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ــت  ــیه نشس ــمیری در حاش ــعید کش ــر س دکت
ــا  ــو ب ــا در گفت وگ ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب س
واحــد خبــر صداوســیمای مرکــز بوشــهر 
ــرای  ــزا تنهــا ب گفــت: تزریــق واکســن آنفلوان
گروه هــای هــدف کــه وزارت بهداشــت تعییــن 

ــود. ــه می ش ــت توصی ــرده اس ک
دکتــر کشــمیری بــا اشــاره بــه تأمین واکســن 
موردنیــاز در کشــور افــزود: واکســن آنفلوانــزا 
ــورت  ــدف به ص ــای ه ــی از گروه ه ــرای بعض ب

ــود. ــع می ش ــگان توزی رای
ــه  ــزا ب ــن آنفلوان ــع واکس ــه داد: توزی وی ادام
ــر  ــور و ب ــان در کش ــترک و هم زم ــکل مش ش
ــه  ــت ک ــد گرف ــورت خواه ــهمیه ص ــاس س اس
ــای  ــتان در داروخانه ه ــه اس ــض ورود ب به مح
ــا  ــده ت ــت توزیع ش ــز بهداش ــی و مراک خصوص
ــدام  ــت آن اق ــرای دریاف ــدف ب ــای ه گروه ه

نماینــد.
 

ــهر  ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
ــته  ــر داش ــه خاط ــد ب ــرد: بای ــان ک خاطرنش
باشــیم کــه تزریــق واکســن آنفلوانــزا از ابتــا 
ــن  ــط ای ــد و فق ــگیری نمی کن ــا پیش ــه کرون ب
ــر در 6  ــه اگ ــد ک ــا می ده ــه م ــان را ب اطمین
ــردی بیمــار و عامــت دار شــد،  ــاه آینــده ف م

ــت. ــزا نیس ــاری وی آنفلوان بیم
ــا نیــز  ــاره واکســن کرون دکتــر کشــمیری درب
چنیــن گفــت: در حــال حاضــر بایــد تــا زمــان 
اتمــام مراحــل تولیــد واکســن کرونــا همچنــان 
دســتورالعمل های بهداشــتی را رعایــت کنیــم.
ــا  ــرای کرون ــًا ب ــرد: مطمئن ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــد ک ــد ش ــور وارد خواه ــه کش ــنی ب واکس
ــی  ــد را به خوب ــل تولی ــا و مراح ــام آزمون ه تم
پشــت ســر گذاشــته و مــورد تأییــد ســازمان 
ــچ  ــوز هی ــا هن ــد، ام ــی باش ــت جهان بهداش
ــرده  ــی نک ــل را ط ــن مراح ــه ای ــنی هم واکس

ــت. اس

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
واکسن آنفلوانزا از کرونا پیشگیری نمی کند

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان بوشــهر گفــت: آنچــه الزم 
اســت دربــاره واکســن آنفلوانــزا بدانیــم ایــن اســت کــه ای واکســن از ابتــا بــه کرونــا پیشــگیری 

نمی کنــد.

یک بوشهری عضو کمیته بازنگری برنامه های آموزشی وزارت بهداشت شد

ــه عنــوان عضــو کمیتــه بازنگــری برنامه هــای آموزشــی وزارت بهداشــت  یــک بوشــهری ب
منصــوب شــد.

ــه  ــهر ب ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــات علم ــای هی ــرادران از اعض ــینا دوب ــر س دکت
ــت  ــط معاون ــت محی ــته بهداش ــی رش ــای آموزش ــری برنامه ه ــه بازنگ ــو کمیت ــوان عض عن

ــد. ــوب ش ــت منص ــی وزارت بهداش آموزش
بخشی از رزومه وی به شرح زیر است:

1_ رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی
2_ عضو انجمن علمي بهداشت محیط ایران

3_ عضو هیات بورد ژورنال فلوراید
4_عضو هیات مدیره انجمن علمي بهداشت محیط ایران

5_ عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته بهداشت محیط ایران
6_ عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

Workshop 7_ دبیر علمی
8_ دبیر علمی هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط

9_مشاور شرکت آب و فاضاب استان بوشهر

                                                                                   برای دانلود رزومه کامل دکتر دوبرادران به لینک زیر مراجعه کنید
Academic_CV.doc.html/8408889442/picofile.com/file.http://s15                                                         
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رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
افزایش فرهنگ سازی و سواد سالمت موجب عدم ابتالی انفجاری بیماری کرونا در استان شده است

ــوم پزشــکی بوشــهر  رییــس دانشــگاه عل
ــاری  ــای انفج ــهر ابت ــتان بوش ــت: اس گف
ــه  ــا را تاکنــون تجرب ــه کرون مــوج ســوم ب
نکــرده و یکــی از دالیــل آن نیــز افزایــش 
فرهنگ ســازی و ارتقــا ســواد ســامت 
ــم در  ــل و ه ــال های قب ــم در س ــردم ه م

