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ــداث  ــه اح ــای تفاهم نام ــهر از امض ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــاحلی  ــارت س ــا )ع( زی ــام رض ــع ســامت ام ــات جام ــاز خدم ــز خیرس مرک

ــر داد. ــتی خب ــتان دش شهرس
ــت:  ــه گف ــن تفاهم نام ــای ای ــیه امض ــمیری در حاش ــعید کش ــر س دکت
ــاحلی  ــارت س ــا )ع( زی ــام رض ــع ســامت ام ــات جام ــاز خدم ــز خیرس مرک
ــر ۶  ــه ای بالغ ب ــا هزین ــع و ب ــای ۷۰۰ مترمرب ــا زیربن ــتی ب ــتان دش شهرس
میلیــارد تومــان توســط خیــر ســید محمدامیــن حســینی حبیبــی ســاخته 

ــد. ــد ش خواه
ــن ســامت در ســال های گذشــته کمک هــای ارزشــمندی  ــزود: خیری وی اف
ــر  ــا تقدی ــد از آن ه ــه بای ــد ک ــتان کرده ان ــامت اس ــوزه س ــردم و ح ــه م ب

کنیــم.
ــتید  ــا هس ــزء بهترین ه ــن ج ــما خیری ــرد: ش ــح ک ــمیری تصری ــر کش دکت
کــه خداونــد بــزرگ، راه خیــر و نیکــو را پیــش پــای شــما قــرار داده اســت.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر اظهــار داشــت: امیــدوارم خیریــن 
ایــن ســنت حســنه و ارزشــمند را بــه فرزنــدان، بســتگان و اطرافیــان خــود 

آمــوزش دهنــد و ایــن فرهنــگ بــه نســل های بعــدی نیــز منتقــل شــود.
ــاد  ــارکت آح ــزه مش ــه و انگی ــد زمین ــه بای ــان اینک ــمیری بابی ــر کش دکت
ــرای  جامعــه را در حــوزه ســامت ایجــاد کنیــم گفــت: اقدامــات خیریــن ب

ــت. ــات اس ــات صالح ــده و باقی ــدگار ش ــه مان همیش
اینکــه توســعه  بابیــان  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر 
زیرســاخت های نظــام ســامت بــدون مشــارکت مــردم امکان پذیــر نیســت 
اظهــار داشــت: اقدامــات خیریــن ســامت دارای ثمــرات بی انتهایــی اســت 

ــد. ــد مان ــی خواه ــد باق ــا اب ــرات آن ت ــه اث ک
دکتــر کشــمیری زنــده نگــه نداشــتن رســم خیــر بــا یــاد کــردن از اقدامات 
ارزشــمند خیریــن را موضوعــی مهــم دانســت و گفــت: آگاهــی نســل آینــده 

از اهمیــت مشــارکت در امــور خیرخواهانــه بایــد موردتوجــه باشــد.
ــا  ــام رض ــامت ام ــع س ــات جام ــاز خدم ــز خیرس ــداث مرک ــه اح تفاهم نام
ــارت ســاحلی شهرســتان دشــتی بیــن ســید محمدامیــن حســینی  )ع( زی
حبیبــی و دکتــر ســعید کشــمیری رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر 

امضــا شــد.

ــالمت  ــع س ــات جام ــز خدم ــداث مرک ــه اح تفاهم نام

خیــر ســاز در شهرســتان دشــتی امضــا شــد

تغذیــه مناســب خطــر ابتــال بــه بیمــاری کرونــا را 
ــد       ــش می ده کاه

مســئول واحــد بهبــود تغذیــه جامعــه شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
ــر  ــت و خط ــدن را تقوی ــی ب ــتم ایمن ــب سیس ــه مناس ــت: تغذی ــلویه گف عس

ــد. ــش می ده ــا را کاه ــاری کرون ــه بیم ــا ب ابت
فاطمــه اســماعیلی اظهــار داشــت: افــراد دچــار کمبــود مــواد مغــذی و ضعــف 
ــز  ــی و نی ــای ویروس ــه عفونت ه ــا ب ــرض ابت ــتر در مع ــی بیش ــتم ایمن سیس

تشــدید شــرایط بیمــاری پــس از ابتــا بــه آن قــرار دارنــد.
وی کلیــه گروه هــای ســنی را در معــرض خطــر ایــن بیمــاری دانســت و اظهــار 
ــارخون،  ــی، فش ــی عروق ــای قلب ــه بیماری ه ــان ب ــالمندان، مبتای ــت: س داش
ــت، آســم، مشــکات تنفســی و کبــدی، بیمــاران کلیــوی، ســرطانی های  دیاب
ــد  ــرف می کنن ــون مص ــل کورت ــر دلی ــه ه ــه ب ــی ک ــان، بیماران ــت درم تح
ــه  ــا ب ــر ابت ــرض خط ــتر در مع ــی، بیش ــتم ایمن ــص سیس ــه نق ــان ب و مبتای

ــتند. ــا هس ــروس کرون وی
اســماعیلی تأثیــر مصــرف کافــی مــواد مغــذی بــر عملکــرد مناســب و تقویــت 
سیســتم ایمنــی را مهــم عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: رعایــت تعــادل و تنــوع 
در برنامــه غذایــی روزانــه و دریافــت کافــی ریزمغذی هــا و پروتئیــن در برنامــه 
ــه  ــا ازجمل ــه بیماری ه ــا ب ــگیری از ابت ــی در پیش ــش مهم ــه نق ــی روزان غذای
ــاز  ــواد موردنی ــی از م ــدار کاف ــرف مق ــی مص ــه معن ــادل ب ــد 19 دارد، تع کووی
ــی  ــواد غذای ــف م ــواع مختل ــرف ان ــی مص ــوع یعن ــدن و تن ــامت ب ــرای س ب

