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ــهر  ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
پروتــکل  رعایــت  وضعیــت  گفــت: 
پیشــخوان های  دفاتــر  در  بهداشــتی 
دولــت در ســطح اســتان بوشــهر نامطلــوب 

ــت. اس
دکتــر ســعید کشــمیری در نشســت ســتاد 
ــار  ــهر اظه ــتان بوش ــا اس ــت کرون مدیری
مــکان  بحرانی تریــن  اکنــون  داشــت: 
ــدم  ــک و ع ــردن از ماس ــتفاده نک در اس
فاصله گــذاری اجتماعــی در ســواحل و 

بازارهــا گزارش شــده اســت.
ــتان  ــا اس ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــر س دبی
فاصله گــذاری  اینکــه  بابیــان  بوشــهر 
اجتماعــی ضعیف تــر شــده اســت تصریــح 
کــرد: اکنــون اســتفاده از ماســک در 
ــن ۸۹  ــد، اماک ــا و ادارات ۹۸ درص بانک ه
درصــد و ســواحل ۶۰ درصــد گزارش شــده 

ــت. اس
دکتــر کشــمیری وضعیــت رعایــت پروتکل 
پیشــخوان های  دفاتــر  در  بهداشــتی 
را  بوشــهر  اســتان  ســطح  در  دولــت 
ــر  ــرد: ب ــد ک ــت و تأکی ــوب دانس نامطل
گرفتــه  صــورت  ارزیابی هــای  اســاس 
ــک  ــد از ماس ــا ۵۵ درص ــن مکان  ه در ای
اســتفاده می کننــد کــه متوســط کشــوری 

ــت. ــد اس ۷۰ درص
تجمع ها کاهش یابد

ــرای  ــکار ب ــه راه ــر ارائ ــد ب ــا تأکی وی ب
ــی ها،  ــژه عروس ــه وی ــا ب ــش تجمع ه کاه
تفریحــی  دور همی هــای  و  عزاداری هــا 
و گردشــگری افــزود: هــر اجتماعــی و 
تجمعــی ماننــد مراســم عروســی یــا ختــم 
ــم  ــک مراس ــه در ی ــت چراک ــاک اس خطرن
مهمانــی ۲۵ نفــره در شهرســتان جــم 
ــر  ــا، ۲ نف ــه کرون ــا ب ــش ابت ــن افزای ضم

ــد. ــوت کردن ف
هنــوز بیمــاری آنفلوانزا در اســتان بوشــهر 

گزارش نشــده اســت

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر با 
ــر کنتــرل جمعیــت در مراســم ها  ــد ب تأکی
بــرای جلوگیــری از ابتــا بــه کرونــا بیــان 

ــزا در اســتان  کــرد: هنــوز بیمــاری آنفلوان
بوشــهر گــزارش نشــده کــه کنتــرل ایــن 
ــک  ــتفاده از ماس ــبب اس ــه س ــاری ب بیم

اســت.
ــتان  ــا اس ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــر س دبی
پروتکل هــای  اینکــه  بابیــان  بوشــهر 
بهداشــتی دارای ۷ مرحلــه و برنامــه اســت 
ــتفاده  ــی، اس ــذاری اجتماع ــت: فاصله گ گف
ــت ها  ــب دس ــوی مرت ــک، شستش از ماس
ــا،  ــی مکان ه ــون، گندزدای ــا آب و صاب ب
ــی،  ــل کار و زندگ ــب مح ــی مرت ضدعفون
از  اســپری های ضدعفونــی  از  اســتفاده 
جملــه مراحــل پروتــکل بهداشــتی اســت 

ــرد. ــرار بگی ــه ق ــد موردتوج ــه بای ک
ــت  ــرد: رعای ــح ک ــمیری تصری ــر کش دکت
۹۰ درصــدی پروتکل هــای بهداشــتی در 
ــه را از  ــاه، جامع ــر از ۳ م ــه در کمت جامع
ــدی  ــت ۸۰ درص ــرده و رعای ــا پاک ک کرون
ــه  ــا ب ــه را از ابت ــوروز جامع ــد ن ــا عی ت

ــد. ــون می کن ــا مص کرون
ــهر  ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــه  ــتان های ۱۰ گان ــه شهرس ــان اینک بابی
ایــن اســتان در وضعیــت قرمــز و زرد قــرار 
دارنــد گفــت: ۸ شهرســتان قرمــز و ۲ 
شهرســتان در وضعیــت زرد کرونایــی قــرار 
ــت  ــد رعای ــاس بای ــن اس ــر ای ــه ب دارد ک
ــد. ــش یاب ــتی افزای ــای بهداش پروتکل ه

ــتان  ــا اس ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــر س دبی
ــش  ــه افزای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهر ب بوش
کرونــا  بــه  کشــور  در  مبتایــان 
اکنــون  افــزود:  اســت  نگران کننــده 
برخــی از بیمــاران دارای شــرایط حــاد 
در بخــش ICU بیمارســتان ها بســتری 

هســتند.
ــهر  ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
بابیــان اینکــه بیشــتر آمــار ابتــا و فــوت 
ــکا،  ــب آمری ــه ترتی ــا ب ــبب کرون ــه س ب
ــه خــود اختصــاص  هندوســتان و برزیــل ب
داده  اســت گفــت: ۳ پیــک ابتــا بــه کرونــا 

ــاه  ــرداد و مهرم ــاه، خ ــامل فروردین م ش
ثبت شــده کــه روزانــه 4هــزار نفــر مبتــا 

ــود. ــزارش می ش ــور گ در کش

موجــب   پروتکل هــا  بــه  بی توجهــی 
کرونایــی  بســتری  وضعیــت  افزایــش 

د می شــو
وی، بــا اشــاره بــه وضعیت اســتان بوشــهر 
کــرد:  خاطرنشــان  کرونــا  عرصــه  در 
در پیــک اول خیلــی مبتــا نداشــتیم، 
در پیــک دوم رونــد بیمــاری افزایــش 
ــا  ــی ی ــد ثابت ــوم رون ــک س ــت و در پی یاف
ــه  کاهشــی اســت امــا در برخــی مواقــع ب
ــکل افزایشــی  ــه پروت ســبب بی توجهــی ب
ــت. ــت اس ــکننده ثاب ــد ش ــود و رون می ش
ــتان  ــه اس ــان اینک ــمیری، بابی ــر کش دکت
بوشــهر در وضعیــت قرمــز و نارنجــی 
ــرار دارد گفــت: از ۱۰ شهرســتان اســتان  ق
بوشــهر ۸۰ درصــد قرمــز و مابقــی در 
وضعیــت نارنجــی کرونایــی قــرار دارد 
ــتان  ــز و ۲ شهرس ــتان قرم ــه ۸ شهرس ک
ــد  ــت و بای ــز اس ــد قرم ــی همانن نارنج
ــش  ــتی افزای ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای

ــد. یاب
ــف  ــق مختل ــه مناط ــافران ب ــش مس افزای
اســتان بوشــهر موجــب حــاد شــدن 