ــوده اســت. ســال جــاری ب
ــا  ــت ب ــمیری در نشس ــعید کش ــر س دکت
ــتان های  ــریف شهرس ــردم ش ــده م نماین
مجلــس  در  دیلــم  و  گنــاوه  بوشــهر، 
شــورای اســامی افــزود: اقدامــات بســیار 
از  پیشــگیری  راســتای  در  ارزشــمندی 
ــورت  ــز ص ــتانی های عزی ــم اس ــای ه ابت
گرفتــه و در برنامــه عــزاداری مــاه محــرم 
هیات هــای مذهبــی و مــردم همــکاری 
ــی  ــئولیت پذیری باالی ــس مس ــرده و ح ک

ــتند. داش
ــتان  ــردم اس ــه م ــرد: هم ــح ک وی تصری
متعهدانــه مســائل ســامت را رعایــت 
ــت:  ــار داش ــمیری اظه ــر کش ــرده دکت ک
ــان  ــوزه درم ــی در ح ــای خوب پایه گذاری ه
و  بوشــهر صــورت گرفتــه  اســتان  در 
بیمارســتان شــهدای هســته ای در آســتانه 
ــن ــتان جایگزی ــوده و بیمارس ــل ب تکمی
حضــرت فاطمــه زهــرا)س( هــم پیشــرفت 
ــار آن  ــته و در کن ــی داش ــی خوب فیزیک
ــدند  ــب ش ــب و موج ــتان قل ــک بیمارس ی
مــوج ســوم انفجــار کرونــا در ســایر

مجموعــه  همــکاران  توســط  زیــادی 
ــش  ــم در بخ ــکی ه ــوم پزش ــگاه عل دانش
بهداشــت و هــم در بخــش درمــان صــورت 
ــیوع  ــدای ش ــرد: از ابت ــح ک ــه تصری گرفت
کرونــا در اســتان تاکنــون بیــش از 9 
ــتری  ــتان بس ــر اس ــار در سراس ــزار بیم ه
بــا  آنــان  از  9۰درصــد  کــه  بوده انــد 
ــص  ــتان ها مرخ ــاعد از بیمارس ــال مس ح

ند. شــده ا
شــریف  مــردم  نماینــده  نشســت 
ــم  ــاوه و دیل ــهر، گن ــتان های بوش شهرس
ــس  ــا ریی ــامی ب ــورای اس ــس ش در مجل
ــوم  ــگاه عل ــه دانش ــات رییس ــا هی و اعض
پزشــکی بوشــهر ظهــر شــنبه29 شــهریور 
99 در ســالن ابن ســینای دانشــگاه برگــزار 

ــد. ش

ــیم.  ــاهد نباش ــهر ش ــتان ها را در بوش اس
ــوده  ــکننده ب ــز ش ــا نی ــت م ــه وضعی البت
ــای  ــب ابت ــت موج ــن غفل و کوچک تری
ــد. ــد ش ــتانی ها خواه ــم اس ــیاری از ه بس
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر 
ــهر،  ــی بوش ــوزه انتخاب ــت: ح ــان داش بی
گنــاوه، دیلــم و خــارک بــه دلیــل مراجعــه 
ــیار  ــوزه بس ــک ح ــتانی ها ی ــام هم اس تم
مهــم در اســتان بــوده و از اهمیــت خاصــی 

برخــوردار اســت.
یز پایه ریزی شده است.

زیرســاخت های  شــد:  یــادآور  وی 
ــال های  ــهر س ــتان بوش ــتی در اس بهداش
زیــادی اســت کــه گســترش خوبــی 
داشــته و می تــوان گفــت کــه هیــچ 
ــه  ــدارد ک ــود ن ــتان وج ــه ای در اس نقط
بیــش از 5۰۰ نفــر جمعیــت داشــته و 
خانــه بهداشــت یــا مرکــز خدمــات جامــع 
ســامت و یــا درمانــگاه شــبانه روزی در آن 

ــد. ــته باش ــود نداش وج
تمامــی  افــزود:  کشــمیری  دکتــر 
اســتان های کشــور بــا شــیب بســیار 
تنــدی در حــال وارد شــدن بــه فــاز 
ــتند و  ــا هس ــه کرون ــا ب ــدی از ابت جدی
ــا در ــه کرون ــا ب ــوم ابت ــوج س ــی م به نوع

کشور در حال شکل گیری است.
ــوم پزشــکی بوشــهر  رییــس دانشــگاه عل
اینکــه فداکاری هــای بــه  بــا اشــاره 

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
واکسن آنفلوانزا از کرونا پیشگیری نمی کند
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برای سومین سال متوالی؛
ــهید  ــنواره ش ــی در جش ــر اجرای ــتگاه برت ــوان دس ــه عن ــهر ب ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــد ــاب ش ــی انتخ رجای

بــرای ســومین ســال متوالــی و در بیســت و ســومین جشــنواره شــهید رجایــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی 
درمانــی اســتان بوشــهر بــه عنــوان دســتگاه برتــر اجرایــی انتخــاب شــد.