موجــود در ۶ گــروه غذایــی اصلــی اســت.
مســئول واحــد بهبــود تغذیــه جامعــه شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
ــش  ــت افزای ــای الزم جه ــه ریزمغذی ه ــای آ، ث را از جمل ــلویه ویتامین ه عس
ایمنــی بــدن معرفــی و گفــت: منابــع غذایــی حــاوی ویتامیــن ث شــامل انــواع 
ــواع  ــد ان ــبزی هایی مانن ــوی و س ــی، کی ــال، نارنگ ــو، پرتق ــد لیم ــا مانن میوه ه
ــاش و  ــدم، م ــای گن ــی، جوانه ه ــاز، گوجه فرنگ ــه ای، پی ــل دلم ــم، فلف کل
...اســت کــه می تــوان در کنــار غــذا بــه شــکل ســاالد یــا در غذاهایــی نظیــر 
آش یــا ســوپ از آنهــا اســتفاده کــرد، ویتامیــن A نیــز در میــوه و ســبزیجات 
ــامل  ــی ش ــع حیوان ــوز و مناب ــی، م ــدو حلوای ــج، ک ــد هوی ــگ مانن نارنجی رن

ــتند. ــود هس ــات موج ــیر و لبنی ــرغ، ش زرده تخم م
ــی  ــع غذای ــه از مناب ــدن روزان ــی ب ــتم ایمن ــت سیس ــت تقوی ــزود: جه وی اف
پروتئینــی کــه حــاوی آهــن و روی و ســلنیوم هســتند، ماننــد گوشــت قرمــز، 
مــرغ و ماهــی، تخم مــرغ، حبوبــات ماننــد نخــود، انــواع لوبیــا، عــدس، باقــا، 
لپــه و مــاش، مغزهــا اســتفاده کنیــد، همچنیــن مصــرف روزانــه شــیر و لبنیات 

ــوع پروبیوتیــک را داشــته باشــید. کم چــرب ، پنیــر و ماســت مصرفــی از ن
ــوان آب  ــرف 8 - ۶ لی ــرد: مص ــان ک ــه بی ــئول در ادام ــناس مس ــن کارش ای
آشــامیدنی ســالم و یــا ســایر مایعــات بــه صــورت روزانــه و نوشــیدن مایعــات 

ــد. ــک می کن ــدن کم ــی ب ــظ ایمن ــه حف ــودن ب ــنه نب ــود تش ــا وج ــی ب حت
ــتم  ــت سیس ــود و تقوی ــامت خ ــظ س ــت حف ــرد: جه ــه ک ــماعیلی توصی اس
ایمنــی بــدن از خــوردن غذاهــای بیــش از حــد چــرب، شــور و شــیرین ماننــد 
ــور،  ــات ش ــکر، تنق ــا ش ــده ب ــیرین ش ــیدنی های ش ــابه ها و نوش ــواع نوش ان
انــواع کنســروها، سوســیس و کالبــاس کــه باعــث تحریــک سیســتم ایمنــی و 

ایجــاد التهــاب در بــدن شــده تــا حــد امــکان خــودداری شــود.
مســئول واحــد بهبــود تغذیــه جامعــه شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
ــر  ــی اث ــواد معدن ــن و م ــاالی ویتامی ــای ب ــرف دوزه ــزود: مص ــلویه اف عس
محافظتــی ثابت شــده ای در پیشــگیری از بیماری هــای عفونــی نــدارد، 
ــد  ــتی بای ــتورالعمل های بهداش ــاس دس ــر اس ــط ب ــاری فق ــل ی ــن مکم بنابرای

ــرد. ــورت بگی ص
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معاونــت  واگیــر  غیــر  بیماری هــای  گــروه  کارشــناس 
بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر گفت: از هـــر ســـه 
زن یــک نفـــر و از هر پنـــج مـــرد یک نفـــر به بیمــاری پوکی 

ــت. ــتخوان مبتاس اس
ــگاه  ــتی دانش ــت بهداش ــی معاون ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
علــوم پزشــکی بوشــهر، پریســا نظــری زاده در خصــوص ایــن 
بیمــاری اظهــار داشــت: پوکــی اســتخوان یــا اســتئوپروز بــه 
ــتخوان  ــت اس ــدن باف ــت ش ــتخوانی و سس ــوده اس ــش ت کاه
گفتــه می شــود، نــام دیگــر پوکــی اســتخوان بیمــاری 
ــه  ــل اولی ــه در مراح ــود، چراک ــده می ش ــز نامی ــوش نی خام

ــدارد. ــی ن عامت
وی مصــرف لبنیــات را یکــی از راه هــای پیشــگیری از پوکــی 
اســتخوان دانســت و گفــت: در صــورت حساســیت بــه لبنیات، 
ــا نظــر و توصیــه پزشــک  می تــوان مصــرف مکمــل کلســیم ب

مصــرف کــرد.
ایــن کارشــناس بهداشــتی اضافــه کــرد: در طــول روز حداقــل 
1۰ دقیقــه در معــرض نــور خورشــید بــودن یــا مصــرف ویتامین 

دی بــا نظــر و توصیــه پزشــک نیــز توصیــه می شــود.
ــده  ــای تحمل کنن ــام ورزش ه ــرد: انج ــان ک ــری زاده بی نظ
ــای  ــام ورزش ه ــدن آرام( و انج ــا دوی ــن ی ــد راه رفت وزن )مانن
ــه از  ــل ۳۰ دقیق ــه حداق ــورت روزان ــه ص ــات ب ــت عض تقوی

ــت. ــتخوان اس ــی اس ــگیری از پوک ــای پیش ــر راه ه دیگ
ــگیری از ــرای پیش ــوه را ب ــابه و قه ــرف نوش ــش مص وی کاه

پوکــی اســتخوان مفیــد دانســت و گفــت: مصــرف پروتئین مناســب 
بــرای حفــظ عملکــرد سیســتم عضانــی اســکلتی ضروری اســت.

ــتی  ــت بهداش ــر معاون ــر واگی ــای غی ــروه بیماری ه ــناس گ کارش
ــرف  ــع مص ــر قط ــد ب ــا تأکی ــهر ب ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــه  ــاالی ۵۰ ســال بایــد روزان دخانیــات اظهــار داشــت: خانم هــای ب

ــد. ــرف کنن ــیم مص ــرم کلس ــا 1۲۰۰ میلی گ 8۰۰ ت
ــد  ــتخوان می توانی ــی اس ــوص پوک ــتر در خص ــت بیش ــرای اطاع ب
بــه ســایت دفتــر آمــوزش و ارتقــاء ســامت بــه نشــانی

 www.iec.behdasht.gov.ir مراجعه کنید.