کرونــا می شــود وضعیــت 
ــتان  ــا اس ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــر س دبی
ــتان در  ــن اس ــه ای ــان اینک ــهر بابی بوش
ــتری  ــت بس ــته دارای وضعی ــاه گذش ۳ م
ــزود:  ــت اف ــده اس ــت ثبت ش ــی ثاب کرونای
محدودیت هــای  گذشــته  هفتــه   ۲ در 
ــبب  ــه س ــی ب ــد ول ــال ش ــدی اعم جدی
افزایــش مســافران از دیگــر اســتان ها بــه 
ــرایط  ــهر ش ــتان بوش ــف اس ــق مختل مناط
ــد  ــه بای ــت ک ــدن اس ــاد ش ــال ح در ح
محدودیــت بــرای مســافران ایجــاد شــود.
ــهر  ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
بــا تأکیــد بــر تشــکیل کارگــروه تســهیل 
بــرای ارائــه خدمــات فــروش الکترونیکــی 
ــتر  ــردم بیش ــد م ــرد: بای ــان ک خاطرنش
ــه صــورت اینترنتــی  خریدهــای خــود را ب
ــه  ــا رفت وآمــد مــردم ب ســفارش دهنــد ت

ــد. ــازار کاهــش یاب ب

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

وضعیت رعایت پروتکل بهداشتی در دفاتر پیشخوان های دولت در استان بوشهر نامطلوب است
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ــاری  ــه بیم ــاده انگاری در زمین س

ســخت  را  شــرایط  کرونــا 

ــار  ــی، آم ــد کرد/بی تفاوت خواه

ــت ــش داده اس ــا را افزای فوتی ه

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  رئیــس 

ــا  ــاری کرون ــه بیم ــاده انگاری در زمین ــه س ــان اینک ــا بی ــلویه ب ــتان عس شهرس

ــش  ــا را افزای ــار فوتی ه ــی، آم ــت: بی تفاوت ــرد گف ــد ک ــخت خواه ــرایط را س ش

داده اســت.

ــلویه،  ــتان عس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــت:  ــار داش ــبکه اظه ــن ش ــه ای ــان نمون ــر از کارکن ــن تقدی ــی در آیی ــم زارع جاس

ــواد  ــی و س ــطح آگاه ــش س ــتای افزای ــوزش در راس ــازی، آم ــام، فرهنگ س اهتم

ســامت شــهروندان و الگوســازی مناســب و عملــی، جهــت تغییــر ســبک زندگــی و 

تــداوم آن تــا ریشــه کنی کامــل ایــن بیمــاری توســط فرهیختــگان و افــراد موجــه، 

ــر  ــروس تأثی ــیوع وی ــرل ش ــد در کنت ــه می توان ــوذ جامع ــت و ذی نف دارای مقبولی

بســزایی داشــته باشــد.

ــول  ــامت در ط ــان س ــاب آوری مدافع ــات و ت ــکر از زحم ــر و تش ــن تقدی وی ضم

ــرایط  ــوم، ش ــوج س ــد ۱۹ در م ــاری کووی ــاده انگاری بیم ــت: س ــته گف ــاه گذش ۸ م

ــن  ــاری ای ــیوع انفج ــل ش ــال در مقاب ــی و انفع ــرد و بی تفاوت ــد ک ــخت خواه را س

ــوده اســت. ــزان ب ــا از دســت دادن عزی ــون مســاوی ب ــروس تاکن وی

ــان شهرســتان عســلویه گفــت: کادر بهداشــت در  رئیــس شــبکه بهداشــت و درم

ــتاد  ــهری روســتایی و س ــع ســامت ش ــات جام ــز خدم ــت، مراک ــای بهداش خانه ه

شــبکه بهداشــت و درمــان، کادر درمــان در بیمارســتان نبــی اکــرم )ص( و اورژانــس 

ــاده ای از  ــهری و ج ــای ش ــکی پایگاه ه ــای پزش ــتانی و فوریت ه ــش بیمارس پی

ــد و تــا شکســت  هیــچ تاشــی جهــت حفــظ ســامت شــهروندان دریــغ نکرده ان

ــیدن  ــت رس ــا جه ــود، ام ــد ب ــارزه خواهن ــط اول مب ــوس در خ ــروس منح ــن وی ای

ــه  ــاد جامع ــت آح ــت و هم ــی نیس ــن کاف ــده ای ــوب و تعیین کنن ــج مطل ــه نتای ب

می طلبــد.

ــان و فوتی هــا( در پاندمی هــا  ــار مبتای ــاال رفتــن آم ــزود: پیــک زدن )ب زارعــی اف

ــا  ــت، هرکج ــته اس ــس داش ــبت عک ــردم نس ــت م ــا رعای ــواره ب ــا هم و اپیدمی ه

ــدن  ــته ش ــال خس ــه دنب ــرده و ب ــش پیداک ــا کاه ــوده، آماره ــتر ب ــا بیش رعایت ه

ــت. ــا رخ داده اس ــان و فوتی ه ــار مبتای ــز آم ــا خی ــادی انگاری ه ــردم و ع م

ایــن مقــام مســئول افــزود: همــکاری مــردم و مســئولین در کنــار تــاش کارکنــان 

حــوزه ســامت شهرســتان در افزایــش ســطح آگاهــی مــردم نســبت بــه بیمــاری 

ــت. ــتایش اس ــا قابل س ــان و مرگ ومیره ــار مبتای ــش آم ــا و کاه کرون

ــلیت  ــرض تس ــن ع ــلویه ضم ــتان عس ــای شهرس ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــر س دبی

ــتان و  ــای شهرس ــت کرون ــتاد مدیری ــس س ــدار و رئی ــینی، از فرمان ــن حس اربعی

ــداری، امــام جمعــه، تبلیغــات اســامی، نیــروی انتظامــی و ســپاه  مجموعــه فرمان

ــینیه ها در  ــا و حس ــا، هیئت ه ــان تکای ــاران، متولی ــهرداران، دهی ــتان، ش شهرس

ــوگواری  ــت در س ــان بهداش ــا کارشناس ــکاری ب ــیوه نامه ها و هم ــل ش ــت کام رعای

ــر  ــه آخ ــه در ده ــی رود ک ــار م ــت: انتظ ــن گف ــورا و اربعی ــوعا، عاش ــرم، تاس مح

ــا شــاهد کاهــش شــیوع ایــن  ــداوم داشــته باشــد ت مــاه صفــر ایــن رعایت هــا ت

ــیم. ــاری باش بیم

ــر مــردم و مســئولین شهرســتان از مدافعــان ســامت  ــه تقدی زارعــی اشــاره ای ب

داشــت و گفــت: حضــور مســئولین در کنــار ســربازان خــط مقــدم مقابلــه بــا کرونــا 

نشــان از آگاهــی و درک بــاالی آن بزرگــواران از شــرایط موجــود دارد و ایــن اقدامات 

باعــث دلگرمــی، افزایــش انگیــزه و قــوت قلــب مدافعیــن ســامت در ادامــه مســیر 

پرفــراز و نشــیب بــه ویــژه در فصــل پاییــز و زمســتان خواهــد بــود.

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  داروســاز  پزشــک 

از  یکــی  داروهــا  گفــت:  شهرســتان دشتســتان 

می باشــند. منــازل  در  مســمومیت زا  عوامــل  خطرناک تریــن 

ــتان  ــان دشتس ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــا رواب ــه ب ــی در مصاحب ــرور قدیم ــر س دکت

ــًا  ــرد خصوص ــرای ف ــد ب ــر، می توانن ــر کم خط ــای به ظاه ــی از داروه ــاالی برخ ــر ب ــزود: مقادی اف

کــودکان و افــراد مســن کشــنده باشــد.

وی تصریــح کــرد: مصــرف خودســرانه داروهــا بــدون تجویــز پزشــک یــا مشــورت بــا داروســاز 

ــته  ــی داش ــدت در پ ــدی و درازم ــوارض ج ــدازد و ع ــر بیان ــه خط ــراد را ب ــامت اف ــد س می توان

باشــد.