ــی و  ــهر معرف ــتان بوش ــر اس ــی برت ــتگاه های اجرای ــهر 14 دس ــتان بوش ــی اس ــهید رجای ــنواره ش ــومین جش ــت و س در بیس
ــر در  ــه عنــوان دســتگاه برت ــی اســتان بوشــهر ب ــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمان تجلیــل شــدند کــه دانشــگاه عل

ــر اجرایــی انتخــاب شــد. ــه عنــوان دســتگاه برت محــور ســامت و رفــاه ب
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان بوشــهر در ایــن آئیــن بــا بیــان اینکــه »در جشــنواره شــهید رجایــی به طــور 
میانگیــن هــر دســتگاه در 15 شــاخص مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت« خاطرنشــان کــرد: دســتگاه های اجرایــی در 5۰ شــاخص 

عملکــرد آنهــا مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه اســت.
علــی درویشــی بیــان کــرد: در مجمــوع در جشــنواره شــهید رجایــی، دســتگاه های اجرایــی اســتان بوشــهر در 1۰8 شــاخص 

عمومــی و 87۰ شــاخص اختصاصــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد.
در ایــن مراســم اســتاندار بوشــهر لــوح تقدیــر و تندیــس رتبــه برتــر دســتگاه اجرایــی را بــه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 

بوشــهر اهــدا کــرد.

لزوم ایجاد شهرک سالمت در بندر بوشهر/ بیمارستان شهدای 
هسته ای بوشهر در آستانه بهره برداری است

ــورای  ــو ش عض
ــهر  ــهر بوش ش
لــزوم  بــر 
ایجــاد شــهرک 
در  ســامت 
بنــدر بوشــهر تأکیــد کــرد و گفــت: بیمارســتان شــهدای 
اســت. بهره بــرداری  آســتانه  در  بوشــهر  هســته ای 
اکبــر توســلی در حاشــیه بازدیــد از بیمارســتان 11۰ 
تخــت خوابــی شــهدای هســته ای بوشــهر اظهــار داشــت: 
ــتانی های  ــم اس ــهری و ه ــهروندان بوش ــم ش ــه مه مطالب
ــهر  ــتان بوش ــان اس ــت و درم ــوزه بهداش ــی در ح گرام

ــد. ــی یاب ــق م تحق
هســته ای  شــهدای  بیمارســتان  کــرد:  تصریــح  وی 
بوشــهر شــامل اورژانــس، اتــاق عمــل و درمانــگاه، 

نــوزادان،  داخلــی،  تنفســی،  ویــژه  بخش هــای 
اســتان توانمنــدی  کــه  اســت  زنــان  و  اطفــال 
ــه  ــان ب ــژه مبتای ــه وی ــی ب ــاران تنفس ــان بیم ــرای درم را ب

کرونــا افزایــش می دهــد.
ــس  ــاق رئی ــه اتف ــه ب ــدی ک ــرد: در بازدی ــه ک ــلی اضاف توس
دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بوشــهر از بیمارســتان 
ــن  ــتیم ای ــهر داش ــته ای بوش ــهدای هس ــی ش ــت خواب 11۰ تخ

بیمارســتان در آســتانه بهره بــرداری اســت.
ــتان  ــرد: بیمارس ــان ک ــهر خاطرنش ــهر بوش ــورای ش ــو ش عض
سی تی اســکن،  نصــب  بــا  بوشــهر  هســته ای  شــهدای 
ــد  ــرفته می توان ــای پیش ــوژی و تخت ه ــتگاه های رادیول دس
ــت  ــی فعالی ــاران تنفس ــی بیم ــتان تخصص ــوان بیمارس ــه عن ب

ــد. کن
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متخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
بیماران مبتال به کرونا با عالئم خفیف را می توان در منزل تحت مراقبت 

