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مدیرکل پایگاه انتقال خون استان بوشهر: 

واحد اهدای پالسمای خون بهبودیافتگان بیماری کرونا در استان بوشهر راه اندازی شد

مدیــرکل پایــگاه انتقــال خــون اســتان بوشــهر گفــت: واحــد اهــدای پالســمای خــون بهبودیافتــگان بیمــاری کوویــد 
۱۹ بــه منظــور کمــک بــه درمــان مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در اســتان بوشــهر راه انــدازی شــد.
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اما شرایط پایگاه های اقماری بررسی در صورت راه اندازی، به هم استانی ها اطالع رسانی می شود.
ــون  ــمای خ ــدای پالس ــرای اه ــرایط الزم ب ــر ش ــاره دیگ ــهر درب ــتان بوش ــون اس ــال خ ــگاه انتق ــرکل پای مدی
بهبودیافتــگان بیمــاری کوویــد ۱۹ بیــان کــرد: افــرادی کــه در طیــف ســنی اهــدا ۱۸ تــا ۶۰ یــا ۶۵ ســال و دارای 
وزن بــاالی ۵۰ کیلوگــرم باشــند، می تواننــد بــه شــکرانه ســالمتی خــود پالســمای خــود را بــه بیمــاران نیازمنــد 

اهــدا کننــد.
دکتــر عبیــدی ادامــه داد: همچنیــن ترجیــح بــر ایــن اســت کــه اهداکننــده مــرد باشــد و در مرحلــه بعــد زنانــی 

کــه زایمــان و ســقط جنین نداشــته باشــند می تواننــد پالســمای خــون خــود را اهــدا کننــد.
مدیــرکل پایــگاه انتقــال خــون اســتان بوشــهر ادامــه داد: در زمــان حاضــر پذیــرش بــرای اهــدای ایــن فــرآورده 
ــان دهنده  ــه نش ــی ک ــه مدارک ــا ارائ ــد ب ــد ۱۹ می توانن ــاری کووی ــگان از بیم ــت و بهبودیافت ــه روزه اس ــی هم خون
ابتــالی آنهــا بــه ویــروس کرونــا باشــد و ۲۸ روز از بهبــودی کامــل آنــان گذشــته اســت، در ایــن اقــدام خیرخواهانه 

مشــارکت کننــد.
ــدازی شــده اســت و اهداکننــدگان  وی اضافــه کــرد: سیســتم نوبــت دهــی اینترنتــی اهــدای پالســما نیــز راه ان

ــد. ــور یابن ــون حض ــال خ ــز انتق ــه در مرک ــان مراجع ــری و زم ــد رهگی ــت ک ــد از دریاف ــد بع می توانن
ــورت  ــالمت ص ــکرانه س ــش ش ــب پوی ــگان در قال ــمای بهبودیافت ــع آوری پالس ــرد: جم ــوان ک ــدی عن ــر عبی دکت

ــد. ــک می کنن ــتان کم ــتری در بیمارس ــاران بس ــان بیم ــه درم ــدگان ب ــرد و اهداکنن می گی
ــدازی بخــش اهــدای پالســما در بســیاری از  ــادآور شــد: راه ان ــگاه انتقــال خــون اســتان بوشــهر ی ــرکل پای مدی
اســتان های کشــور از فروردین مــاه آغــاز شــد امــا بوشــهر در آن زمــان در وضعیــت ســفید قــرار داشــت و ایــن 
امــر ســبب شــد بــه ایــن حــوزه ورود نشــود، امــا اکنــون بــا افزایــش چشــمگیر مبتالیــان بــه ایــن ویــروس در ۲ 

مــاه گذشــته تــالش بســیاری صــورت گرفــت کــه بــه راه انــدازی ایــن واحــد انجامیــد.
ــون  ــال خ ــازمان انتق ــت س ــه هم ــکان ب ــن ام ــت: ای ــز گف ــهر نی ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع
ــاوی  ــه ح ــد ۱۹ ک ــاری کووی ــده از بیم ــان ش ــراد درم ــون اف ــمای خ ــب آن پالس ــت و در قال ــده اس فراهم ش

ــود. ــق می ش ــاران تزری ــه بیم ــع آوری و ب ــت جم ــا اس ــروس کرون ــادی وی آنتی ب
ــادی موجــود در پالســمای خــون افــرادی کــه ایــن بیمــاری را پشــت ســر  دکتــر جعفــر زارع زاده افــزود: آنتی ب