دکتــر قدیمــی بــا توجــه اهمیــت فرارســیدن هفتــه ملــی پیشــگیری از مســمومیت های دارویــی 

ــی از  ــوارض ناش ــار ع ــته دچ ــرد ناخواس ــه ف ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه حالت ــمومیت ب ــت: مس گف

ــرار گرفتــن در مجــاورت مــواد شــیمیایی می شــود. ــا ق مصــرف دارو ی

ــازل  ــمومیت زا در من ــل مس ــن عوام ــی از خطرناک تری ــا یک ــه داروه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــد  ــا، بای ــرانه داروه ــرف خودس ــاب از مص ــن اجتن ــا ضم ــت: خانواده ه ــار داش ــند، اظه می باش

ــرای  ــد ب ــر، می توانن ــر کم خط ــای به ظاه ــی از داروه ــاالی برخ ــر ب ــند، مقادی ــته باش ــه داش توج

ــراد مســن کشــنده باشــد. ــرد خصوصــًا کــودکان و اف ف

ــش  ــتگی دارد، کاه ــده آن بس ــل ایجادکنن ــه عام ــی ب ــمومیت داروی ــم مس ــرد: عائ ــان ک وی بی

ــم  ــی و ... از شــایع ترین عائ ســطح هوشــیاری، خواب آلودگــی، تهــوع، ســردرد، تغییــرات بینای

مســمومیت اســت.

ــا را  ــت: داروه ــی گف ــمومیت داروی ــگیری از مس ــای پیش ــوص راهکاره ــی در خص ــر قدیم دکت

دور از دیــد و دســترس کــودکان و در ارتفــاع بــاال و در کمــد مجهــز بــه قفــل نگــه داری کننــد 

ــار  ــودکان از رفت ــه ک ــد، چراک ــودکان نخوری ــم ک ــل چش ــود را در مقاب ــای خ ــن داروه و همچنی

ــان  ــه ده ــا را ب ــن داروه ــم والدی ــت دور از چش ــن اس ــد و ممک ــد می کنن ــاالن تقلی بزرگ س

ــد. ببرن

ــه  ــون ک ــید چ ــته باش ــارت داش ــواده نظ ــن خان ــراد مس ــرف داروی اف ــر مص ــرد: ب ــد ک وی تأکی

ســالمندان ممکــن اســت داروهــای خــود را بــه دلیــل ابتــا بــه فراموشــی، عــدم اطــاع از نــام 

ــدرج روی  ــی دارو من ــر مصرف ــودن مقادی ــا نب ــا خوان ــوادی و ی ــا کم س ــوادی ی ــا، بی س داروه

ــد. ــرف کنن ــکل( مص ــری ش ــابه ظاه ــراری )تش ــور تک ــا به ط ــتباه ی ــه، به اش جعب

پزشــک داروســاز شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان تصریــح کــرد: بــروز مســمومیت توســط 

ــن  ــاالی ای ــر ب ــی مقادی ــردد ول ــرگ نگ ــه م ــر ب ــت منج ــن اس ــد ممک ــا هرچن ــی از داروه برخ

ــرد مســموم شــود. ــه ف ــد و کلی ــات دائمــی کب ــه صدم ــد منجــر ب ــا می توانن داروه

دکتــر قدیمــی افــزود: در برخــورد بــا فــرد مســموم غیــر هوشــیاری کــه در کنــارش بســته های 

داروی خــورده شــده وجــود دارد، ضمــن حفــظ خونســردی خــود، بســته های دارویــی را همــراه 

بیمــار بــه بیمارســتان ببریــد.

ــردگی،  ــه افس ــا ب ــراد مبت ــی اف ــای مصرف ــته داروه ــرد: بس ــه ک ــا توصی ــه خانواده ه وی ب

ــر دوز  ــد و ب ــرار دهی ــا ق ــترس آنه ــی را دور از دس ــابقه خودکش ــراد باس ــی و اف ــاالت روان اخت

ــید. ــته باش ــق داش ــارت دقی ــا نظ ــی آنه مصرف

پزشــک داروســاز شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان خاطرنشــان کــرد: افــراد در 

مســمومیت های اتفاقــی و یــا تعمــدی بــا داروهــا، بــرای اطــاع از نحــوه انجــام اقدامــات اولیــه، 

ــز  ــا مرک ــموم ۱۹۰ و ی ــا و س ــانی داروه ــز اطاع رس ــن مرک ــماره تلف ــا ش ــریع تر ب ــه س هرچ

ــد. ــاس بگیری ــس ۱۱۵  تم اورژان

پزشک داروساز:

خطرناک تریــن  از  یکــی  داروهــا 

ــتند ــمومیت زا در منازل هس ــل مس عوام



ــد و  ــاد رش ــزه بنی ــومین دوره جای ــدگان س ــن از برگزی ۱۵ ت
ــتاندار و  ــور اس ــا حض ــهر ب ــتان بوش ــازندگی اس ــه س اندیش

ــدند. ــل ش ــهر تجلی ــتان بوش ــئولین اس مس
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان بوشــهر در ایــن آییــن با اشــاره 
ــت:  ــار داش ــرفت اظه ــعه و پیش ــگان در توس ــش نخب ــه نق ب
ــان بایــد در اولویــت  ــه نخبــگان و طرح هــای آن توجــه ویــژه ب

و موردحمایــت قــرار بگیــرد.
اله کــرم اخاقــی اضافــه کــرد: بــا نــگاه نخبــه پــروری و جــذب 
ــه را  ــرفت جامع ــعه و پیش ــای توس ــوان زمینه ه ــگان می ت نخب

همــوار کــرد.
ــازندگی  ــه س ــد و اندیش ــاد رش ــزه بنی ــرد: جای ــح ک وی تصری
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــوب بنی ــای مص ــهر از جایزه ه ــتان بوش اس
در اســتفاده از ظرفیــت خیــران اســت کــه در حــوزه ســامت، 
ــور و در  ــور نبی پ ــام پروفس ــه ن ــت ب ــکی و محیط زیس پزش

ــت. ــدی اس ــور حمی ــام پروفس ــانی به ن ــوم انس ــوزه عل ح
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه بنیــاد 
ــام،  ــوان ثبت ن ــد فراخ ــه فراین ــهر وظیف ــتان بوش ــگان اس نخب
ــه  ــدگان را ب ــی برگزی ــی، داوری و معرف ــتی آزمای ــی راس ارزیاب
عهــده دارد خاطرنشــان کــرد: در ســومین جایــزه بنیــاد رشــد 
و اندیشــه ســازندگی اســتان بوشــهر ۶۲ نفــر ثبت نــام کردنــد 

کــه ۱۵ تــن از آنهــا برگزیــده و تجلیــل شــدند.
برگزیــدگان ســومین جایــزه بنیــاد رشــد و اندیشــه ســازندگی 
اســتان بوشــهر در حوزه هــای ادبیــات، علــوم انســانی و 
مدیریــت، ســامت، پزشــکی، علــوم زیســتی و زیســت فناوری 

ــی مشــخص و تجلیــل شــدند. دریای

یکی از شفاف ترین سازمان های استان در زمینه ارائه آمار هستیم 

ــل  ــه دلی ــتان ب ــازمان های اس ــفاف ترین س ــی از ش ــت: یک ــهر گف ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
ــه آمــار دقیــق هســتیم. ارائ