قرار داد

متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی بوشــهر گفــت: بیمــاران مبتــا بــه کرونــا با 
ــا رعایــت پروتکل هــای  عائــم خفیــف را می تــوان ب
بهداشــتی در منــزل تحــت مراقبــت قــرار داد.
ــت  ــام مراقب ــزود: انج ــی اف ــران میرزای ــر کام دکت
ــد  ــف کووی ــاری خفی ــه بیم ــا ب ــاران مبت از بیم
19 در منــزل و ارائــه خدمــات مراقبتــی بــرای 
خانــواده  اعضــای  کــه  شــرطی  بــه  آن هــا 
ــا  ــد ب ــری نماین ــت و پیگی ــا مراقب ــد از آن ه بتوانن
می شــود. توصیــه  الزم  پروتکل هــای  رعایــت 
ــار  ــب بیم ــراد مراق ــت اف ــرد: الزم اس ــح ک وی تصری
ــتفاده از  ــگام اس ــرده و هن ــتفاده ک ــک اس از ماس
ماســک از لمــس ســطح خارجــی آن پرهیــز کننــد.
اگــر ماســک بــا ترشــحات بیمــار خیــس شــد بایــد 

بافاصلــه تعویــض شــود
دانشــگاه  اجتماعــی  پزشــکی  متخصــص 
اگــر  داشــت:  بیــان  بوشــهر  پزشــکی  علــوم 
بیمــار  تنفســی  ترشــحات  توســط  ماســک 
خیــس یــا کثیــف شــود بایــد بافاصلــه بــا 
شــود. جایگزیــن  جدیــد  و  خشــک  ماســک 
ــض  ــگام تعوی ــت: هن ــار داش ــی اظه ــر میرزای دکت
از  را  آن  مناســب  تکنیــک  بــا  بایــد  ماســک 
به گونــه ای کــه ســطح  برداشــته  روی صــورت 
خارجــی ماســک لمــس نشــود. الزم اســت ماســک 
ــدن از  ــته ش ــس از برداش ــه پ ــده بافاصل استفاده ش
روی صــورت در یــک کیســه نایلونــی سربســته قــرار 
داده شــده و در ســطل زباله درب دار نگهداری شــود و 
پــس ازآن دســت ها بــا آب و صابــون شستشــو شــود. 
ــرای  ــه اســتفاده از ظــروف یک بارمصــرف ب نیــازی ب

بیمــاران وجــود نــدارد
غذاخــوری  از ظــروف  بایــد  یــادآور شــد:  وی 
ــس  ــده و پ ــار استفاده ش ــه بیم ــرای تغذی ــدا ب ج
ــته و  ــوینده شس ــواد ش ــا م ــروف ب ــتفاده ظ از اس
ــرف و دور ــروف یک بارمص ــتفاده از ظ ــه اس ــازی ب نی

ــراف  ــیا اط ــطوح و اش ــد س ــرد: بای ــد ک ــی تأکی ــر میرزای ــت. دکت ــا نیس ــن آن ه انداخت
بیمــار و وســایلی کــه توســط وی لمــس شــده به طــور مکــرر تمیــز و ضدعفونــی شــوند. 
ــرای تمیــز کــردن آن هــا اســتفاده  ــرای ایــن کار می تــوان از مــواد شــوینده خانگــی ب ب
ــی  ــی معمول ــده خانگ ــای ضدعفونی کنن ــی از محلول ه ــت ضدعفون ــپس جه ــرد و س ک

حــاوی بــا کلریــت ســدیم 1 درصــد اســتفاده کــرد.
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت: بایســتی از تمــاس 
ــار  ــوع بیم ــی، و مدف ــا تنفس ــی ی ــحات دهان ــژه ترش ــدن به وی ــات ب ــا مایع ــتقیم ب مس

خــودداری شــود.
دکتــر میرزایــی بیــان داشــت: هنــگام مراقبت هــای دهانــی یــا تنفســی بیمــار و هنــگام 
دســت زدن بــه مدفــوع، ادرار و ســایر مــواد زائــد از دســتکش یک بارمصــرف و ماســک 
اســتفاده کنیــد. بهداشــت دســت را قبــل و بعــد از برداشــتن دســتکش و ماســک انجــام 

دهیــد.
ــدا از  ــد. ابت ــی کنی ــت را ضدعفون ــار ســطح حمــام و توال ــل روزی یک ب ــزود: حداق وی اف
صابــون یــا شــوینده خانگــی به صــورت منظــم بــرای تمیــز کــردن استفاده شــده و پــس 
ــت  ــد هیپوکلری ــاوی 1 درص ــی ح ــی معمول ــده خانگ ــد از ضدعفونی کنن ــو بای از شستش

ســدیم اســتفاده شــود.
از دستکش و ماسک یک بارمصرف استفاده کنید

ــد  ــدد نکنی ــتفاده مج ــتکش اس ــک و دس ــه از ماس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر میرزای دکت
ــای  ــا مافه ه ــاس ی ــه لب ــت زدن ب ــا دس ــطوح ی ــردن س ــز ک ــگام تمی ــت: هن ــان داش بی
ــد  ــال پیش بن ــظ )به عنوان مث ــاس محاف ــتکش و لب ــد از دس ــدن بای ــات ب ــه مایع ــوده ب آل
ــا  ــه موقعیــت می تــوان از دســتکش های کمکــی ی پاســتیکی( اســتفاده شــود. بســته ب