ــد ۱۹ داشــته اســت. ــان کووی ــری در درم ــته اند نقــش مؤث گذاش
وی اضافــه کــرد: بــا ایــن حــال پالســما درمانــی هنــوز جــزو درمان هــای اصلــی کوویــد ۱۹ نیســت و کمــاکان در 
مرحلــه تحقیقــات قــرار دارد کــه اگــر نتایــج به طــور قطــع تأییــد شــود، می توانیــم از آن بــه عنــوان راه درمانــی 

موفــق اســتفاده کنیــم کــه اکنــون زمینــه آن در بوشــهر فراهم شــده اســت.
ــه از  ــت صبــح چهــار نفــر بهبودیافت ــگاه انتقــال خــون بوشــهر در نوب ــن بخــش در پای در اولیــن روز فعالیــت ای

ــد. ــد ۱۹ پالســمای خــون خــود را اهــدا کردن بیمــاری کووی

مدیــرکل پایــگاه انتقــال خــون اســتان 
ــمای  ــدای پالس ــد اه ــت: واح ــهر گف بوش
خــون بهبودیافتــگان بیمــاری کوویــد ۱۹ 
بــه منظــور کمــک بــه درمــان مبتالیــان بــه 
ویــروس کرونــا در اســتان بوشــهر راه انــدازی 

ــد. ش
ــد  ــیه واح ــدی در حاش ــس عبی ــر نرگ دکت
بهبودیافتــگان  اهــدای پالســمای خــون 
بیمــاری کرونــا پایــگاه انتقــال خــون اســتان 
بوشــهر اظهــار داشــت: از امــروز همــه 
ــه  ــته ب ــش از ۲۸ روز گذش ــه بی ــرادی ک اف
ــون در  ــده اند و اکن ــا آلوده ش ــروس کرون وی
ــتند  ــل هس ــالمت کام ــودی و س ــرایط بهب ش
ــی الزم را  ــا توانای ــدن آنه ــه ب ــی ک در صورت
داشــته باشــد می تواننــد بــرای اهــدای 
ــال  ــگاه انتق ــه پای ــود ب ــون خ ــمای خ پالس
ــد. ــه کنن ــهر مراجع ــتان بوش ــون شهرس خ
ــن  ــر ای ــان حاض ــرد: در زم ــح ک وی تصری
امــکان تنهــا در پایــگاه انتقــال خــون مرکــز 

ــت. ــده اس ــتان فراهم ش اس
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رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر:

طرح جدید مدیریت و کنترل اپیدمی کرونا به شیوه محله و 

خانواده محور در شهر بوشهر اجرا شد
ــرل  ــت و کنت ــرح مدیری ــت: ط ــهر گف ــتان بوش ــت شهرس ــز بهداش ــس مرک رئی
اپیدمــی کوویــد_۱۹ بــه شــیوه محلــه و خانــواده محــور مبتنــی بــر »هــر خانــه 
یــک پایــگاه ســالمت » )طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی( در شــهر بوشــهر 

اجــرا شــد.
ــت  ــز بهداش ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــن فخرای ــدس حس ــهر، مهن ــتان بوش شهرس
ــر  ــرح »ه ــی از ط ــدف اصل ــت: ه ــار داش اظه
خانــه یــک پایــگاه ســالمت » جلــب مشــارکت 
مــردم از طریــق انتخــاب یــک ســفیر ســالمت 
بــرای هــر خانــواده و یــک رابــط ســالمت محلــه 
جهــت ۴۰ ســفیر خانــواده بــا محوریــت بســیج، 
ــود وضعیــت  ــرای بهب ــات محله/محــالت ب امکان
اجتماعــی )ازجملــه ســالمت(، اقتصــادی و 

ــت. ــه اس ــی جامع فرهنگ
وی بیــان داشــت: ایــن طــرح از روز چهارشــنبه 
ــده و  ــاز گردی ــهر آغ ــهر بوش ــاه در ش ۵ آذرم
ــد ــی کووی ــرل اپیدم ــت و کنت ــدف آن مدیری ه

و  میکروبــی  مقاومــت  ایجــاد  افــزود:  وی 
گســترش جهانــی آن، توانایــی انســان در درمــان 
به شــدت  را  معمــول  عفونــی  بیماری هــای 