ــار  ــن آم ــگاه و رابطی ــار دانش ــد آم ــان واح ــر، کارشناس ــا مدی ــت ب ــمیری در نشس ــعید کش ــر س دکت
ــفاف  ــق و ش ــار دقی ــود آم ــزود: وج ــازی اف ــورت مج ــتان به ص ــتان های اس ــبکه ها و بیمارس ــا، ش معاونت ه
در تمــام مباحــث بهداشــت و درمــان نقــش بی بدیــل و تعیین کننــده ای داشــته و امــکان نــدارد سیســتمی 

ــد. ــاری باش ــائل آم ــاز از مس ــتان بی نی ــان اس ــت و درم ــی بهداش ــه پیچیدگ ب
ــرد:  ــح ک ــگاه تصری ــزی دانش ــار و برنامه ری ــه آم ــاغل در مجموع ــدان ش ــی کارمن ــزی به تمام ــار و برنامه ری ــی آم ــان روز مل ــک ۱ آب ــن تبری وی ضم
ــد. ــکیل می ده ــای کان دانشــگاه را تش ــوده و اســاس برنامه ریزی ه ــده ب ــزرگ و ارزن ــی بســیار ب ــاری دانشــگاه موفقیت ــالنامه آم ــه و چــاپ س تهی
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بیــان داشــت: ارزیابــی گذشــته و پیــش بینــی آینــده بــه داشــتن آمــار دقیــق بســتگی داشــته وبرنامه ریزی 
بــرای تخصیــص بودجــه دانشــگاه، ســاخت نرم افزارهــای بهداشــتی و درمانــی، تعــداد نیــروی انســانی موردنیــاز، تعــداد اســاتید و متخصــص موردنیــاز 

همــه وابســته بــه ایــن اســت کــه ســامانه ها و اطاعــات بــه چــه انــدازه دقیــق و بــه روز بــوده و همــه این هــا نشــان از اهمیــت آمــار دارد.
دکتــر کشــمیری بــا اشــاره بــه اینکــه نقــش آمــار در بــاال بــردن ســطح رفــاه جامعــه نقشــی بســیار مهــم اســت اظهــار داشــت: کار کــردن در واحــد 

ــت. ــد اس ــای جدی ــا و نرم افزاره ــه برنامه ه ــه روز در زمین ــات ب ــتن اطاع ــتلزم داش ــزی مس ــار و برنامه ری آم
وی تاکیــد کــرد: کســب رتبــه ۲۰ کشــوری در بیــن ۶۸ دانشــگاه علــوم پزشــکی سراســر کشــور رتبــه شایســته ای بــوده، نشــان از تــاش و پشــتکار 
کارکنــان مجموعــه آمــار دانشــگاه داشــته و مطمئــن هســتیم در ســال های آینــده ایــن رتبــه بهبودیافتــه و شــاهد ارتقــا نقــش و جایــگاه آمــار و 

ــود. ــزی در حــوزه ســامت خواهیــم ب برنامه ری

ــد  ــزه »بنیاد رش ــدگان جای برگزی

ــتان  ــازندگی« اس ــه س و اندیش

ــدند ــل ش ــهر تجلی بوش
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ــی  ــک تخصص ــص در کلینی ــکان متخص ــداد پزش ــدی تع ــش ۵۰ درص افزای
ــته ــال گذش ــک س ــی ی ــاوه ط گن

سرپرســت بیمارســتان امیرالمؤمنیــن )ع( گنــاوه  از 
ــص در  ــکان متخص ــداد پزش ــدی تع ــش ۵۰ درص افزای
ــاوه  ــی )ره( گن ــام خمین ــی ام ــی دولت ــک تخصص کلینی

ــر داد. ــته خب ــال گذش ــک س ــی ی ط
ــن  ــتان امیرالمؤمنی ــی بیمارس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــورد در  ــی دریان ــر محمدعل ــاوه،  دکت ــتان گن )ع( شهرس
ــا پیگیری هــای صــورت  ــن خصــوص اظهــار داشــت: ب ای
ــردم،  ــه م ــر ب ــانی بهت ــور خدمت رس ــه منظ ــه و ب گرفت
کلینیــک تخصصــی دولتــی ایــن بیمارســتان کــه پیــش 
از ایــن فاقــد بعضــی تخصص هــای پزشــکی بــود از ایــن 
پــس بــا حضــور اکثریــت متخصصیــن در تمامــی روزهای 
هفتــه در شــیفت عصــر پذیــرای مراجعیــن خواهــد بــود.
سرپرســت بیمارســتان امیرالمؤمنیــن )ع( گنــاوه افــزود: 
در رشــته های  تمامــی خدمــات  کلینیــک  ایــن  در 
ــاب،  ــز و اعص ــی، مغ ــان، داخل ــان و زایم ــی زن تخصص
پوســت، ارولــوژی، اطفــال، جراحــی عمومــی، اعصــاب و 
ــی،  ــق و بین ــوش و حل ــدی، گ ــم، ارتوپ ــب، چش روان، قل

رادیولــوژی، بیهوشــی و .... ارائــه می شــود.
دکتــر دریانــورد بــا بیــان اینکــه ماهانــه بیــش از 4 هــزار 
ــی  ــام خمین ــی ام ــی دولت ــک تخصص ــت در کلینی خدم
ــت  ــت: نوب ــار داش ــود، اظه ــام می ش ــاوه انج )ره( گن
ــام  ــک انج ــل کلینی ــوری در مح ــورت حض ــه ص ــی ب ده
ــی  ــت ده ــکان نوب ــک ام ــده ای نزدی ــرد و در آین می گی

ــد. ــد ش ــم خواه ــن فراه ــی و آنای اینترنت

ــه  ــرد: دو روز در هفت ــح ک وی تصری
ــز در  ــت نی ــی دیاب ــک تخصص کلینی
ــانی  ــت خدمت رس ــز جه ــن مرک ای
ــور  ــا حض ــا، ب ــه دیابتی ه ــه ب بهین
کارشــناس  داخلــی،  متخصصیــن 
تغذیــه و در صــورت نیــاز بــا حضــور 

ــت. ــال اس ــگان فع ــورت رای ــه ص ــن ب ــر متخصصی دیگ
ــات  ــوق, اقدام ــن ف ــت متخصصی ــر ویزی ــاوه ب ــه داد: ع ــورد ادام ــر دریان دکت
ــدی،  ــری و آتل بن ــچ گی ــب، گ ــوار قل ــت ورزش، ن ــو، تس ــامل اک ــی ش تخصص
ــواع ســونوگرافی و ... در کلینیــک  ــه پوســت، ان بینایی ســنجی، امــور مربــوط ب

ــرد. ــام می گی ــی انج ــه دولت ــا تعرف ــی )ره( ب ــام خمین ــی ام تخصص
وی ضمــن تقدیــر و تشــکر از همــه افــراد و نهادهایــی کــه در امــر یاری رســاندن 
ــت  ــی فعالی ــه زمان ــن بره ــوص در ای ــه خص ــردم ب ــان م ــت و درم ــه بهداش ب
ــود  ــه وج ــاص ب ــرایط خ ــا و ش ــران کرون ــن بح ــت: در ای ــار داش ــتند اظه داش
آمــده، خیریــن، مســئولین شهرســتان و همچنیــن مســئولین دانشــگاه علــوم 
ــه  ــادی را ب ــردی و ... زی ــت ف ــی، حفاظ ــای تجهیزات ــهر کمک ه ــکی بوش پزش