ــرد. ــتفاده ک ــرف اس یک بارمص
ــون  ــا آب و صاب ــد ب ــتی بای ــتکش های بهداش ــتفاده، دس ــس از اس ــرد: پ ــح ک وی تصری
ــتکش های  ــوند. دس ــو ش ــد شستش ــدیم 1درص ــت س ــول هایپوکلری ــا محل ــز و ب تمی
ــد  ــتفاده بای ــار اس ــر ب ــس از ه ــس( پ ــا التک ــل ی ــال نیتری ــرف )به عنوان مث یک بارمص

ــوند. ــارج ش از رده خ
ــتکش،  ــت: دس ــهر گف ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــکی اجتماع ــص پزش متخص
ماســک و ســایر مــواد زائــد تولیدشــده در حیــن مراقبــت در منــزل بایــد قبــل از دفــع 
ــته و  ــر آن را بس ــرار داده و س ــتیکی ق ــت پاس ــک پاک ــل ی ــی در داخ ــای عفون زباله ه

ــد. ــرار گیرن ــار ق ــاق بیم ــوش در ات ــا درپ ــغال ب ــطل آش درون س
دکتــر میرزایــی اظهــار داشــت: از قــرار گرفتــن ســایر وســایل آلــوده ماننــد مســواک، 
ــا  ــو ی ــای شستش ــا، پارچه ه ــیدنی ها، حوله ه ــروف، نوش ــذا، ظ ــروف غ ــیگار، ظ س

ــد. ــودداری کنی ــار خ ــک بیم ــط نزدی ــا در محی مافه ه
بیمــار پــس از برطــرف شــدن عائــم حداقــل دو هفتــه دیگــر بایــد در قرنطینــه خانگــی 

باقــی بمانــد
وی افــزود: بیمــاران خفیــف تاییــد شــده کــه در منــزل تحــت مراقبــت هســتند تنهــا 
ــق  ــده از حل ــه  تهیه ش ــل دو نمون ــه حداق ــد ک ــزل را دارن ــروج از من ــازه خ ــی اج زمان
بیمــار بــا فاصلــه زمانــی حداقــل 24 ســاعت از هــم بــا اســتفاده از آزمایــش PCR منفــی 
ــر نیســت WHO توصیــه می کنــد بیمــاران  ــواردی کــه آزمایــش امکان پذی شــود. در م
تأییــد شــده پــس از برطــرف شــدن عائــم حداقــل دو هفتــه دیگــر در قرنطینــه خانگــی 

باقــی بماننــد.
دکتــر میرزایــی توصیــه کــرد: شستشــوی دســت قبــل از پوشــیدن دســتکش و بعــد از 

5خــارج کــردن دســتکش ضــروری اســت.



برای دومین سال متوالی؛
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر موفق به کسب رتبه برتر کشوری شد

معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت: معاونــت 
غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر موفــق بــه کســب رتبــه 

برتــر کشــوری شــد.
دکتــر یحیــی رضایــی در گفت وگــو بــا روابــط عمومــی معاونــت غــذا 
ــر اســاس  و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر اظهــار داشــت: ب
ــاق  ــا قاچ ــازره ب ــزی مب ــتاد مرک ــط س ــده توس ــی به عمل آم بررس
کاال و ارز و اعــام نتایــج ارزیابــی پیشــرفت برنامــه جامــع پیشــگیری 
و تشــدید مبــارزه بــا قاچــاق کاالهــای ســامت محــور طــی ســال 98 
و مقایســه آن بــا ســال 97 بــر پایــه 3۰ شــاخص عملکــردی اســتان 
ــرای دومیــن ســال پیاپــی رتبــه برتــر کشــوری را کســب  بوشــهر ب

کــرد.
وی تصریــح کــرد: برابــر بــا ارزیابــی صــورت گرفتــه اســتان بوشــهر بــرای دومیــن ســال متوالــی جــزو اســتان های 
ــا کاالهــای ســامت محــور و همچنیــن رصــد کامــل  برتــر در حــوزه پیشــرفت عملکــرد پیشــگیری و مبــارزه ب
ــوازم آرایشــی بهداشــتی،  طــرح رهگیــری در حــوزه دارو و مکمــل، نظــارت و پیگیــری طــرح شناســه گــذاری ل
مــواد غذایــی و ملزومــات پزشــکی حائــز رتبــه برتــر کشــوری شــد کــه از نقــاط قــوت دانشــگاه علــوم پزشــکی 

بوشــهر بــه شــمار مــی رود.
معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد: ایــن موفقیــت مرهــون عملکــرد مثبــت و 
ــن حــوزه در ســال  گــزارش دهــی مناســب و اقدامــات مناســب و الزم توســط کارشناســان و دســت اندرکاران ای
گذشــته اســت کــه مــورد تقدیــر ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق و ارز کشــوری و مســئوالنی ارشــد اســتانی 

قــرار گرفتنــد.