ــت. ــرده اس ــد ک تهدی
ــه از  ــان اینک ــتی بابی ــئول بهداش ــام مس ــن مق ای
ــه  ــا توجــه ب خیلــی ســال های وی اضافــه کــرد: ب
ــک، الزم  ــر آنتی بیوتی ــت در براب ــش مقاوم افزای
ــن  ــز ای ــرف و تجوی ــوی مص ــان، الگ ــت جه اس

ــد. ــر ده ــی را تغیی ــا ارزش داروی ــع ب منب
ــواهد  ــه ش ــان اینک ــا بی ــان ب ــر خواجه ئی دکت
ایــران  کــه  می دهــد  نشــان  موجــود 
مقاومــت  بــه  مربــوط  مخاطــرات  از  نیــز 
ــد  ــزود: رون ــوده، اف ــون نب ــم ها مص میکروارگانیس
افزایشــی مقاومــت میکروبــی بــه نگرانــی و چالش 
ــده  ــور تبدیل ش ــالمت کش ــتم س ــده در سیس عم
ــت  ــیوع مقاوم ــی ش ــه بررس ــه ای ک ــت به گون اس
میکروبــی در باکتری هــای منتخــب، حاکــی از 
ــت  ــزان مقاوم ــز می ــران نی ــه در ای ــت ک آن اس
ــت. ــاال اس ــه ای ب ــور قابل مالحظ ــی به ط میکروب

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت: 
ــی  ــی یــک مســئولیت همگان ــا مقاومــت میکروب مبــارزه ب

اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 
ــان  ــد خواجه ئی ــر عبدالمحم ــهر، دکت ــکی بوش ــوم پزش عل
ــی از  ــه یک ــی ب ــت میکروب ــروزه مقاوم ــت: ام ــار داش اظه
مهم تریــن چالش هــای ســازمان جهانــی بهداشــت و 
ــان  ــطح جه ــالمت در س ــی س ــازمان های متول ــایر س س

تبدیل شــده اســت.
 

بوشــهر  اســتان  بهداشــت  مرکــز  رییــس 
ــن  ــا ای ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــرد: ب ــان ک خاطرنش
بیــن  همه جانبــه  هماهنگی هــای  معضــل، 
بخشــی در بخش هــای درمــان و بهداشــت و 
ــی  ــاورزی و دام ــای کش ــوص در بخش ه ــه خص ب
ــک  ــترده از آنتی بیوتی ــور گس ــروزه به ط ــه ام ک
ــد الزم  ــتفاده می کنن ــا اس ــرورش دام ه ــت پ جه

ــت. اس
ــدام  ــت اق ــی بهداش ــازمان جهان ــال ۲۰۱۶ س از س
بــه تهیــه برنامــه اقــدام عملــی جهانــی در 
مــورد مهــار مقاومــت میکروبــی کــرده و از تمــام 
کشــورها درخواســت نمــوده اســت کــه بــا توجــه 
ــه در  ــن برنام ــاد ای ــرای مف ــه اج ــات ب ــه امکان ب

ــد. ــود بپردازن ــور خ کش
ــا  ــم ت ــوع، از یک ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
هشــتم آذرمــاه ســال جــاری بــه عنــوان » هفتــه 
نظــر  در   « میکروبــی  مقاومــت  اطالع رســانی 

اســت. گرفته شــده 

ــب  ــیج و داوطل ــای بس ــک نیروه ــری از کم ــی و بهره گی ــن بخش ــی بی ــی و هماهنگ ــارکت مردم ــق مش ۱۹ از طری
مردمــی اســت.

ــردم  ــه م ــد - ۱۹ ب ــرل کووی ــپردن کنت ــق س ــرح از طری ــن ط ــرای ای ــه داد: روش اج ــئول ادام ــام مس ــن مق ای
محــالت بــا بهره گیــری از ایجــاد هماهنگــی و مدیریــت واحدهــای فعــال در محــالت )پایــگاه ســالمت در مناطــق 
شــهری یــا خانــه بهداشــت در روســتا و بســیج محــالت( و مشــارکت گســترده ســایر ســازمان های ذینفــع ماننــد 