ــد. ایــن مرکــز کردن
ــی  ــرد: از تمام ــان ک ــاوه خاطرنش ــن )ع( گن ــتان امیرالمؤمنی ــت بیمارس سرپرس
ــدگاری  ــت از مان ــت حمای ــمندیم در جه ــئولین خواهش ــر مس ــن و دیگ خیری
ــی و  ــات رفاه ــز امکان ــاوه در تجهی ــتان گن ــص در شهرس ــکان متخص پزش
ــند،  ــتان باش ــه بیمارس ــار مجموع ــود در کن ــوان خ ــد ت ــا در ح ــکونی آنه مس
ــه  ــرا در صــورت نگهداشــت متخصصیــن، دیگــر مــردم نیازمنــد مراجعــه ب زی
ــکی  ــات پزش ــت خدم ــت دریاف ــوار جه ــتان های هم ج ــتان و اس ــز اس مرک

ــود. ــد ب نخواهن

دو تن مواد غذایی فاسد در شهرستان دّیر معدوم شد

رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان 
شهرســتان دیّــر از جمــع آوری و معــدوم 
ــد و  ــی فاس ــواد غذای ــن م ــازی ۲ ت س

تاریخ مصــرف گذشــته در ایــن شهرســتان خبــر داد.
ــی  ــت غذای ــامت و امنی ــورای س ــت ش ــدی در نشس ــد آخون احم
ــت  ــت نخس ــهروندان از اولوی ــامت ش ــت: س ــر گف ــتان دیّ شهرس
بخــش بهداشــت و درمــان اســت و در همیــن راســتا پایش بهداشــتی 
صنــوف به طــور ویــژه در دســتور کار قــرار دارد و همــه آنهــا مکلــف 

ــتند. ــتی هس ــیوه نامه های بهداش ــت و ش ــت بهداش ــه رعای ب
ــد  ــزار و ۲۰۰ بازدی ــون ۸ ه ــا تاکن ــیوع کرون ــان ش ــزود: از زم وی اف
ــاف  ــی و اصن ــن عموم ــی، اماک ــواد غذای ــع م ــه و توزی ــز تهی از مراک
صــورت گرفتــه و ۲ تــن مــواد غذایــی فاســد و تاریخ مصــرف 

ــت. ــده اس ــدوم ش ــع آوری و مع ــته جم گذش
وی اضافــه کــرد: ایــن مــواد غذایــی شــامل انــواع نوشــیدنی، کیــک، 
آب میــوه، انــواع لبنیــات و ترشــیجات بــوده کــه پــس از شناســایی 
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــط ش ــت محی ــان بهداش ــط بازرس توس

ــد. ــدوم ش ــع آوری و مع ــر جم ــتان دیّ شهرس

رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیـّـر بابیــان این کــه با
ــور  ــته به ط ــرف گذش ــد و تاریخ مص ــی فاس ــواد غذای ــندگان م فروش
جــدی، قانونــی و بــدون اغمــاض برخــورد می شــود، اظهــار داشــت: 
ــتی و  ــای بهداش ــه پروتکل ه ــف ک ــداد ۱۶۳ صن ــدت تع ــن م در همی
ــس از  ــد پ ــت نمی کردن ــا را رعای ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــات س مصوب

طــی مراحــل قانونــی تعطیــل و جریمــه شــدند.
وی افــزود: از ایــن تعــداد ۷۹ واحــد تعطیــل و ۸4 واحــد دیگــر نیــز 
ــه مراجــع قضایــی و اداره تعزیــرات حکومتــی جریمــه  ــا معرفــی ب ب

شــدند.
آخونــدی تصریــح کــرد: شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیّــر 
ــاخصه های  ــای ش ــهروندان و ارتق ــامت ش ــت از س ــتای صیان در راس
ــن و  ــا متخلفی ــاض ب ــدون اغم ــه ب ــامت در جامع ــت و س بهداش
ــد  ــره اندازن ــه مخاط ــی را ب ــت عموم ــامت و بهداش ــه س ــانی ک کس

ــرد. برخــورد خواهــد ک
ــکات  ــاهده مش ــورت مش ــد در ص ــهروندان می توانن ــزود: ش وی اف
بهداشــتی و مــواد غذایــی غیربهداشــتی و تاریخ مصــرف گذشــته در 
ــه ســامانه تلفنــی ۱۹۰ بهداشــت اعــام  هــر ســاعت از شــبانه روز، ب

5کننــد و همیــار بازرســان بهداشــت محیــط باشــند.
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پیام تبریک معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مناسبت روز جهانی غذا

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در پیامی روز جهانی غذا را تبریک گفت.
 متن پیام وی به شرح زیر است:

ــا ســال  ــا وجــود بیمــاری منحــوس کرون در کشــور اســامی ایــران رهبــر معظــم انقــاب امســال را ب
ــد. ــذاری کردن ــد نام گ ــش تولی جه

بی شــک دوراندیشــی ایشــان از اثــرات ایــن بیمــاری بــر رونــد تولیــد کارخانه هــا و تشــویق و ترغیــب مســئولین در جهــت گام 
نهــادن در جهــش تولیــد همــگام بــا تولیدکننــدگان محتــرم اثرگــذار بــوده اســت، بــه نحــوی کــه بــا وجــود پیک هــای متعــدد 
بیمــاری از ابتــدای ســال ۹۹ بــه فضــل الهــی، جامعــه بــا کمبــود محصــوالت غذایــی مواجــه نگردیــد و امنیــت غذایــی تأمیــن 

. گشت
ــه  ــی علی ــه جهان ــای ظالمان ــام تحریم ه ــود تم ــا وج ــم ب ــه بدانی ــود ک ــوردار می ش ــری برخ ــت باالت ــی از اهمی ــر زمان ــن ام ای
جمهــوری اســامی ایــران در ســایه تــاش و کوشــش تمامــی اقشــار جامعــه و بــه کمــک و یــاری خداونــد متعــال ایــن مرحلــه 

ــد. ــان می رس ــه پای ــت ب ــا موفقی ــم ب ه
ــی  ــه امنیــت غذای ــژه درزمین ــه وی ــوان گفــت کــه اجــرای سیاســت های اباغــی مقــام معظــم رهبــری ب به طــور خاصــه می ت
ــی، همــکاری مناســب  ــه و امنیــت غذای ــه پنج ســاله ششــم توســعه، اســتقرار ســند ملــی تغذی ــه برنام و کشــاورزی، توجــه ب
ــی  ــش دسترس ــه و افزای ــه ای جامع ــواد تغذی ــگ و س ــش فرهن ــاورزی، افزای ــدار کش ــعه پای ــر، توس ــذار و ناظ ــای قانون گ نهاده
مــردم بــه خدمــات بهداشــتی و مراقبت هــای تغذیــه ای بــرای حــذف گرســنگی و ســوءتغذیه و ارتقــاء امنیــت غــذا و تغذیــه در 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــور ض کش
اینجانــب ضمــن عــرض تبریــک بــه مناســبت روز جهانــی غــذا از تــاش همــکاران در حــوزه اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی و 
بهداشــتی و آزمایشــگاه کنتــرل مــواد غذایــی و بهداشــتی معاونــت غــذا و دارو همچنیــن کارشناســان شــبکه های بهداشــت و 

ــم. ــه تشــکر می نمای ــوده و هســتند صمیمان ــا ب ــر یاری رســان م ــن ام ــه در ای ــان اســتان بوشــهر ک درم
دکتر یحیی رضایی