برای اولین بار؛
ــی)ره(  ــام خمین ــتان ام ــکی بیمارس ــک دندان پزش کلینی

ــد ــاح ش ــگان افتت کن

کلینیــک دندان پزشــکی بیمارســتان امــام خمینــی)ره( کنــگان بــا جــذب 
ــد.  ــدازی ش ــک راه ان دو دندان پزش

ــگان؛ در  ــی)ره( کن ــام خمین ــتان ام ــی بیمارس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــای پرداخت ــش هزینه ه ــن کاه ــگان و همچنی ــتان کن ــردم شهرس ــه م ــکی ب ــوع پزش ــات متن ــه خدم ــتای ارائ راس
ــت. ــرده اس ــود ک ــی خ ــک تخصص ــرای کلینی ــک ب ــذب دو دندان پزش ــه ج ــدام ب ــی اق ــز درمان ــن مرک ــن، ای مراجعی
سرپرســت بیمارســتان امــام خمینــی)ره( کنــگان در ایــن خصــوص گفــت: ایــن کلینیــک بــا دو واحــد دندانپزشــکی و 

بــا تجهیــزات کامــل، کار خــود را آغــاز کــرده اســت.
دکتــر صــادق مختــار پــور افــزود: خدمــات کلینیــک دندان پزشــکی بیمارســتان کنــگان شــامل: عصب کشــی، ترمیــم، 

ــز اســت. روکــش، جرم گیــری، کشــیدن، جراحــی دندان هــا و پروت
 وی تصریــح کــرد: ایــن مرکــز درمانــی توســط دکتــر نویــد بلیانــی )جــراح و دندان پزشــک( از ســاعت 9 صبــح الــی 

13 و ســاعت 17 الــی 22 پاســخگوی مراجعیــن محتــرم اســت.
ــه  ــگان ب ــتان کن ــکی بیمارس ــک دندان پزش ــت: کلینی ــار داش ــگان اظه ــی)ره( کن ــام خمین ــتان ام ــت بیمارس سرپرس

ــود. ــام می ش ــوری انج ــکل حض ــه ش ــری ب ــه داده و نوبت گی ــود را ارائ ــات خ ــی خدم ــکل نیمه دولت ش
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در گفت وگو با زوج بهورز جمی 
مطرح شد:

شوق خدمت به مردم محروم 
روستا دلیل انتخاب شغل 

بهورزی بوده است/ نجات جان 
دو کودک شیرین ترین خاطره 

دوران خدمتم بود

ــوق  ــل ش ــه دلی ــتم و ب ــیمان نیس ــورزی پش ــغل به ــاب ش از انتخ
خدمــت بــه مــردم محــروم روســتا، همــواره در پــی حــل مشــکات 

ــوده ام. آن هــا ب
ــار کارمنــد  ــه کشــوری، ســه ب ــار بهــورز نمون در ایــن ســال ها دو ب
نمونــه شــبکه بهداشــت و درمــان جــم و بیــش از 1۰ بــاز نیــز بهــورز 

نمونــه اســتان و شهرســتان شــدم.
شــغل بهــورزی ســختی های خــاص خــودش را دارد و تمامــی 
ــت  ــای بهداش ــان را در خانه ه ــت و درم ــطح اول بهداش ــات س خدم

ــد. ــرا می کنن ــتایی اج روس
بادیــن از شــیرین ترین خاطــره اش از دوران بهــورزی می گویــد: 
ــه روســتای دوتوســور یکــی از روســتای  ــود کــه ب در اوایــل کارم ب
قمــر تحــت پوشــش رفتــم کــه در حیــن معاینــه متوجــه ابتــای دو 
فرزنــد یــک خانــواده بــه بیمــاری پنومونــی شــدم کــه دارای تنفــس 
ــای  ــز، داروه ــک مرک ــا پزش ــورت ب ــس از مش ــتند و پ ــد هس تن
ــه آن هــا تحویــل دادم و پــس از  تجویزشــده را در اولیــن فرصــت ب
طــی شــدن دوره درمــان و پیگیــری روزانــه، خوشــبختانه بهبــودی 
کامــل یافتنــد، ایــن در حالــی بــود کــه درگذشــته دو فرزنــد ایــن 
ــرده  ــوت ک ــی ف ــاد تنفس ــای ح ــت عفونت ه ــه عل ــز ب ــواده نی خان

