــان ج ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــود. ــا ب ــری کرون ــت در همه گی ــگیرانه وزارت بهداش ــات پیش ــن اقدام ــی از مهم تری ــوف یک ــتی در صن ــای بهداش پروتکل ه
ــام همه گیــری  ــا و در ای ــا بیمــاری کرون وی تصریــح کــرد: واحــد بهداشــت محیــط و حرفــه ای جــم در راســتای مبــارزه ب
ایــن ویــروس، ۷ هــزار و ۵۲۱ مــورد بازرســی از واحدهــای صنفــی ایــن شهرســتان انجــام داده کــه از ایــن تعــداد ۳۱ واحــد 

ــت. ــده اس ــف پلمب ش ــی متخل صنف
ابراهیمــی اظهــار داشــت: بازرســان بهداشــت محیــط جــم در ایــام همه گیــری ویــروس کرونــا بالــغ بــر ۶ هــزار بازدیــد از 

صنــوف حســاس از جملــه نانوایــی، رســتوران، ســوپرمارکت و ... انجــام دادنــد.
ــده  ــتان انجام ش ــی در شهرس ــی و نظارت ــتگاه های اجرای ــایر دس ــراه س ــا هم ــترک ب ــد مش ــه ۱۶۵ بازدی ــان اینک وی بابی
ــا،  ــی، قهوه خانه ه ــالن های ورزش ــا، س ــه تاالره ــی از جمل ــن عموم ــز از اماک ــد نی ــزار و ۵۲۱ بازدی ــداد ه ــزود: تع ــت اف اس
رســتوران ها و جایگاه هــای ســوخت انجام شــده کــه فعالیــت ایــن دســته از صنــوف در حفــظ ســامتی شــهروندان تأثیــر 

مســتقیم دارد.
ابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه آمــوزش متصدیــان یکــی از اولویت هــای اصلــی کارشناســان بهداشــت در زمــان بازدیدهــا 
اســت خاطرنشــان کــرد: در ایــن بازدیدهــا ۳9 مــورد بــه مراجــع قضایــی ارجــاع داده شــد و تعــداد ۳۱ صنــف متخلــف بــه 

علــت عــدم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی پلمــب شــد.
وی بابیــان اینکــه در ایــام همه گیــری یــک تــن و ۸۸ کیلوگــرم مــواد غذایــی تاریخ مصــرف شــده از صنــوف شهرســتان جــم جمع آوری شــده اســت گفــت: ایــن 

مــواد پــس از توقیــف و جمــع آوری در ســتاد شــبکه، معــدودم ســازی شــد و افــراد متخلــف نیــز بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.
مســئول واحــد ســامت محیــط و کار شــبکه بهداشــت و درمــان جــم اضافــه کــرد: کارشناســان بهداشــت محیــط تعــداد ۲۴ مــورد نظــارت بــر غســل، کفــن و دفــن 

اجســاد افــراد مثبــت کرونــا در آرامســتان های جــم داشــتند.
ــای  ــاخص ترین فعالیت ه ــا از ش ــروس کرون ــری وی ــژه دوران همه گی ــه وی ــران و ب ــع بح ــی در مواق ــدید نظارت ــرح تش ــرای ط ــه اج ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب ابراهیم
واحدهــای بهداشــتی اســت افــزود: در ایــن طــرح واحدهــای بهداشــت محیــط بــا بســیج همــه امکانــات و نیروهــای فنــی خــود بــرای حفــظ و ارتقــای ســامت 

عمــوم شــهروندان، در تمامــی مناطــق شــهری و روســتایی از مراکــز تهیــه و توزیــع و اماکــن عمومــی بازدیــد کــرده و درصــدد رفــع نواقصــات اســت.

خیرین سالمت تنگستان، سالمتی را به قلب یک کودک چهارساله هدیه کردند
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آغاز عملیات اجرایی مرکز خدمات جامع سالمت زبار با اعتبار 9۰ میلیارد ریال

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان عســلویه گفــت: عملیــات اجرایــی مرکــز خدمــات جامع 
ــا مشــارکت شــرکت پتروشــیمی  ــال ب ــارد ری ــا هزینــه ای معــادل 9۰ میلی ــار ب ســامت روســتایی زب

زاگــرس آغــاز شــد.
ــامت ۱۸  ــع س ــات جام ــز خدم ــن مرک ــی ای ــات اجرای ــزود: عملی ــم اف ــن مراس ــی در ای ــم زارع جاس

ــه عهــده خواهنــد  ــکار( احــداث ایــن پــروژه را ب ــه عنــوان کارفرمــا و شــرکت بوشــهر ره )پیمان ــود و مجتمــع پتروشــیمی زاگــرس ب ماهــه خواهــد ب
داشــت.