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر
مهرماه ۱۳۹۹«

همه گیری کرونا وظایف زنان شاغل و خانه دار را چندین برابر کرده است

ــت:  ــهر گف ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
ــن  ــه دار را چندی ــاغل و خان ــان ش ــف زن ــا وظای ــری کرون همه گی

ــت. ــرده اس ــر ک براب
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی بوشــهر، دکتــر عبدالمحمــد خواجه ئیــان بــه مناســبت 
ــا  ــری کرون ــت:  در دوره همه گی ــوان گف ــامت بان ــی س ــه مل هفت
مراقبــت از فرزنــدان در شــرایط آمــوزش و تدریــس غیــر حضوری 
ــی و قرنطینه هــا،  مــدارس، فشــارهای اقتصــادی ناشــی از تعطیل
ــر  ــن براب ــه دار را چندی ــان شــاغل و خان مســئولیت و وظایــف زن

کــرده اســت.
ــد  ــش از ۸۰ درص ــه بی ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
بیمــاران مبتــا بــه کرونــا خفیــف و نیازمنــد اســتراحت در منــزل 
ــراد  ــان نقــش قابل توجهــی در کنتــرل و حمایــت اف هســتند؛ زن

ــند. ــده دار می باش ــه را عه ــار در خان بیم
ایــن مقــام مســئول بهداشــتی تأکیــد کــرد:  بــرای گــذر از ایــن 
دوران، افزایــش آگاهــی و دانــش کلیــه اعضــای خانــواده خصوصًا 
ــانی و  ــیله اطاع رس ــه وس ــیب ها ب ــگیری از آس ــان در پیش زن
ــبکه های  ــانه ها و ش ــتی، رس ــکاران بهداش ــط هم ــوزش توس آم

مجــازی ضــروری اســت.

ــگیری  ــرل و پیش ــرای کنت ــت: ب ــار داش ــان اظه ــر خواجه ئی دکت
ــت  ــطح معاون ــی در س ــان، اقدامات ــروه زن ــد ۱۹ در گ از کووی
بهداشــتی، مراکــز جامــع ســامت، پایگاه هــای ســامت و 

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ــت ص ــای بهداش خانه ه
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان 
ــه دارای  ــی ک ــوری زنان ــر حض ــوری و غی ــت حض ــرد: مراقب ک
عروقــی،  قلبــی  بیماری هــای  ماننــد  زمینــه ای  بیمــاری 
ــام  ــامت روان و انج ــی س ــتند، ارزیاب ــت هس ــارخون و دیاب فش
ــان از  ــری زن ــنجی، غربالگ ــن س ــه و ت ــی تغذی ــاوره، ارزیاب مش
ــورزان در  ــن ســامت و به ــط پزشــک و مراقبی ــا توس ــر کرون نظ
ســه مرحلــه، پیگیــری زنــان بــاردار مبتــا بــه کرونــا بــه صــورت 
مســتمر و شناســایی افــراد پرخطــر و آمــوزش زنــان بــا اســتفاده 
ــد ۱۹ از  ــگیری از کووی ــوص پیش ــازی در خص ــبکه های مج از ش
جملــه اقدامــات معاونــت بهداشــتی بــرای کنتــرل و پیشــگیری 

ــت. ــان اس ــروه زن ــد ۱۹ در گ از کووی
همه ســاله، آخریــن هفتــه مهــر بــه عنــوان هفتــه ملــی ســامت 
ــال  ــه در س ــت ک ــده اس ــذاری ش ــبا( نام گ ــران )س ــوان ای بان
ــا  ــد ۱۹ ب ــری کووی ــرایط همه گی ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــاری ب ج
ــا » برگــزار خواهــد شــد. موضــوع »ســامت زنــان در دوره کرون
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شکستگی ناشی از پوکی استخوان در زنان ۴ برابر مردان است

ــز  ــد مرک پزشــک متخصــص ارتوپ
ــان  ــهریور برازج ــی ۱۷ ش تخصص
از  ناشــی  شکســتگی  گفــت: 
پوکــی اســتخوان در زنــان 4 برابــر 

ــت. ــردان اس م
در  هژبریــان  عــادل  دکتــر 
گفت وگــو بــا روابــط عمومــی 
درمــان  و  بهداشــت  شــبکه 
پوکــی  افــزود:  دشتســتان 
اســتخوان یــا اســتئوپروز بیمــاری 
تخریــب  اثــر  در  کــه  اســت 
ــوده  ــش ت ــتخوان و کاه ــت اس باف
ــد و  ــود می آی ــه وج ــتخوانی ب اس
ــایع ترین  ــی از ش ــوان یک ــه عن ب
علــل شکســتگی اســتخوان در 
ــه  ــت ک ــرح اس ــاال مط ــنین ب س
ــوص  ــه خص ــادی ب ــخاص زی اش
می برنــد. رنــج  آن  از  خانم هــا 
وی تصریــح کــرد: هنگامی کــه 
پوکــی اســتخوان رخ می دهــد

ــکننده  ــازک و ش ــتخوان ها ن ــب اس ــن ترتی ــود و بدی ــی می ش ــتخوان توخال ــده و اس ــر ش ــا بزرگ ت ــن تیغه ه ــن ای ــای بی فض
ــکنند. ــود می ش ــی خودبه خ ــا حت ــه و ی ــن ضرب ــا کوچک تری ــده، ب ش

از هر ۳ زن و ۵ مرد باالی پنجاه سال، یک نفر شکستگی ناشی از پوکی استخوان را تجربه می کند
دکتــر هژبریــان بــا اشــاره بــه اینکــه از هــر ۳ زن و ۵ مــرد بــاالی پنجــاه ســال، یــک نفــر شکســتگی ناشــی از پوکــی اســتخوان 
را در جهــان تجربــه می کنــد بیــان کــرد: پوکــی اســتخوان »بیمــاری خامــوش« نیــز نامیــده می شــود، زیــرا در مراحــل اولیــه، 
عامتــی نــدارد و همیــن امــر تشــخیص را بــا مشــکل مواجــه می کنــد، بــه همیــن دلیــل افــراد زمانــی متوجــه ایــن مشــکل 

ــوند. ــوارض می ش ــار ع ــه دچ ــوند ک می ش
وی همچنیــن گفــت: اگــر بــا کمتریــن ضربــه بــه اســتخوان ها، بــه ویــژه در نواحــی کمــر، لگــن و مــچ دســت، دچــار شکســتگی 

می شــوید بــه پوکــی اســتخوان شــک کنیــد.
ــی  ــروز پوک ــال ب ــن، احتم ــش س ــا افزای ــرد: ب ــح ک ــان تصری ــهریور برازج ــی ۱۷ ش ــز تخصص ــد مرک ــص ارتوپ ــک متخص پزش
اســتخوان بیشــتر می شــود و شــیوع پوکــی اســتخوان در زنــان بیشــتر از مــردان بــوده و شکســتگی ناشــی از آن نیــز در زنــان 

تقریبــًا 4 برابــر مــردان اســت.
ــا  ــان ب ــه تخمدان هایش ــانی ک ــا کس ــوند ی ــه می ش ــالگی یائس ــن 4۵ س ــل از س ــه قب ــی ک ــرد: زنان ــد ک ــان تأکی ــر هژبری دکت
ــف و کوچــک،  ــد و همچنیــن اســتخوان بندی ظری ــرار دارن جراحــی برداشــته می شــود بیشــتر در معــرض پوکــی اســتخوان ق