ــد. ــالت باش ــطح مح ــاری در س ــرل بیم ــت کنت ــمن ها در جه ــر و س هالل احم
ــتی  ــروری بهداش ــات ض ــا و خدم ــه مراقبت ه ــامل ارائ ــرح ش ــن ط ــای ای ــن فعالیت ه ــرد: مهم تری ــح ک وی تصری
)حضــوری و غیرحضــوری( شناســایی زودهنــگام کوویــد- ۱۹ و افــراد در معــرض تمــاس نزدیــک )خانــوار، محــل 
ــرپایی،  ــان س ــعه درم ــر، توس ــرض خط ــای در مع ــت از گروه ه ــی و مراقب ــر خانگ ــی و غی ــه خانگ کار(، قرنطین

ــت. ــتری اس ــای بس ــت مراقبت ه ــای کیفی ارتق
ــتی و  ــای بهداش ــر پروتکل ه ــارت ب ــدید نظ ــرد: تش ــان ک ــهر خاطرنش ــتان بوش ــت شهرس ــز بهداش ــس مرک رئی
اعمــال قانــون، تســت گســترده، هدفمنــد و هوشــمند، بیماریابــی فعــال، قرنطینــه و رهگیــری هوشــمند، آمــوزش 
ــاری  ــراد دارای بیم ــالمندان و اف ــامل س ــیب پذیر ش ــای آس ــت از گروه ه ــازی، حفاظ ــانی و فرهنگ س و اطالع رس

ــت. ــرح اس ــن ط ــای ای ــن راهبرده ــه ای از مهم تری زمین

مبارزه با مقاومت میکروبی یک مسئولیت همگانی است
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طرح شهید قاسم سلیمانی برای مقابله با ویروس کرونا در شهرستان جم کلید خورد
ــا در  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــرای مقابل ــلیمانی ب ــم س ــهید قاس ــرح ش ــت: ط ــم گف ــان ج ــت و درم ــبکه بهداش ــتی ش ــاون بهداش مع

ــورد. ــد خ ــم کلی ــتان ج شهرس
ــت  ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ رب
ــوروز زاده  ــر ن ــم، اصغ ــتان ج ــان شهرس و درم
ــلیمانی  ــم س ــهید قاس ــرح ش ــت: ط ــار داش اظه
بــا مشــارکت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــی  ــور اجرای ــطح کش ــیج در س ــکی و بس پزش
ــر  ــرح ب ــن ط ــا در ای ــز م ــه تمرک ــود ک می ش
ــه  ــامل س ــت و ش ــگیری از کروناس ــث پیش بح
ــت. ــارت اس ــت و نظ ــت، حمای ــی مراقب ــاز اصل ف

وی از اجــرای طــرح محلــه محــور شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی در جــم خبــر داد و اظهــار 
داشــت: ایــن طــرح باهــدف مدیریــت و کنتــرل 
ــواده  ــه و خان ــیوه محل ــه ش ــا ب ــی کرون اپیدم
ــیج ــت، بس ــارکت وزارت بهداش ــا مش ــور ب مح

ــی  ــطح مل ــا در س ــازمان ها و نهاده ــایر س و س
برگــزار می شــود.

ــه اینکــه قطــع زنجیــره  ــا اشــاره ب ــوروز زاده ب ن
انتقــال ویــروس و افزایــش رعایــت پروتکل هــای 
ــت  ــرح اس ــن ط ــرای ای ــداف اج ــتی از اه بهداش
ــی  ــرگ ناش ــتری و م ــوارد بس ــش م ــزود: کاه اف
ــراد در  ــی اف ــش حمایت ــا، پوش ــروس کرون از وی
معــرض خطــر از دیگــر اهــداف ایــن طرح اســت. 

ــر  ــی ب ــرح مبتن ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
برنامــه »هــر خانــه یــک پایــگاه ســالمت« اســت 
ــرد  ــت راهب ــرح در هف ــن ط ــرای ای ــزود: اج اف
ــتی و  ــای بهداش ــر پروتکل ه ــارت ب ــدید نظ تش

ــد ــترده و هدفمن ــت گس ــون، تس ــال قان اعم

و هوشــمند، بیمــار یابــی فعــال، قرنطینــه و 
ــانی  ــوزش و اطالع رس ــمند، آم ــری هوش رهگی
گروه هــای  از  حفاظــت  فرهنگ ســازی،  و 
و  هوشــمند  اعــالم  و  تعییــن.  آســیب پذیر، 
هدفمنــد محدودیت هــا، تقویــت فراینــد درمــان 
ــتری  ــوارد بس ــری م ــش حداکث ــرپایی و کاه س
خاطرنشــان  زاده  نــوروز  می شــود  اجرایــی 
ــا همــکاری بســیج و پایــگاه  کــرد: ایــن طــرح ب
ســالمت در مناطــق شــهری و خانــه بهداشــت در 