پوکی استخوان از هـر سـه زن یک نفـر و از هر پنـج مـرد یک نفـر را تهدید می کند

پرداخت پاداش پیشکسوتان سال ۹۸ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در هفته آینده

پایــان خدمــت بــرای پیشکســوتان دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر 
در ســال 98 هفتــه آینــده پرداخــت می شــود.

ــت:  ــهر گف ــدا در بوش ــگار وب ــه خبرن ــمی ب ــن هاش ــید محمدحس س
ــه و  ــازمان برنامه وبودج ــا س ــات ب ــات، جلس ــه مکاتب ــه ب ــا توج ب
همچنیــن پیگیری هــای مکــرر از وزارت بهداشــت، خوشــبختانه 
ــه دانشــگاه  ــان خدمــت همــکاران پیشکســوت ب ــاداش پای ــغ پ مبل

ــت. ــاص یاف اختص
ــا 1۲۰  ــاب ب ــغ، تسویه حس ــن مبل ــاص ای ــا اختص ــزود: ب ــمی اف هاش
ــوم  ــگاه عل ــوت دانش ــال 98 پیشکس ــه در س ــی ک ــر از همکاران نف
ــت. ــد گرف ــام خواه ــل انج ــور کام ــده اند به ط ــهر ش ــکی بوش پزش

ــوم  ــگاه عل ــرد دانش ــش عملک ــه و پای ــزی، بودج ــر برنامه ری مدی
ــتحقاقی  ــی اس ــره مرخص ــرد: ذخی ــان ک ــهر خاطرنش ــکی بوش پزش
ــز از  ــال 9۷ و 98 نی ــوتان س ــری پیشکس ــی ایثارگ ــره مرخص و ذخی
محــل اعتبــارات دانشــگاه هم زمــان بــه مدیریــت امــور مالــی ابــاغ 

ــویه خواهــد شــد. و تس علــوم  دانشــگاه  عملکــرد  پایــش  و  بودجــه  برنامه ریــزی،  مدیــر 
ــاداش  ــت: پ ــهر گف ــتان بوش ــی اس ــتی درمان ــات بهداش ــکی و خدم پزش
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مبلــغ 5 میلیــارد ریــال بــرای نوســازی و تجهیــز مرکــز خدمــات جامــع ســالمت بردخــون 
هزینــه شــد

بخشــدار بردخــون گفــت: در ســال جــاری مبلــغ ۵ 
ــات  ــز خدم ــز مرک ــازی و تجهی ــرای نوس ــال ب ــارد ری میلی
ــی در  ــی اخاق ــد. عل ــه ش ــون هزین ــامت بردخ ــع س جام
ــر از  ــا تقدی ــی ب ــت غذای ــامت و امنی ــورای س ــت ش نشس
فعالیت هــای انجام شــده در حــوزه بهداشــت و درمــان 
ــازی  ــازی و نوس ــث بازس ــت: در بح ــون گف ــش بردخ  بخ
ــوع  ــون از مجم ــش بردخ ــت و درمان بخ ــای بهداش ابنیه ه
8 واحــد بهداشــتی درمانــی ۶ واحــد بازســازی و فقــط خانه 
بهداشــت بردخــون کهنــه و مرکــز خدمــات جامــع ســامت 
بازســازی نشــده اســت کــه اقدامــات الزم بــرای بازســازی 
ایــن دو واحــد در حــال انجــام اســت و ان شــاءاهلل در آینــده 

ــود. ــم ب ــد خواهی ــن دو واح ــازی ای ــاهد نوس ــک ش نزدی
ــز  ــگاه مرک ــوزی آزمایش ــه آتش س ــه حادث ــاره ب ــا اش وی ب
خدمــات جامــع ســامت بردخــون افــزود: بافاصلــه 
پس ازایــن حادثــه بــا پیگیری هــای مجدانــه رییــس شــبکه 
ــوم پزشــکی  ــان و مســاعدت دانشــگاه عل بهداشــت و درم
بوشــهر تعمیــر و تجهیــز آزمایشــگاه در کوتاه تریــن زمــان 
ــا  ــبختانه ب ــدت خوش ــن م ــی ای ــاد و ط ــاق افت ــن اتف ممک
ــن  ــگاهی در ای ــات آزمایش ــده خدم ــزی انجام ش برنامه ری
ــد  ــات بهره من ــن خدم ــردم از ای ــد و م ــف نش ــز متوق مرک

ــد. بودن
بخشــدار بردخــون گفــت: در ســال جــاری مبلــغ ۵ میلیــارد 
ــع  ــات جام ــز خدم ــز مرک ــازی و تجهی ــرای نوس ــال ب ری

ــد. ــه ش ــون هزین ــامت بردخ س
اخاقــی ادامــه داد: خریــد تجهیــزات آزمایشــگاهی و اداری، 
رنگ آمیــزی، محوطه ســازی و تعمیــرات ســاختمانی از 

جملــه ایــن مــوارد بــوده اســت.
ــز  ــر نی ــتان دیّ ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش ریی
ــت  ــد جمعی ــه 18 درص ــان اینک ــا بی ــت ب ــن نشس در ای

ــت:  ــاکن اند، گف ــون س ــش بردخ ــر در بخ ــتان دیّ شهرس
ــد  ــی ۳۵ درص ــت و به طورکل ــای بهداش ــد خانه ه ۵۰ درص
ــتقر  ــش مس ــن بخ ــی در ای ــتی و درمان ــای بهداش واحده

ــت. اس
احمــد آخونــدی افــزود: طبــق اســتانداردها بــه ازای هــر ۵ 
ــش  ــا در بخ ــرد، ام ــق می گی ــک تعل ــک پزش ــر ی ــزار نف ه
بردخــون بــه ازای هــر ۳ هــزار و 8۰۰ نفــر یک پزشــک فعال 
اســت و ایــن شــاخص در بحــث بهــورز و مراقــب ســامت 
ــن  ــه میانگی ــبت ب ــه نس ــت ک ــر اس ــر 9۵۷ نف ــه ازای ه ب
ــب  ــه مرات ــت ب ــر اس ــزار و ۵۰۰ نف ــر دو ه ــه ه ــوری ک کش