ــرد را مســتعد پوکــی اســتخوان می ســازد. ــودن، ف ــا الغــر ب ــاه و ی داشــتن قدکوت
وی خاطرنشــان کــرد: خبــر خــوب اینکــه پوکــی اســتخوان بــا اقداماتــی ســاده قابل کنتــرل و پیشــگیری اســت و بــا کنتــرل 
وزن خــود در محــدوده طبیعــی، تحــرک و فعالیــت بدنــی، عــدم مصــرف دخانیــات، مصــرف کافــی مــواد غذایــی دارای کلســیم 

و مصــرف منظــم ویتامیــن دی می تــوان از پوکــی اســتخوان پیشــگیری کــرد.
دکتــر عــادل هژبریــان در خصــوص پیشــگیری از پوکــی اســتخوان گفــت: داشــتن یــک رژیــم غذایــی متعــادل از ابتــدای دوران 
ــی  ــدن کاف ــیم در ب ــره کلس ــر ذخی ــد، اگ ــته باش ــتخوانی داش ــوده اس ــکیل ت ــادی در تش ــیار زی ــر بس ــد تأثی ــی می توان کودک
ــدازه کافــی از شــیر و لبنیــات اســتفاده ننماینــد در آینــده احتمــال ابتــا  ــان به ان ــارداری و شــیردهی زن نباشــد و در دوران ب

بــه پوکــی اســتخوان زیــاد اســت.
کارشناس برنامه کودکان شبکه بهداشت و درمان گناوه:

برای شکوفایی استعدادهای کودکان باید سرمایه گذاری شود

ــرای تأمیــن ســامتی و  کارشــناس برنامــه کــودکان شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه گفــت: ب
فراهــم کــردن بســتر مناســب بــرای شــکوفایی اســتعدادهای کــودکان می بایســت ســرمایه گذاری 

کــرد.
ــار  ــاوه اظه ــان گن ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــا رواب ــه ب ــر در مصاحب ــیخ نص ــب ش زین
داشــت: کــودکان ســرمایه های ارزشــمند هــر کشــور بــوده کــه اکنــون مراحــل رشــد و تکامــل 

ــد. ــپری می کنن ــود را س خ
وی تصریــح کــرد: شــکوفایی اســتعدادهای کــودکان در اغلــب مــوارد نیــاز بــه هزینه هــای مــادی زیــادی نــدارد و بســیاری از مهارت هــا 

از طریــق روابــط عاطفــی مناســب بــا کــودکان، وســایل موجــود در منــزل، بازی هــای خانگــی و فعالیت هــای بدنــی محقــق می شــود.
تغذیه سالم در شکوفایی استعدادهای کودکان تأثیر مستقیم دارد

کارشــناس برنامــه کــودکان شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه اظهــار داشــت: تغذیــه ســالم زیربنــای جســم ســالم اســت، در جهــت 
شــکوفایی اســتعدادهای کــودکان می بایســت ابتــدا کــودکان از تغذیــه ســالم برخــوردار شــوند، بنابرایــن از ابتــدای تولــد تــا پایــان 

ــه شــوند. دوســالگی از شــیر مــادر و ســپس از غذاهــای ســالم تهیه شــده در منــزل تغذی
ــه  ــنی ب ــای س ــه گروه ه ــالم در هم ــه س ــول تغذی ــیرین از اص ــیدنی های گازدار و ش ــود و نوش ــت ف ــای فس ــز از غذاه ــزود: پرهی وی اف

ویــژه کــودکان اســت.
فعالیت های بدنی برای رشد و تکامل کودکان ضروری است

ــا و حضــور  ــا شــیوع ویــروس کرون شــیخ نصــر اظهــار داشــت: فعالیت هــای بدنــی بــرای رشــد و تکامــل کــودکان ضــروری اســت، ب
بیشــتر کــودکان در منــزل، طبیعتــًا فعالیــت بدنــی کــودکان کمتــر می شــود، بنابرایــن در ایــن زمــان حضــور کــودک در محیط هــای 

بــاز و بــا رعایــت فاصلــه اجتماعــی ضــروری اســت.
وی افــزود: بــر اســاس توصیه هــای ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO( و صنــدوق بین المللــی کــودکان )یونیســف( اســتفاده از ماســک 
در کــودکان، نمی توانــد مانــع از انتقــال بیمــاری کرونــا از کــودکان بــه دیگــران شــود؛ بنابرایــن در هنــگام فعالیــت و بــازی در فضــای 

بــاز رعایــت فاصلــه یــک متــری از دیگــران و بهداشــت عمومــی نظیــر شســتن مرتــب و مکــرر دســت ها در اولویــت اســت.
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کارشــناس برنامــه کــودکان شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه بیــان داشــت: در شــرایط حاضــر در جهــان بــه دلیــل شــیوع ویــروس 
کرونــا و لــزوم حضــور کمتــر کــودکان در تجمعــات، مــدارس، پارک هــا و ... بایســتی خانواده هــا زمینــه رشــد و تکامــل کــودک را بــه 

روشــی دیگــر پیــش رو گیرنــد.
ــب  ــای مناس ــا بازی ه ــوان ب ــه می ت ــد ک ــا دارن ــی مهارت ه ــه کســب برخ ــاز ب ــه نی ــور در جامع ــرای حض ــودکان ب ــرد: ک ــوان ک وی عن
ــر  ــا اســتفاده از وســایل داخــل منــزل یــک خمی ــا کمــک کــودک خــود و ب ــال ب ــه آنهــا دســت یافــت، به عنوان مث محیــط منــزل ب
بــازی درســت کنیــد، در ایــن بــازی کــودک بــا رنگ هــا آشــنا می شــود، قــدرت انجــام دادن کارهــای ظریــف را بــه دســت مــی آورد 

ــرد. ــذت می ب ــازی ل ــًا از ب و نهایت
نیاز به عشق و محبت از نیاز اساسی کودک برای رشد و تکامل است

ــراز محبــت و عاقــه  شــیخ نصــر بیــان داشــت: نیــاز بــه عشــق و محبــت از دیگــر نیازهــای اساســی کــودکان اســت، در صــورت اب
توســط والدیــن بــه کــودک شــرایط رشــد و بالندگــی کــودک محیــا می شــود و در غیــر ایــن صــورت بــه جهــت عــدم برطــرف شــدن 

ایــن نیــاز، رشــد و تکامــل کــودک نیــز دچــار اختــال خواهــد شــد.
وی اضافــه کــرد: الزم اســت کــودکان در یــک محیــط ایمــن رشــد کننــد و در مقابــل خطــرات احتمالــی محافظــت شــوند؛ چراکــه نبــود 

محیــط امــن بــرای کــودکان زمینــه تــرس و اضطــراب را محیــا و در رونــد رشــد و تکامــل آنهــا تأثیــر خواهــد گذاشــت.
ــی و هفتــه ملــی  ــاه روز جهان ــی ۱۶ مهرم ــان داشــت: امســال ۱۲ ال ــاوه بی ــان گن ــه کــودکان شــبکه بهداشــت و درم کارشــناس برنام
ــال روز  ــعار امس ــود. ش ــته می ش ــی داش ــودکان گرام ــامت ک ــای س ــت ارتق ــاش در جه ــه و ت ــی جامع ــای آگاه ــدف ارتق ــودک باه ک
ــا تــاش جمعــی نیــروی انســانی ســالم و  ــه ماننــد ســال گذشــته »آینــده را بایــد ســاخت« اســت، امیــد اســت ب جهانــی کــودک ب

توانمنــد آینــده یعنــی کــودکان امــروز، پــرورش یابنــد.