روســتاها اجرایــی می شــود.
و  اجرایــی  تیم هــای  ســاماندهی  از  وی 
ــلیمانی  ــهید س ــرح ش ــی ط ــای عملیات کمیته ه
در جــم خبــر داد و افــزود: در شهرســتان جــم ۶ 
تیــم نظــارت، ۶ تیــم رهگیــری و ۳ تیــم مراقبــت 
ــده  ــهری تشکیل ش ــای ش ــزل در حوزه ه در من
اســت و در روســتاها نیــز بهــورزان و پایگاه هــای 
بســیج نســبت بــه اجــرای ایــن طــرح مشــارکت 

ــرد. ــد ک خواهن
ــت های  ــام تس ــه انج ــاره ب ــا اش ــوروز زاده ب ن
ــراد  ــرای اف ــمند ب ــد و هوش ــترده، هدفمن گس
پرخطــر در مناطــق تعیین شــده، خاطرنشــان 
ــا  ــک ب ــاس نزدی ــراد در تم ــایی اف ــرد: شناس ک
ــاران،  ــری بیم ــازی و رهگی ــال، جداس ــرد مبت ف
ــری  ــش حداکث ــان و کاه ــل درم ــت مراح تقوی
ــرح  ــن ط ــتان در ای ــتری در بیمارس ــوارد بس م

ــت. ــه اس موردتوج

جمعیت عشایر شهرستان جم سرشماری شد / ارائه مراقبت های بهداشتی برای ۹ منطقه عشایر نشین جم
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــترش ش ــئول گس مس
ــین  ــایر نش ــه عش ــت ۹ منطق ــت: جمعی ــم گف ج
ــالمت  ــای س ــط تیم ه ــم توس ــتان ج در شهرس
سرشــماری شــد. بــه گــزارش روابــط عمومی شــبکه 
بهداشــت و درمــان جــم، احمــد ســتوده بــا اشــاره بــه 

اجــرای طــرح سرشــماری جمعیــت عشــایر شهرســتان 

ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــل پایی ــاله در فص ــزود: هرس ــم اف ج

ــایر در  ــه، عش ــوای منطق ــع و آب و ه ــت مرات وضعی

ــد  ــال بع ــن س ــا فروردی ــم ت ــتانی ج ــق کوهس مناط

قشــالق می کننــد.

ــایر  ــه عش ــه ۹ منطق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتوده ب س

نشــین در شهرســتان جــم توســط تیم هــای ســالمت 

سرشــماری شــده اســت گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط

ــبکه  ــالمت ش ــن س ــورزان و مراقبی ــا، به ــی کرون فعل

بهداشــت و درمــان جــم بــا حضــور در مناطــق عشــایر 

ــراد را از نظــر  نشــین، ضمــن سرشــماری جمعیــت، اف

داشــتن عالئــم بیمــاری کرونــا غربالگــری کردنــد. وی 

ــارزه  ــا، کارشــناس مب خاطرنشــان کــرد: پزشــک، مام

ــات  ــز خدم ــط مراک ــت محی ــا و بهداش ــا بیماری ه ب

انجام شــده  برنامه ریزی هــای  بــا  جامــع ســالمت 

ــبت  ــد و نس ــدا می کنن ــور پی ــایری حض ــق عش درناط

ــی  ــتی و درمان ــه بهداش ــای اولی ــه مراقبت ه ــه ارائ ب

ــد. ــدام می کنن ــاکن اق ــایر س عش

ــع   ــه، دف ــتی آب منطق ــرل بهداش ــزود: کنت ــتوده اف س

ــت  ــیون، وزی ــه، واکسیناس ــتی زبال ــح بهداش مصحی

ــارداری ــش ب ــای پی ــه مراقبت ه ــک، ارائ ــه پزش اولی

ــای  ــات و مراقبت ه ــایر خدم ــار س ــارداری در کن و ب

ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــن اقدامات ــتی از مهم تری بهداش

ــرد. ــام می گی ــتان انج ــایر شهرس ــت عش جمعی

مســئول گســترش شــبکه بهداشــت و درمــان جــم بــا 

ــا  ــتی ب ــای بهداش ــام مراقبت ه ــه تم ــر اینک ــد ب تأکی

ــه  ــایر ارائ ــه عش ــتی ب ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای

ــت  ــا رعای ــتی ب ــنل بهداش ــرد: پرس ــان ک ــود بی می ش

دســتورالعمل های بهداشــتی مقابلــه بــا کرونــا در 

مناطــق عشــایری حضــور پیــدا کــرده و ضمــن 

ــات  ــایر خدم ــا، س ــگیری از کرون ــای پیش آموزش ه

ــد. ــه می کنن ــتی را ارائ ــی و بهداش درمان
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تــالش و مشــارکت فعاالنــه 
کنتــرل  جهــت  همگانــی 
بیمــاری ایــدز بــر دوش همــه 

ــت ــه اس ــراد جامع اف

ــت و  ــبکه بهداش ــتی ش ــاون بهداش مع
ــت:  ــتان گف ــتان دشتس ــان شهرس درم
تــالش و مشــارکت فعاالنــه همگانــی 
ــر دوش  ــدز ب ــاری ای ــرل بیم ــت کنت جه
ــه  ــراد جامع ــی اف ــت و تمام ــه ماس هم
ــوص  ــی در خص ــای عموم ــد آموزش ه بای
ــدز را  ــال ای ــگیری و انتق ــای پیش راه ه

ــد. ــرا گیرن ف
ــز  ــزود: مراک ــی اف ــین دریس محمدحس
ــی  ــاری، مکان ــای رفت ــاوره بیماری ه مش
مطمئــن جهــت کســب اطالعــات در 
خصــوص راه هــای انتقــال و پیشــگیری از 
ایــدز اســت کــه قابلیــت انجــام خدمــات 
آموزشــی، مشــاوره، پیشــگیری، مراقبت 
و درمــان مراجعیــن را در ســه بعــد 
HIV/ ــت ــی، عفون ــای آمیزش بیماری ه
ــی  ــدر تزریق ــواد مخ ــرف م AIDS و مص

ــتند. را دارا هس
ــاوره  ــز مش ــرد: مرک ــار ک ــی اظه دریس
شهرســتان  در  رفتــاری  بیماری هــای 
از  را  خــود  فعالیت هــای  دشتســتان 
ــگاه  ــوان پای ــا عن ــال ۹۲ ب ــدای س ابت
مشــاوره رفتــاری رســمًا بــا ســه نیــروی 
انســانی کــه شــامل )پزشــک دور دیــده، 
کارشــناس ســالمت روان و پرســتار( 
آغــاز نمــوده اســت و از اوایــل ســال ۹۷ 
ــاری  ــای رفت ــاوره بیماری ه ــگاه مش پای
بیماری هــای  مشــاوره  مرکــز  بــه 
رفتــاری تبدیــل شــد و فعالیت هــای 
ــه مراقبــت  مرکــز از مراقبــت بیمــاران ب

ــت. ــه اس ــان تغییریافت – درم
مرکــز مشــاوره  در  کــرد:  بیــان  وی 
شهرســتان،  رفتــاری  بیماری هــای 
ــور  ــده حض ــاوران دوره دی ــک و مش پزش
ــا  ــاری کرون ــه بیم ــه ب ــا توج ــد وب دارن
ــن  ــاران و مراجعی ــور بیم ــش حض و کاه
ــه ایــن مرکــز، امــکان انجــام مشــاوره  ب
ــود دارد و از  ــز وج ــی نی ــوری و تلفن حض
ــص  ــه متخص ــی ب ــر دسترس ــوی دیگ س

عفونــی امکان پذیــر اســت.
ــت و  ــبکه بهداش ــتی ش ــاون بهداش مع

ــرد:  ــح ک ــتان تصری ــان دشتس درم

ــت و  ــگیری، مراقب ــات پیش ــه خدم کلی
ــه  ــوص ارائ ــه خص ــان اچ آی وی ب درم
ــرای  ــان مناســب ب واکسیناســیون و درم
بیمــاران مبتــال بــه ایــدز، خدمــات 
کاهــش آســیب )ســرنگ و ســوزن، 
ــام  ــاوره و انج ــوزش، مش ــدوم(، آم کان
آزمایــش اچ آی وی افــراد در معــرض 
ــای  ــاوره بیماری ه ــز مش ــیب، در مرک آس
ــه،  ــاًل محرمان ــورت کام ــه ص ــاری، ب رفت
ــردد. ــه می گ ــگان ارائ ــه و رای داوطلبان
ــای  ــاوره بیماری ه ــز مش ــئول مرک مس
رفتــاری شــبکه بهداشــت و درمــان 
ــز  ــت: مرک ــتان گف ــتان دشتس شهرس
رفتــاری  بیماری هــای  مشــاوره 
آمــوزش  و  آگاه ســازی  راســتای  در 
ــدز،  ــاری )ای ــای رفت ــاوره بیماری ه مش
هپاتیــت،  آمیزشــی،  بیماری هــای 
اعتیــاد و.( راه انــدازی شــده اســت.