ــم. ــری داری ــیار بهت ــت بس ــر و وضعی پایین ت
ــت و  ــبکه بهداش ــه ش ــاش مجموع ــام ت ــزود: تم وی اف
درمــان شهرســتان دیـّـر در کنــار افزایــش کمیــت برنامه هــا 
و فعالیــت، ارتقــاء کیفیــت خدمــات و رضایت منــدی 
ــاخص های  ــه ش ــه ب ــا توج ــبختانه ب ــت و خوش ــردم اس م
گزارش شــده در ایــن زمینــه توفیقــات خوبــی حاصل شــده 

ــت. اس
رییــس شــورای اســامی شــهر بردخــون نیــز گفــت: شــورا 
اســامی شــهر در کنــار و همــراه مجموعه شــبکه بهداشــت 
و درمــان اســت و در ایــن زمینــه از هیــچ تاشــی فروگــذار 

نمی کنیــم.
ــامت  ــان س ــاش مدافع ــر از ت ــا تقدی ــد زاده ب ــد عاب احم
و فعالیت هــای شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
ــل  ــه دلی ــا ب ــا و گایه ه ــی از انتقاده ــزود: بعض ــر اف دی
بی اطاعــی جامعــه و مــردم از خدمــات و حــوزه مأموریــت 
ــا  ــت نقده ــه الزم اس ــت ک ــان اس ــت و درم ــبکه بهداش ش
منصفانــه و کارشناســی بــوده تــا شــاهد ارتقــاء ایــن حــوزه 

ــیم. باش
ــر  ــد ب ــا تأکی ــون ب ــهر بردخ ــامی ش ــورای اس ــس ش ریی
نوســازی مرکــز خدمــات جامــع ســامت بردخــون تصریــح 
کــرد: باخبرهــای خوبــی کــه امــروز از قــول رییــس شــبکه 
بهداشــت و درمــان و بــه نقــل از نماینــده مــردم در مجلــس 
ــته  ــن خواس ــم ای ــد امیدواری ــنیده ش ــامی ش ــورای اس ش
مردمــی هرچــه زودتــر محقــق شــود تــا مــردم بتواننــد در 
یــک فضــای مناســب خدمــات بهداشــتی درمانــی خــود را 

دریافــت کننــد.
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شــهرام جــال پــور در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرســتان دشتســتان اظهــار داشــت: در مجمــوع ۶۲ پزشــک متخصــص در 
ــک  ــی و کلینی ــهید گنج ــتان ش ــی در بیمارس ــف تخصص ــته های مختل رش
ــص  ــر 11 متخص ــای اخی ــه در ماه ه ــد ک ــت دارن ــهریور فعالی ــی 1۷ ش تخصص

ــده اند. ــتان ش ــذب شهرس ــد ج جدی
ــک  ــان و کلینی ــی برازج ــهید گنج ــتان ش ــرد: در بیمارس ــح ک وی تصری
ــس، ۵  ــب اورژان ــص ط ــک متخص ــان، ۵ پزش ــهریور برازج ــی 1۷ ش تخصص
ــب  ــی و ط ــک توانبخش ــک پزش ــی، ی ــراح عموم ــی، ۴ ج ــص بیهوش متخص
فیزیکــی، ۵ پزشــک زنــان و زایمــان، ۳ متخصــص قلــب و عــروق،۲ متخصــص 
ــص  ــوژی، ۳ متخص ــد، ۶ رادیول ــی، ۳ ارتوپ ــی، ۲ عفون ــق و بین ــوش و حل گ
ــص  ــم، ۵ متخص ــص چش ــت، ۲ متخص ــص پوس ــک متخص ــاب و روان، ی اعص
اطفــال، ۵ متخصــص داخلــی، یــک پاتولوژیســت، ۴ متخصــص مغــز و اعصــاب 
ــاری  ــه و مج ــص کلی ــاب، ۳ متخص ــز و اعص ــراح مغ ــص ج ــی،۲ متخص داخل

ــد. ــت دارن ــر فعالی ــح و عص ــیفت صب ادراری در ۲ ش
ــاز  ــی موردنی ــات و تجهیــزات درمان ــح کــرد: تأمیــن امکان ــور تصری جــال پ
ــهروندان از  ــه ش ــی ب ــوب درمان ــات مطل ــه خدم ــت ارائ ــن جه متخصصی
اولویت هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر و شــبکه بهداشــت و درمــان 

ــت. ــتان اس دشتس
سرپرســت بیمارســتان شــهید گنجــی برازجــان بیــان کــرد: بســترهای الزم 
ــی در کلینیــک تخصصــی 1۷ شــهریور برازجــان  ــه خدمــات درمان ــرای ارائ ب
از قبیــل، نــوار مغــز، نــوار قلــب، آتل بنــدی و گــچ گیــری، اکوکاردیوگرافــی 

قلــب، تســت ورزش، 
تعییــن نمــره چشــم، شستشــوی گــوش، خدمــات پوســت و زیبایــی، تعییــن 

زردی نــوزاد، کرایــو درمانــی فراهــم اســت و

ــود.  ــه می ش ــهروندان ارائ ــه ش ــی ب ــای دولت ــا تعرفه ه ــات ب ــی خدم تمام
جــال پــور افــزود: کاهــش دغدغــه درمانــی مــردم از مهمترین دســتاوردهای 
برنامــه تحــول نظــام ســامت در ایــن چنــد ســال اخیــر بــود ه اســت کــه بــا 
ــات و  ــه امکان ــردم ب ــز بیمارســتان، دسترســی م جــذب متخصصیــن و تجهی
خدمــات درمانــی تخصصــی فراهم شــده و رضایتمنــدی شــهروندان را در پــی 

داشــته اســت.

جذب پزشک متخصص در شهرستان دشتستان 2۰ درصد افزایش یافته است

سرپرســت بیمارســتان شــهید گنجــی برازجــان از افزایــش جــذب ۲۰ درصــدی متخصصیــن در بیمارســتان شــهید گنجــی و کلینیــک تخصصــی 1۷ شــهریور 
برازجــان خبــر داد.