ــد. بودن
ــد:  ــل می گوی ــه تحصی ــرای ادام ــودش ب ــن از اراده خ ــین بادی حس
بــا رتبــه 3 کشــوری در رشــته بهداشــت عمومــی دانشــگاه شــیراز 
ــه تحصیــل و  ــه علــت شــرایط شــغلی، قــادر ب قبــول شــدم کــه ب
حضــور مســتمر در دانشــگاه دولتــی نبــودم و هم اکنــون دانشــجوی 
ــاد  ــگاه آزاد فیروزآب ــی در دانش ــت عموم ــته بهداش ــر رش ــرم آخ ت

هســتم.
لیــا بادیــن از شــغل بهــورزی می گویــد: 27 ســال اســت در خانــه 
ــه فعالیــت هســتم و در ســال 89  بهداشــت حســین آباد مشــغول ب

بــه عنــوان بهــورز نمونــه کشــوری انتخــاب شــدم.
ــی را  ــائل درون خانوادگ ــم مس ــاش کرده ای ــرم ت ــک همس ــه کم ب
ــردم  ــه م ــات ب ــه خدم ــواره در ارائ ــم و هم ــل کار وارد نکنی ــه مح ب
روســتا کوشــش کرده ایــم و ســعی کرده ایــم در حــوزه کاری 

ــیم. ــر باش ــل همدیگ مکم
در زمان هایــی کــه در مرخصــی بــوده ام، همســرم بــا تــاش 
ــای  ــا ج ــی داد ت ــه م ــت ادام ــه بهداش ــات را در خان ــف، خدم مضاع

ــود. ــردم نش ــه م ــانی ب ــع از خدمت رس ــن مان ــی م خال
بادیــن از خواســته های جامعــه بهــورزان گفــت: اضافــه شــدن دوره 
ــدن  ــزوده ش ــت، اف ــنوات خدم ــه س ــورزی ب ــی به ــاله آموزش 2 س
شــغل بهــورزی بــه عنــوان مشــاغل ســخت و فراهــم کــردن شــرایط 
ادامــه تحصیلــی از خواســته های بــه حــق جامعــه بهــورزان اســت.
ــرای  ــی ب ــان قطع ــر راه درم ــه زودت ــه هرچ ــدوارم ک ــان امی در پای
ویــروس کرونــا پیــدا شــود تــا بیــش از ایــن شــاهد جــان باختــن 

ــیم. ــامت نباش ــان ها و کادر س انس

ــه  ــتند ک ــی هس ــورز جم ــن دو زوج به ــا بادی ــین و لی حس
ــم  ــتان ج ــین آباد شهرس ــتای حس ــت روس ــه بهداش در خان

ــتند. ــردم هس ــه م ــانی ب ــغول خدمت رس مش
بــه مناســبت روز بهــورز، بــه ســراغ ایــن زوج بهــورز جمــی 

رفتیــم تــا گــپ و گفتــی بــا آن هــا داشــته باشــیم.
ــال  ــدود 25 س ــد: ح ــودش می گوی ــن از خ ــین بادی حس
ــم و دارای 3  ــوی ام ازدواج کرده ای ــر عم ــا دخت ــه ب ــت ک اس

ــتیم. ــد هس فرزن
ــه  ــغول ب ــگان مش ــار و کن ــه ن ــت منطق ــدا در حراس ابت
ــد  ــث ش ــردم باع ــه م ــت ب ــوق خدم ــی ش ــودم، ول کار ب
ــل  ــت مح ــه بهداش ــرای خان ــورز ب ــذب به ــون ج در آزم
ــال 79 در  ــی، در س ــس از قبول ــم و پ ــرکت کن ــی ام ش زندگ
ــه کار  ــغول ب ــین آباد مش ــتای حس ــت روس ــه بهداش خان

ــدم. ش
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نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی:

ــرای  حــوزه بهداشــت و درمــان اســتان در حــال ســرعت گرفتــن ب
رســیدن بــه نقطــه مطلــوب اســت

نماینــده مــردم شهرســتان های بوشــهر، گنــاوه و دیلــم در مجلــس شــورای اســامی گفت: 
وضعیــت حــوزه بهداشــت و درمــان اســتان بــه نســبت ســال های گذشــته به مراتــب بهتــر 

شــده و در حــال ســرعت گرفتــن بــرای رســیدن بــه نقطــه مطلــوب اســت.
ــوم  ــگاه عل ــه دانش ــات رییس ــا هی ــس و اعض ــا ریی ــت ب ــری در نشس ــم جمی عبدالکری
پزشــکی بوشــهر افــزود: اقدامــات ارزشــمند مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر 
ــان  ــوزه بهداشــت و درم ــطح ســامت ح ــا س ــرای ارتق ــه ب ــن مجموع ــاش ای ــان از ت نش

ــر دارد. ــای تقدی ــته و ج ــتان داش اس
وی بیــان داشــت: بایســتی حرکتمــان بــرای رســیدن بــه نقطــه مطلــوب حرکتــی کامــا 
جــدی، حساب شــده و دقیــق بــوده و از همــه فرصت هــای موجــود بتوانیــم بــه بهتریــن 