لیــال بهــادر خــواه اظهــار کــرد: درواقــع، 
ــی  ــش اساس ــح، نق ــاوره صحی ــک مش ی
ــر  ــرض خط ــراد در مع ــایی اف را در شناس
ــان و  ــه درم ــان ب ــز پایبنــدی مبتالی و نی

ــی دارد. ــات مراقبت ــت خدم دریاف
ــای  ــرد: گروه ه ــح ک ــواه تصری ــادر خ به
مــورد هــدف مــا، افــراد آلــوده و بیمــار، 
در  گروه هــای  پرخطــر،  گروه هــای 
ــتند  ــردم هس ــوم م ــر و عم ــرض خط مع
کــه هــر کــدام از ایــن گروه هــا آمــوزش، 
مراقبــت و درمــان بــه خصوصــی دارنــد و 
ــد تــا مانــع  بایــد موردتوجــه قــرار گیرن
از رونــد افزایشــی ایــن بیمــاری در 

ــیم. ــه باش جامع

ــن  ــی از مهمتری ــرد: یک ــح ک وی تصری
اهــداف مرکــز مشــاوره بیماری هــای 
امــکان  نمــودن  فراهــم  رفتــاری، 
معــرض  در  گروه هــای  دسترســی 
ــات  ــه خدم ــال ب ــر ابت ــترین خط بیش
ــخیص HIV؛  ــاوره و تش ــی؛ مش آموزش
کاهــش آســیب و مراقبــت و درمــان 

اســت. مقاربتــی  بیماری هــای 
ــای  ــاوره بیماری ه ــز مش ــئول مرک مس
ــت:  ــتان گف ــتان دشتس ــاری شهرس رفت
در ایــن مرکــز ســه واحــد فعالیــت 
 HIV/ ــدز ــد ای ــامل، واح ــه ش ــد ک دارن
AIDS، واحــد عفونت هــای آمیزشــی 
متــادون  یــا  اعتیــاد  واحــد   ،)STI(

ــت. ــی اس درمان
کــرد:  بیــان  بهادرخــواه  لیــال 
شــهروندان اگــر نگــران ابتــال بــه ایــدز، 
ــا اعتیــاد خــود  عفونت هــای آمیزشــی ی
ــات  ــا اطالع ــتند ی ــواده هس ــراد خان و اف
ــد،  ــه می خواهن ــن زمین ــتری در ای بیش
مشــاوره  مراکــز  بــه  می تواننــد 
ــد  ــه کنن ــاری مراجع ــای رفت بیماری ه
ــوص  ــن خص ــای الزم در ای ــا آموزش ه ت
ــاز  ــورت نی ــد و در ص ــت آورن ــه دس را ب
ــی  ــخیصی و درمان ــات تش ــت اقدام تح

ــد. ــرار گیرن ــگان ق ــورت رای ــه ص ب
بیماری هــای  مشــاوره  مرکــز  آدرس 
دشتســتان:  شهرســتان  رفتــاری 
جنــب  چمــران،  خیابــان  برازجــان، 
بیمارســتان ۱۷ شــهریور، مرکــز خدمــات 
جامــع ســالمت امــام ســجاد، طبقــه دوم 

۷۷۳۴۲۵۹۳۰۴ تلفــن   –
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۱32۶ واکسن آنفلوانزا در دو ماه گذشته توزیع شده است

ــازی  ــزا و ایمن س ــاری آنفلوان ــگیری از بیم ــتای پیش ــون در راس ــت: تاکن ــاوه گف ــان گن ــت و درم ــبکه بهداش ــردار ش ــای واگی ــا بیماری ه ــارزه ب ــئول مب مس
ــت. ــده اس ــاری تزریق ش ــال ج ــان س ــر و آب ــدف در مه ــای ه ــه گروه ه ــزا ب ــن آنفلوان ــزار و ۳۲۶ واکس ــداد ه تع