وی ضمــن قدردانــی از مدیرعامــل، معاونیــن و مدیــران شــرکت پتروشــیمی زاگــرس بابــت تأمیــن اعتبــار ســاخت ایــن پــروژه مهــم و موردنیــاز مــردم 
دهســتان نایبنــد بــه مرکزیــت زبــار، گفــت: همراهــی و مســاعدت دانشــگاه علــوم پزشــکی و وزارت بهداشــت در صــدور مجــوز و حمایت هــا و تــاش 

فرمانــداران فعلــی و ســابق و معــاون عمرانــی فرمانــدار در کمــک بــه اقنــاع مدیــران ارشــد شــرکت، شایســته تقدیــر اســت.
ــار در مرکــز دهســتان  ــزوم احــداث مرکــز خدمــات جامــع ســامت روســتایی زب ــر ل ــه طــرح توجیهــی مبنــی ب ــا ارائ زارعــی افــزود: خوشــبختانه ب
نایبنــد بــا متــراژ مناســب توســط شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان و حمایــت فرمانــداری، مدیــران ارشــد شــرکت متقاعــد شــده و متــراژ کــم 

ــع ســرایداری( ارتقــاء یافــت. ــع پانســیون و ۶۰ مترمرب ــع مرکــز، ۱۰۰ مترمرب ــع )۸۰۰ مترمرب ــه 9۶۰ مترمرب اولیــه تصویبــی ب
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: جــذب نیــروی انســانی بــرای ایــن مرکــز در اولویــت ایــن شــبکه بهداشــت و درمــان اســت و از ماه هــا پیــش در حــال 

پیگیــری اســت، امــا جهــت صــدور ســریع مجــوز اســتخدامی نیازمنــد کمــک در ســطح اســتان و در ســطح کان کشــوری می باشــیم.
ــرداری  ــه بهره ب ــا حداکثــر ۱۸ مــاه آینــده، مرکــز را ب زارعــی اضافــه کــرد: امیدواریــم در اعتبــار الزم جهــت تجهیــز ایــن مرکــز تأمیــن و بتوانیــم ت

برســانیم.
ــدار، نماینــده مــردم جنــوب اســتان بوشــهر در  ــن مراســم فرمان ــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان عســلویه، در ای ــه گــزارش رواب ب
مجلــس شــورای اســامی، قائم مقــام رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر، معــاون عمرانــی فرمانــدار معــاون پتروشــیمی زاگــرس، رئیــس شــبکه 
بهداشــت و درمــان، امــام جمعــه موقــت شهرســتان، بخشــدار و رئیــس شــورای اســامی چــاه مبــارک، رئیــس شــورای اســامی و دهیــار روســتای زبــار 

و نماینــده پیمانــکار پــروژه حضــور داشــتند.

ــتان  ــان تنگس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی
ــه  ــوار ب ــش دل ــاز بخ ــه نی ــه ب ــا توج ــت: ب گف

ــد. ــاح ش ــوار افتت ــامت دل ــع س ــات جام ــز خدم ــگاه در مرک ــن آزمایش ــاد ای ــدم اعتی ــخیص ع ــگاه تش آزمایش
ــرداری از آزمایشــگاه تشــخیص عــدم  ــان تنگســتان، مهنــدس عــادل مقــدس در مراســم بهره ب ــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درم ــه گــزارش رواب ب
ــد امــا  ــه بخــش مرکــزی مراجعــه می کردن ــرای انجــام آزمایــش ســوءمصرف مــواد مخــدر بایــد ب ــوار بیــان داشــت: درگذشــته مــردم ب اعتیــاد در دل
ــرای انجــام  ــه بخــش مرکــزی شهرســتان ب ــوار ب تجهیــز ایــن واحــد آزمایشــگاهی موجــب ایجــاد ســهولت و جلوگیــری از مراجعــه مــردم بخــش دل

آزمایــش تشــخیص عــدم اعتیــاد خواهــد شــد.
مهنــدس مقــدس اظهــار داشــت: بــا تجهیــز ایــن آزمایشــگاه تمامــی مــوارد مربــوط بــه آزمایــش عــدم اعتیــاد بــرای زوجیــن، صــدور پروانــه فعالیــت 

صنــوف و ... در ایــن واحــد انجــام خواهــد شــد.
ــت و  ــتان داش ــتان تنگس ــگاه های شهرس ــایر آزمایش ــای س ــه فعالیت ه ــم ب ــاره ای ه ــتان اش ــتان تنگس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی
ــت در  ــن جه ــکلی از ای ــه مش ــود و هیچ گون ــام می ش ــتان انج ــگاه های شهرس ــک، در آزمایش ــطح ی ــای س ــی آزمایش ه ــر تمام ــال حاض ــزود: در ح اف

ــدارد. ــود ن ــردم وج ــه م ــانی ب خدمت رس
ــرای  ــاز ب ــتگاه های موردنی ــگاهی، دس ــای آزمایش ــر نیازه ــا ب ــته بن ــال های گذش ــرد: در س ــح ک ــتان تصری ــان تنگس ــت و درم ــئول بهداش ــام مس مق
ــند. ــز می باش ــتان تجهی ــگاه های شهرس ــزاری آزمایش ــخت افزاری و نرم اف ــات س ــر امکان ــده و از نظ ــتان خریداری ش ــگاه های شهرس ــز آزمایش تجهی
در مراســم بهره بــرداری از آزمایشــگاه تشــخیص عــدم اعتیــاد در دلــوار، فرمانــدار تنگســتان، بخشــدار بخــش دلــوار، شــهردار دلــوار و رئیــس شــبکه 

بهداشــت و درمــان تنگســتان نیــز حضــور داشــتند.

ــوار  ــاد در دل ــدم اعتی ــگاه ع آزمایش

ــید ــرداری رس ــه بهره ب ب
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