از ابتدای اسفندماه تا پایان مهرماه سال جاری؛

2۸۴5 بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی شهرستان دیلم صورت گرفت

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیلــم، فاطمــه علیمــرادی اظهــار داشــت: 
همــکاران واحــد بهداشــت محیــط شهرســتان دیلــم از ابتــدای اســفندماه تــا اواخــر مهرمــاه ســال جــاری 

تعــداد هــزار و 1۴۰ بازدیــد از اماکــن عمومــی ســطح شهرســتان را انجــام داده انــد.
ــه مرجــع  ــورد از مراکــز و اماکــن بازرسی شــده جهــت پیگیــری تخلفــات ب ــح کــرد: تعــداد ۲۲ م وی تصری

قضایــی شهرســتان دیلــم معرفــی شــدند.
علیمــرادی اضافــه کــرد: در ایــن مــدت تعــداد ۵۰ مــورد از اماکــن و مراکــز عرضــه ای کــه در ســطح شــهر 

مرتکــب تخلــف بهداشــتی شــدند، نســبت بــه پلمــب آنهــا اقــدام شــده اســت.
کارشــناس مســئول بهداشــت محیــط شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیلــم ضمــن اشــاره بــه انجــام 
ــن و ۷1۰  ــدار 8 ت ــدت مق ــن م ــرد: در ای ــه ک ــایر ادارات اضاف ــی س ــا همراه ــترک ب ــد مش ــداد 89 بازدی تع

ــد. ــازی ش ــدوم س ــع و آوری و مع ــهر جم ــطح ش ــوف س ــرف از صن ــی غیرقابل مص ــواد غذای ــرم م کیلوگ
کارشــناس مســئول بهداشــت محیــط شــبکه بهداشــت دیلــم ضمــن تأکیــد بــر اســتمرار بازدیدهــا از اماکــن 
ــا نظــارت  ــر اثــر کرون ــر کفــن و دفــن امــوات فوت شــده ب عمومــی و مراکــز عرضــه گفــت: بازرســین مــا ب

ــه ثبــت رســانده اند. ــر تدفیــن را ب ــد و تعــداد ۲۴ نظــارت ب جــدی دارن

ــبکه  ــط ش ــت محی ــئول بهداش ــناس مس کارش
ــزار  ــام دو ه ــم از انج ــان دیل ــت و درم بهداش
ــی  ــواد غذای ــد از مراکــز عرضــه م و 8۴۵ بازدی
ایــن شهرســتان از ابتــدای اســفندماه تــا پایــان 

ــر داد. ــاه ســال جــاری خب 5مهرم



مسئول بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان گناوه:

روابط زوجین در زمان شیوع کووید ۱۹/ کرونا شرایط زندگی مردم را تغییر داده است

زهــرا زارعــی در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه اظهــار داشــت: در دوران پاندمــی کرونــا شــرایط زندگــی مــردم تغییــر کــرده 
اســت.

ــد و امــور زندگــی  ــه نکرده ان ــه« اتفــاق جدیــد و غیرقابل پیش بینــی اســت کــه اکثــر مــردم در طــول عمــر خویــش تجرب وی تصریــح کــرد: » مانــدن در خان
آنــان را ماننــد خریــد کــردن، نظافــت، آشــپزی و دیــد و بازدیدهــا را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت و نگرانی هایــی را نیــز بــرای خانواده هــا بــه وجــود آورده 

اســت. تعجبــی نــدارد در چنیــن شــرایطی روابــط همســران هــم تحــت تأثیــر قــرار گیــرد.
ــه  ــرو رابط ــداری آن درگ ــود و پای ــف می ش ــی، ...( تعری ــی و عاطف ــات خانوادگ ــد ارتباط ــوهر )مانن ــان زن و ش ــات می ــویی در تعام ــه زناش ــزود: رابط وی اف

ــرد دارد. ــامتی ف ــدی در س ــیار مفی ــرات بس ــواده، اث ــان خان ــم بنی ــر تحکی ــاوه ب ــه ع ــن رابط ــداوم ای ــد ت ــن بدانن ــد، زوجی ــن می باش ــه زوجی صمیمان
زارعــی اظهــار داشــت: بایــد توجــه داشــت کــه تنــش و فشــار، بخــش جدایی ناپذیــر زندگــی زوجیــن می باشــد، شــیوع بیمــاری کرونــا و عوامــل اقتصــادی 

ــد. ــارها می افزای ــن فش ــر ای ــی ب و اجتماع
ــرای زوجیــن  ــا همســر اســت. توصیه هــا، ب ــه ب ــرای زندگــی مشــترک همســران، ســازگاری و برقــراری رابطــه صمیمان وی افــزود: یکــی از مهارت هــای الزم ب

ــد، متفــاوت می باشــد. ــا، دارای عامــت و یــا کســانی کــه دوران نقاهــت بیمــاری را گذرانده ان ــه بیمــاری کرون ســالم در معــرض خطــر ابتــا ب
زارعی تاکید کرد: بهترین اقدام، مراقبت و رعایت نکات بهداشتی به منظور پیشگیری از ابتا به کرونا می باشد.

وی بــا اشــاره بــه مدیریــت روابــط زوجیــن و تأثیــر آن بــر ســامت خانــواده اظهــار داشــت: زوجیــن، همدیگــر را بــه شــیوه زندگــی ســالم تشــویق کننــد و 
ــا یکدیگــر اختصــاص دهنــد. ــه ب ــه و صمیمان ــرای صحبــت و گفتگــوی محترمان زمان هایــی را در طــی روز ب

مســئول بهداشــت خانــواده شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه بیــان داشــت: زوجیــن احساســات و خواســته های خــود را روشــن بیــان کننــد و مهم تــر ایــن 
اســت کــه بیــان احساســات و خواســته ها بــه صــورت مثبــت باشــد.

زارعــی گفــت: زوجیــن بــرای گــوش دادن بــه صحبت هــای همســر خــود زمــان بگذاریــد. بــا چهــره ای بــاز و گشــاده، تمــاس چشــمی و تــکان دادن ســر، بــه 
صحبت هــای همســر خــود گــوش کننــد.

مســئول بهداشــت خانــواده شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه توصیــه کــرد: بــرای از بیــن بــردن کدورت هــا، ســعی کنیــد همدیگــر را آرام کــرده و احساســات 
مثبــت را در خــود تقویــت کنیــد.