تشخیص زودهنگام بیماری سل یکی از بزرگ ترین دستاوردهای نظام بهداشتی درمانی است

کارشــناس بیمــاری ســل معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 
ــی  ــل یک ــاری س ــگام بیم ــخیص زودهن ــت: تش ــهر گف ــکی بوش پزش
از بزرگ تریــن دســتاوردهای نظــام بهداشــتی درمانــی کشــور اســت 
ــب و  ــخیصی مناس ــای تش ــود روش ه ــل وج ــه دلی ــر ب ــن ام ــه ای ک

ــت. ــده اس ــن ش ــد ممک ــای جدی تکنولوژی ه
ــا  ــو ب ــل در گفت وگ ــی س ــبت روز جهان ــه مناس ــن ب ــه آئی  فرزان
روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر 
ــه  ــر ک ــای مؤث ــود داروه ــع و وج ــان به موق ــبختانه درم ــت:  خوش گف
ــار  ــتفاده بیم ــتی مورداس ــنل بهداش ــتقیم پرس ــارت مس ــت نظ تح
ــرد باعــث شــده بیمــاری ســل از یکــی از کشــنده ترین  ــرار می گی ق
ــرل  ــگیری و کنت ــاری قابل پیش ــک بیم ــه ی ــی ب ــای عفون بیماری ه

ــل شــود. تبدی
وی بابیــان اینکــه هم زمــان بــا پاندمــی کوویــد ۱۹ از ابتــدای 
اســفندماه ۹۸ تاکنــون در کشــور شــاهد افــت شناســایی مــوارد ســل 
و افزایــش طــول مــدت تأخیــر در تشــخیص و دوره انتقــال بیمــاری 
ــه  ــر توج ــدن حداکث ــوف ش ــت: معط ــیم گف ــان می باش ــه اطرافی ب
ــی،  ــذاری فیزیک ــال فاصله گ ــد ۱۹، اعم ــه کووی ــتی ب ــتم بهداش سیس
ــا، از  ــم تنفســی ســل و کرون خســتگی نیــروی انســانی، تشــابه عائ
مهم تریــن دالیلــی اســت کــه ســبب تشــدید تأثیــر منفــی پاندمــی 
کوویــد بــر شناســایی و درمــان به موقــع ســل در مقایســه بــا ســایر 
ــر شــده اســت کــه می بایســت موردتوجــه عمــوم  بیماری هــای واگی

مــردم و پرســنل بهداشــتی قــرار گیــرد.
ــه  ــان ب ــی هم زم ــه آلودگ ــان اینک ــتی بابی ــناس بهداش ــن کارش ای
ــاداری  ــور معن ــل را به ط ــاری س ــه بیم ــا ب ــر ابت ــدز خط ــروس ای وی
افزایــش می دهــد گفــت: کشــورهای بــا شــیوع بــاالی HIV، شــاهد 

ــد. ــل بوده ان ــه س ــا ب ــاران مبت ــداد بیم ــمگیر تع ــش چش افزای
ــان  ــت و درم ــتم بهداش ــات سیس ــان از معض ــه درم ــاوم ب ــل مق س

ــت اس
آئیــن بــا هشــدار بــر اینکــه مراجعــه دیرهنــگام بیمــاران و یــا تأخیــر

در تشــخیص بیمــاری بــه همــراه مصــرف 
ــوع  ــن ن ــزود: ای ــود اف ــان ش ــه درم ــاوم ب ــل مق ــه س ــر ب ــد منج ــت دارو می توان نادرس

بیمــاری از معضــات سیســتم بهداشــت و درمــان محســوب می شــود.
وی بابیــان اینکــه ایــن بیمــاری عفونــی ناشــی از میکــروب ســل اســت کــه اکثــراً ریه هــا 
ــد  ــل می توان ــاری س ــت: بیم ــد گف ــوی می گوین ــل ری ــه آن س ــه ب ــازد ک ــا می س را مبت
ــایر  ــا و س ــوارش، کلیه ه ــتگاه گ ــاوی، دس ــدد لنف ــا، غ ــتون مهره ه ــا، س ــز ریه ه ــه ج ب
قســمت های بــدن را نیــز گرفتــار نمایــد کــه در ایــن صــورت بــه آن ســل خــارج ریــوی 

می گوینــد.
ــکوک  ــار مش ــم بیم ــت از عائ ــن عام ــه مهم تری ــان اینک ــتی بابی ــناس بهداش ــن کارش ای
بــه ســل ریــوی ســرفه مــداوم بیــش از ۲ هفتــه اســت کــه می توانــد همــراه بــا عائمــی 
ــی  ــط خون ــات خل ــی اوق ــف و گاه ــش وزن، ضع ــبانه، کاه ــق ش ــب، تعری ــط، ت ــر خل نظی
باشــد افــزود: عائــم ســل خــارج ریــوی بــه عضــو مبتــا بســتگی دارد و بســته بــه عضــو 
ــد از  ــلی عبارتن ــت س ــم در مننژی ــال عائ ــت به عنوان مث ــاوت اس ــم آن متف ــر عائ درگی
ــال ادراری و  ــورت اخت ــه ص ــتگاه ادراری ب ــل دس ــردن و در س ــفتی گ ــب و س ــردرد، ت س

پیدایــش خــون در ادرار اســت.
ــوی،  ــل ری ــار س ــرد: راه انتش ــه ک ــت و اضاف ــال ندانس ــوی را قابل انتق ــارج ری ــل خ وی س
ــرماخوردگی  ــد س ــل مانن ــروب س ــه میک ــب ک ــن ترتی ــه ای ــت ب ــان اس ــه انس ــان ب انس
ــا  ــا، از ریه ه ــرد مبت ــط ف ــا خل ــان ی ــن آب ده ــرون ریخت ــرفه و بی ــه و س ــگام عطس هن
ــاال  ــم ب ــا تراک ــی ب ــه در مکان های ــود ک ــش می ش ــراف پخ ــای اط ــده و در فض خارج ش
ــت. ــان تر اس ــاری آس ــن بیم ــار ای ــربازخانه ها انتش ــا، س ــگاه ها، خوابگاه ه ــد آسایش مانن
ــول  ــت اص ــد، رعای ــدو تول ــیون ب ــا واکسیناس ــوان ب ــروزه می ت ــرد: ام ــد ک ــن تأکی آئی
بهداشــتی مثــل اســتفاده از دســتمال هنــگام عطســه و ســرفه، نریختــن آب دهــان و خلــط 

ــرد. ــگیری ک ــل پیش ــاری س ــاران از بیم ــع بیم ــان به موق ــن و درم روی زمی
کارشــناس بیمــاری ســل معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان 
ــه  ــی های الزم ب ــام بررس ــت انج ــه جه ــش از دو هفت ــرفه بی ــتن س ــورت داش ــرد: در ص ک
ــرف  ــد و از مص ــه نمایی ــک مراجع ــا پزش ــامت ی ــع س ــات جام ــز خدم ــن مرک نزدیک تری

خودســرانه دارو خــودداری شــود.
ــعار  ــه ش ــت ک ــده اس ــذاری ش ــل نام گ ــی س ــر روز مل ــوم مه ــت و س ــاله بیس  همه س
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