نحــو اســتفاده کنیــم.
ــامی  ــورای اس ــس ش ــم در مجل ــاوه و دیل ــهر، گن ــتان های بوش ــردم شهرس ــده م نماین
اظهــار داشــت: مــا در اســتان بوشــهر از تمامــی مواهــب الهــی برخــوردار بــوده و بایســتی 

از آن در جهــت آســایش و رفــاه مــردم اســتفاده کنیــم.
ــان  ــت و درم ــوزه بهداش ــرای ح ــی را ب ــه مطلوب ــد نقط ــرد: بای ــان ک ــری خاطرنش جمی
ــه  ــود را ب ــاش خ ــام ت ــدف تم ــه آن ه ــیدن ب ــرای رس ــرده و ب ــذاری ک ــتان هدف گ اس

ــم. کار ببندی
وی تاکیــد کــرد: بایــد بــرای بوشــهر نقشــه راه 5 ســاله ای را تنظیــم کــرده و در راســتای 

رســیدن بــه ســطح قابــل قبولــی کــه حــق مــردم اســتان اســت تــاش کنیــم.
ــامی  ــورای اس ــس ش ــم در مجل ــاوه و دیل ــهر، گن ــتان های بوش ــردم شهرس ــده م نماین

ــد آن را  ــد بتوانن ــای بع ــا دولت ه ــرده ت ــرای آن تهیه ک ــتحکمی ب ــدون و مس ــه م ــه و برنام ــدی گرفت ــد ج ــاله را بای ــه پنج س ــت: برنام گف
دنبــال کــرده و مــا نیــز در ایــن حــوزه تــا رســیدن بــه نتایــج مطلــوب بــه مــردم خدمــت خواهیــم کــرد.

ــا تاش هــای مجموعــه بهداشــت و درمــان از  جمیــری افــزود: اقدامــات ارزشــمندی در ســال های گذشــته در اســتان صــورت گرفتــه ام
نمــود بیشــتری برخــوردار بــوده و در ایــن دوره تاش هــای خــود را بیشــتر خواهیــم کــرد تــا بــه آن چیــزی کــه حــق مــردم اســت دســت 

پیــدا کنیــم.
ــرداری از بیمارســتان شــهدای  نماینــده مــردم شهرســتان های بوشــهر، گنــاوه و دیلــم در مجلــس شــورای اســامی بیــان داشــت: بهره ب
ــود، و بهره گیــری از تمامــی ظرفیت هــای  ــا خواهــد ب ــژه در بحــث کرون ــان اســتان به وی ــه حــوزه درم ــادی ب هســته ای کمــک بســیار زی
ــتان  ــن بیمارس ــت ای ــا موافق ــه ب ــورت گرفت ــرات ص ــی مذاک ــه ط ــود ک ــد ب ــده خواه ــیار کمک کنن ــز بس ــی نی ــلمان فارس ــتان س بیمارس

ــده ایم. ــرو ش روب
نشســت نماینــده مــردم شــریف شهرســتان های بوشــهر، گنــاوه و دیلــم در مجلــس شــورای اســامی بــا رییــس و اعضــا هیــات رییســه 

دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ظهــر شــنبه 29  شــهریور99در ســالن ابن ســینای دانشــگاه برگــزار شــد.

افتخاری دیگر از کارشناس روابط عمومی و بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در جشنواره کشوری

بوشــهر  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  الملــل  بیــن  و  عمومــی  روابــط  کارشــناس 
بــار دیگــر در جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه صــد ثانیــه ای خــوش درخشــید.
بــه دنبال شــیوع ویــروس کرونــا و تبعــات آن بــرای جامعــه، معاونــت فرهنگی و دانشــجویی 
ــه  ــاه کــرده ک ــم کوت ــه برگــزاری جشــنواره فیل ــدام ب ــرز اق ــوم پزشــکی الب دانشــگاه عل
ــل  ــط عمومــی و بیــن المل ــن جشــنواره مهنــدس ســعیده معصومــی کارشــناس رواب در ای
ــرد. ــب ک ــوری را کس ــنواره کش ــن جش ــر ای ــام برت ــهر مق ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــت  ــردازی و خاقی ــرداری، نورپ ــن، تصویرب ــی، تدوی ــه، کارگردان ــده، فیلم نام ــتن ای داش
ــر  ــب حداکث ــا کس ــت ب ــه توانس ــوده ک ــر وی ب ــارز اث ــکات ب ــام از ن ــال پی در انتق
ــد. ــاص ده ــود اختص ــه خ ــنواره را ب ــن جش ــر ای ــه برت ــان، رتب ــش کارکن ــازات در بخ 8امتی