وی تاکید کرد: مراقب الگوهای غلط ارتباطی باشید. از گله و شکایت، تهدید، بی حرمتی و برچسب زدن پرهیز کنید.
ــرفه های  ــو درد و س ــرز، گل ــب، ل ــل ت ــی از قبی ــا عائم ــه ب ــت ک ــا ویروس هاس ــواده کرون ــه از خان ــروس جهش یافت ــک وی ــوان ی ــه عن ــد 19 ب ــروس کووی وی
ــی 1۴ روز  ــدود ۲ ال ــروس ح ــن وی ــی ای ــد. دوره نهفتگ ــراه می باش ــرگ هم ــی و م ــدید تنفس ــاری ش ــا بیم ــواردی ب ــده و در م ــس ظاهرش ــی نف ــک و تنگ خش
اســت و به طــور متوســط ۷-۳ روز اســت. ایــن ویــروس عــاوه بــر دوره بــروز عائــم، حتــی در دوره نهفتگــی هــم می توانــد از فــرد آلــوده بــدون عامــت بــه 

فــرد ســالم منتقــل شــود و او را آلــوده ســازد.

ــه آرامــش  ــه منجــر ب ــواده شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه گفــت: رابطــه محبت آمیــز و صمیمان مســئول ســامت خان
ــن در  ــازگاری زوجی ــت س ــدی در تقوی ــش کلی ــد نق ــر می توان ــوی دیگ ــود و از س ــدن می ش ــی ب ــتم ایمن ــت سیس و تقوی

ــد. ــته باش ــی داش ــای زندگ ــختی ها و نگرانی ه ــا س ــه ب مواج

مدیر دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

فضاهای ورزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توسعه می یابد

مدیر دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از توسعه فضاهای ورزشی این دانشگاه خبر داد.

مســعود صداقــت در حاشــیه جلســه مشــترک مدیــر دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر بــا مدیــرکل دانشــجویی وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــکی اظهــار داشــت: ایــن جلســه بــه منظــور طــرح و ارائــه پروژه هــای آینــده دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر و 

توســعه اماکــن و فضاهــای ورزشــی و خصوصــًا تأســیس یــک زمیــن چمــن مصنوعــی در مجتمــع پردیــس دانشــگاه برگــزار شــد.

ــای  ــعه فضاه ــوص توس ــی وزارت  در خص ــجویی فرهنگ ــت دانش ــهر و معاون ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــن دانش ــه ای بی ــد، تفاهم نام ــرر ش ــه مق ــن جلس ــرد: در ای ــح ک وی تصری

ورزشــی پردیــس دانشــگاه منعقــد شــود.

ــر عهــده  ــرکل دانشــجویی وزارت بهداشــت، ۵۰ درصــد هزینــه تأســیس زمیــن چمــن مصنوعــی ب صداقــت گفــت: همچنیــن طــی مســاعدت و قــول همــکاری از ســوی مدی

ــود. ــر عهــده دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خواهــد ب ــه  و ۵۰ درصــد مابقــی ب وزارتخان

مدیــر دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد:  تقبــل بخشــی از هزینــه تعمیــر و بازســازی ســالن ورزشــی غدیــر دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر از 

طــرف معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی وزارت بهداشــت یکــی دیگــر از مصوبــات ایــن جلســه بــود.

ایــن نشســت مشــترک بــا حضــور مدیــرکل دانشــجویی وزارت بهداشــت، مدیــرکل تربیــت بدنــی وزارت، مدیــر دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر و رییــس اداره 

تربیــت بدنــی دانشــگاه در دفتــر مدیــرکل دانشــجویی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی برگــزار شــد.

برنامه مکمل یاری با ویتامین A در کودکان 2 تا 5 سال در استان بوشهر آغاز شد
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معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت 
ــتان  ــتان دشتس ــان شهرس و درم
گفــت: 19 درصــد از مبتایــان کرونا 
ــتان، از  ــتان دشتس ــت شهرس مثب
ــد. ــالمندان بوده ان ــنی س ــروه س گ
ــبکه  ــی ش ــط عموم ــا رواب ــو ب ــی در گفت وگ ــین دریس محمدحس
ــیوع و  ــا ش ــزود: ب ــتان اف ــتان دشتس ــان شهرس ــت و درم بهداش
ــالمندان  ــنی س ــروه س ــور، گ ــد 19 در کش ــاری کووی ــی بیم اپیدم
ــالمندی  ــود س ــه و خ ــرار گرفت ــتری ق ــیب بیش ــرض آس در مع
ــت. ــده اس ــوب ش ــاری محس ــن بیم ــر ای ــل خط ــوان عام ــه عن ب
ــدوداً ۲۴  ــتان ح ــالمندان شهرس ــداد س ــت: تع ــار داش ــی اظه دریس
هــزار نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد از اول شــیوع بیمــاری تاکنــون، 
ــد. ــوت کرده ان ــز ف ــر نی ــا و 1۴۶ نف ــد -19 مبت ــه کووی ــر ب ۶۰۳ نف
وی همچنیــن بیــان کــرد: حــدود ۵۰ درصــد ســالمندان مبتــا کرونــا 
ــارخون  ــد )فش ــه ای بوده ان ــاری زمین ــتان دارای بیم ــت شهرس مثب
ــرای  ــری ب ــگ خط ــد زن ــا می توان ــن بیماری ه ــه ای ــت( ک و دیاب
گــروه ســالمندان باشــد و نیــاز بــه مراقبــت ویــژه در دوران شــیوع 
ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــروه از اهمی ــن گ ــرای ای ــا ب کرون

در غربالگــری مرحلــه ســوم کوویــد -19 بیــش از 1۶ هــزار ســالمند 
ــده اند ــری ش غربالگ

معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان بــا

اشــاره بــه تعــداد 1۶ هــزار و ۳1 نفــری، افــراد ســالمندی کــه 
غربالگــری  شهرســتان  بهــورزان  و  ســامت  مراقبیــن  توســط 
کوویــد مرحلــه ســوم جهت آنــان انجام شــده گفــت: از ایــن تعــداد 1۰8 نفر 
بــه مراکــز 1۶ ســاعته ارجــاع داده شــده اند، ۲۰۲ نفــر نیازمنــد مراقبــت در 
منــزل بــوده و 1۲ هزار و ۲۳1 نفــر نیاز به غربالگــری اعضای خانوار داشــتند.
وی همچنیــن اظهــار کــرد: در حــال حاضــر در تمامــی مراکز خدمــات جامع 
ــه  ــد مرحل ــری کووی ــا غربالگ ــان ب ــت هم زم ــای بهداش ــامت و خانه ه س
ســوم جهــت ســالمندان، مراقبت هــای غیرحضــوری و در صــورت نداشــتن 
مشــکل )بیمــاری زمینــه ای ای( در غربالگــری جهــت مراقبت هــای حضوری 
و بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی، از آنهــا دعــوت بــه عمــل می آیــد.
دریســی تأکیــد کــرد: در طــول همه گیــری بیمــاری کرونــا بــرای 
ــر از  ــکان کمت ــد ام ــا ح ــالمند ت ــو س ــای عض ــال ابت ــش احتم کاه
ــره  ــور روزم ــاج و ام ــه مایحت ــد و تهی ــه خری ــود و وظیف ــارج ش ــه خ خان
ــپارند. ــالمند بس ــو س ــر از عض ــردی غی ــه ف ــد ب ــزل را بای ــارج از من خ

ــان  ــتان خاطرنش ــان دشتس ــت و درم ــبکه بهداش ــتی ش ــاون بهداش مع
ــد  ــتند، مانن ــاط هس ــاد در ارتب ــارج زی ــای خ ــا فض ــه ب ــرادی ک ــرد: اف ک
ــک  ــا ماس ــه ب ــت، همیش ــر اس ــودکان بهت ــی ک ــا حت ــاغل ی ــراد ش اف
و حفــظ فاصلــه اجتماعــی )1/۵ متــر( بــه فــرد ســالمند نزدیــک 
ــد  ــت بای ــاس اس ــا آن در تم ــالمند ب ــرد س ــه ف ــطوحی را ک ــوند و س ش
بــه صــورت مرتــب بــا مــواد ضدعفونی کننــده ضدعفونــی کننــد.

۱۹ درصد از مبتالیان کرونا مثبت در شهرستان سالمندان هستند

برنامه مکمل یاری با ویتامین A در کودکان 2 تا 5 سال در استان بوشهر آغاز شد

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر از آغــاز برنامــه مکمــل یــاری بــا ویتامیــن A در کــودکان ۲ تــا ۵ ســال 
در ایــن اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر، دکتــر عبدالمحمــد خواجه ئیــان اظهــار 
ــه بیمــاری  ــدن و کاهــش خطــر ابتــا ب ــه اینکــه ویتامیــن A در تنظیــم و تقویــت سیســتم ایمنــی ب ــا توجــه ب داشــت: ب

عفونــی و مرگ ومیــر ناشــی از آن در کــودکان زیــر ۵ ســال نقــش مهمــی دارد برنامــه مکمــل یــاری بــا ویتامیــن A در کــودکان ۲ تــا ۵ ســال بــا همــکاری 
یونیســف در اســتان بوشــهر آغــاز شــد.

وی بــا بیــان اینکــه بحــران ناشــی از بیمــاری کوویــد-19 می توانــد پیامدهــای نامطلوبــی در جامعــه بــه همــراه داشــته باشــد افــزود: گــروه ســنی کــودکان 
ــا  ــوءتغذیه و عفونت ه ــن A، س ــه ویتامی ــا از جمل ــود ریزمغذی ه ــتعد کمب ــوده و مس ــا ب ــی کرون ــران و پاندم ــرایط بح ــیب پذیر در ش ــای آس ــی از گروه ه یک

ــند. ــی می باش ــی غذای ــی و ناامن ــای تنفس ــژه عفونت ه ــه وی ب
ایــن مقــام مســئول بهداشــتی در خصــوص گــروه هــدف ایــن برنامــه گفــت:  گــروه هــدف ایــن برنامــه کــودکان ۲ ســاله الــی ۵ ســاله هســتند کــه بــر اســاس 
ــه  ــه خان ــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و دســتور عمــل اجرایــی برنامــه جهــت انجــام مراقبــت ب برنامــه ادغــام یافتــه مراقبت هــای کــودک ســالم و ب

ــا پایــگاه ســامت مراجعــه می کننــد. بهداشــت ی
وی اضافــه کــرد:  در ایــن برنامــه هــر ۶ مــاه یک بــار مکمــِل مــگادوز ویتامیــن A بــا دوز ۲۰۰ هــزار واحــد بین الملــل بــه کــودکان ۲ تــا ۵ ســاله بــه صــورت 
ــن A و  ــل ویتامی ــد مکم ــه، فوای ــرای برنام ــوص اج ــی در خص ــادران، آموزش های ــه اِی م ــی تغذی ــاء آگاه ــرای ارتق ــر آن ب ــاوه ب ــود و ع ــی داده می ش خوراک

ــردد. ــه می گ ــن A ارائ ــی ویتامی ــع غذای مناب
رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه هیــچ بیمــاری و یــا مشــکل پزشــکی نمی توانــد مانــع از تجویــز مکمــل ویتامیــن A بــه کــودک شــود 
گفــت: حتــی اگــر کــودک در هنــگام مراجعــه دچــار ســرخک یــا زروفتالمــی )خشــکی چشــم( باشــد، مکمــل ویتامیــن A بــه کــودک داده شــده و بــرای 

ــردد. ــک ارجــاع می گ ــه پزش ــان ب درم
وی افــزود: در کودکانــی کــه بــه دلیــل عفونــت تنفســی دچــار مشــکات تنفســی هســتند، بــه طــوری کــه نمی تواننــد بــه راحتــی نفــس بکشــند و نیــز در 
کودکانــی کــه بــه دلیــل ابتــا بــه بیمــاری کوویــد-19 دچــار مشــکل تنفســی هســتند و قــادر بــه تغذیــه از راه دهــان نمی باشــد، مکمــل یــاری بــه زمــان 

بعــد از بهبــودی کــودک موکــول می گــردد.
ــع غذایــی ویتامیــن A شــامل زرده تخم مــرغ، کــره و شــیر و ســبزیجات زرد و  معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد: مناب
نارنجــی ماننــد هویــج، کــدو حلوایــی، فلفــل دلمــه ای زرد و نارنجــی، ســبزی های دارای بــرگ ســبز تیــره ماننــد اســفناج، جعفــری، ســبزی های ســاالدی 
مثــل کاهــو و فلفــل دلمــه ای ســبز، میوه هــای زرد ماننــد زردآلــو، طالبــی، انبــه، آلــو، هلــو، مــوز و ســبزی های قرمــز ماننــد گوجه فرنگــی و فلفــل دلمــه ای 

قرمــز اســت.
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نوع نمک مصرفی می تواند تأثیر مهمی بر روی سالمتی اعضای خانواده داشته باشد

کارشــناس تغذیــه شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
ــد تأثیــر  ــوع نمــک مصرفــی می توان دشتســتان گفــت: ن
مهمــی بــر روی ســامتی اعضــای خانــواده داشــته باشــد.
ــگام  ــردم هن ــیاری از م ــزود: بس ــادری اف ــوش به پری
انتخــاب نمــک بــا مشــکل مصــرف نمــک دریــا یــا نمــک 
ــددار مواجــه هســتند ولــی بایــد بــه ایــن  تصفیه شــده یُ
ــده  ــای تصفیه ش ــه در نمک ه ــرد ک ــاره ک ــم اش ــه مه نکت
یــددار، عــاوه بــر افــزودن یــد بــه نمــک، ناخالصی هــای 
ــرای  ــن ب ــوند، بنابرای ــدا می ش ــز ج ــود در آن نی موج

ســامتی مفیــد اســت.
وی بیــان کــرد: از جملــه تفاوت هــای نمــک دریــا و نمــک 
ــا  ــک دری ــا در نم ــود ناخالصی ه ــه وج ــوان ب ــددار می ت ی

و وجــود یــد در نمــک تصفیه شــده یــددار اشــاره کــرد.
ــی رود  ــمار م ــه ش ــا ب ــن ریزمغذی ه ــی از مهم تری ــد یک یُ

کــه بــرای حفــظ ســامتی انســان ها ضــروری اســت
کارشــناس تغذیــه شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
ــتقیم  ــر مس ــت و تأثی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــتان ب دشتس
یــد در حفــظ ســامتی انســان گفــت: همــه مــواد 
ــود در  ــد موج ــزان ی ــا می ــتند، ام ــد هس ــی دارای ی غذای
ــدن  ــاز ب ــدار موردنی ــه مق ــت ک ــدازه ای نیس ــا به ان آن ه
ــاز  ــن نی ــرای تأمی ــن ب ــد، بنابرای ــن کن ــان ها را تأمی انس
ــق  ــن آن از طری ــه تأمی ــور ب ــد، مجب ــه ی ــدن ب ــه ب روزان

ــتیم. ــاری هس ــل ی ــا مکم ــازی ی غنی س
ــان  ــد، ماهی ــی ی ــع غذای ــن منب ــرد: بهتری ــوان ک وی عن
ــدازه  ــا به ان ــور م ــه در کش ــتند ک ــور هس ــای ش آب ه

مطلــوب مصــرف نمی شــوند.
بهــادری گفــت: در حال حاضــر در ایــران از یدات پتاســیم 
بــرای غنی ســازی نمک هــا اســتفاده می شــود کــه 
مزیــت ایــن کار مانــدگاری و مقاومــت بیشــتر آن در برابــر 
حــرارت اســت، البتــه یــدات پتاســیم در برخــی شــرایط 
ــاالی محیــط، در  ــاالی نمــک، حــرارت ب ماننــد رطوبــت ب
ــود  ــن و وج ــرار گرفت ــید ق ــتقیم خورش ــور مس ــرض ن مع

ــت. ــدار اس ــک، ناپای ــی در نم ناخالص

وی در خصــوص تأثیــر کمبــود یــد در بــدن انســان بیــان 
ــروز  ــبب ب ــد س ــدن، می توان ــد در ب ــود ی ــرد: کمب ک
اختاالتــی ماننــد گواتــر )بــزرگ شــدن غــده تیروئیــد(، 
کاهــش ضریــب هوشــی، اختــال در تکلــم و ســقط جنین 

ــاردار شــود. ــان ب و مــرده زایــی در زن
بهــادری در مــورد خصوصیــات نمــک دریــا گفــت: نمکــی 
ــتخراج  ــا اس ــا از دری ــک و ی ــنگ نم ــادن س ــه از مع ک
شــود، دارای ناخالصی هــای فراوانــی اســت، یکــی از 
ناخالصی هــای موجــود در نمــک، فلــزات ســنگین ماننــد 
ســرب، جیــوه، کادمیــوم و آرســنیک اســت کــه بــه علــت 
ــد،  ــدن می گذارن ــر ب ــه ب ــادی ک ــوب زی ــوارض نامطل ع

ــتند. ــاک هس ــان ها خطرن ــرای انس ب
 کارشــناس تغذیــه شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان 
در خصــوص مشــخصات نمــک ســالم بهداشــتی تصریــح 
کــرد: روی بســته بندی نمــک ســالم عبــارت نمــک 
تصفیه شــده یُــددار درج شــده اســت و بســته بندی 
ــه ای  ــد، به گون ــات باش ــگ م ــه رن ــد ب ــالم، بای ــک س نم
ــل  ــور کام ــگ آن به ط ــد و رن ــوذ نکن ــور در آن نف ــه ن ک
ســفید، دانه هــای آن کــروی شــکل و دارای پروانــه 
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــاخت از وزارت بهداش س

ــت. اس
وی تصریــح کــرد: در مــورد نحــوه صحیــح مصــرف نمــک 
ــک  ــت نم ــر اس ــت، بهت ــوان گف ــده می ت ــددار تصفیه ش ی
ــرای  ــا ب ــم ت ــه کنی ــذا اضاف ــه غ ــت ب ــای پخ را در انته
جلوگیــری از تخریــب یــد موجــود در آن کمتریــن حرارت 

بــه آن برســد.
کارشــناس تغذیــه شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان 
گفــت: مصــرف بــاالی نمــک چــه بــه صــورت تصفیه شــده 
یــددار و چــه بــه صــورت نمــک دریــا توصیــه نمی شــود 
و مصــرف نمــک بــه ویــژه در افــراد مبتــا بــه فشــارخون 

بــاال و بیمــاران قلبــی عروقــی بایــد محــدود شــود.
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