ســید مجیــد موســوی در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان 

گنــاوه اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه محدودیــت واکســن آنفلوانــزا ایــن واکســن بــه 

ــق شــد. ــت تزری ــه بیمــاری دارای اولوی گروه هــای پرخطــر مســتعد ابتــال ب

ــی،  ــی و خصوص ــز دولت ــاغل در مراک ــی ش ــتی درمان ــنل بهداش ــزود: پرس وی اف

ــاران  ــرطانی، بیم ــی و س ــاران هموفیل ــا، بیم ــد اعض ــزی و پیون ــاران دیالی بیم

ــاری  ــه بیم ــال ب ــان مبت ــه هم زم ــاد ک ــی ح ــی عروق قلب

ریــوی، مزمــن  بیمــاران  هســتند،  نیــز  دیگــری 

ــز  ــن مرک ــهدا و معلولی ــاء ش ــیمیایی، اولی ــازان ش جانب

نگهــداری ســرای مهــر جــزء گروه هــای پرخطــر 

ــای  ــا بیماری ه ــارزه ب ــئول مب ــوند. مس ــوب می ش محس

ــار  ــاوه اظه ــان گن ــت و درم ــبکه بهداش ــردار ش واگی

ــاری  ــه بیم ــال ب ــگیری از ابت ــن راه پیش ــت: مهم تری داش

ــد ــردی مانن ــت ف ــت بهداش ــی رعای ــزای فصل آنفلوان

ــاران از  ــازی بیم ــی و جداس ــت دادن و روبوس ــز از دس ــتان، پرهی ــوی دس شستش

ــال های  ــون س ــبکه همچ ــن ش ــرد: ای ــان ک ــوی خاطرنش ــت. موس ــالم اس ــراد س اف

گذشــته آمادگــی الزم جهــت انجــام تســت و تأمیــن داروی آنفلوانــزا را دارد تــا در 

صــورت تشــخیص و تأییــد پزشــک متخصــص اقدامــات الزم صــورت گیــرد.

ــرای  ــزا و کوویــد ۱۹ و ب ــه مشــابهت بیمــاری آنفلوان ــا توجــه ب وی توصیــه کــرد: ب

ملوانان ۸۶۰ لنج باری در پایگاه مراقبت مرزی گناوه مراقبت شدند

ــر  ــای واگی ــا بیماری ه ــارزه ب ــئول مب مس
ــت: از  ــاوه گف ــان گن ــت و درم ــبکه بهداش ش
ابتــدای امســال تــا پایــان آبــان از ۸۶۰ لنــج 

ــت. ــده اس ــد ش ــاوه بازدی ــاری در گن ب

ــط  ــا رواب ــه ب ــوی در مصاحب ــد موس ــید مجی س
عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه اظهار 
ــراد  ــایی اف ــه و شناس ــای اولی ــت: مراقبت ه داش
ــرزی از  ــل بیمــاری در پایگاه هــای مراقبــت م ناق
انتقــال و انتشــار بیماری هــای واگیــر پیشــگیری 
می کنــد، بنابرایــن فعالیــت ایــن پایگاه هــا 

ــرای شــهرهای بنــدری ضــروری اســت. ب
ــبکه  ــر ش ــای واگی ــا بیماری ه ــارزه ب ــئول مب مس
ــبکه  ــن ش ــت: ای ــاوه گف ــان گن ــت و درم بهداش

ــت ــگاه مراقب ــان دارای دو پای ــت و درم بهداش

ــدر  ــی و اداره بن ــه انتظام ــکله منطق ــگاه در اس ــن دو پای ــه ای ــت ک ــگ اس ــدر ری ــاوه و بن ــرزی در گن م
ــد  ــه خصــوص کووی ــر ب ــان داشــت: یکــی از راه هــای کنتــرل بیماری هــای واگی مســتقر هســتند. وی بی
۱۹ کنتــرل تــردد جمعیــت در مبــادی ورودی و خروجــی و شناســایی افــراد ناقــل و بیمــار و ارجــاع آنهــا 

جهــت درمــان و مراقبــت اســت.
ــای  ــت: پایگاه ه ــار داش ــاوه اظه ــان گن ــت و درم ــبکه بهداش ــر ش ــای واگی ــا بیماری ه ــارزه ب ــئول مب مس
ــگاه  ــناس پای ــد. کارش ــا می کنن ــاری ایف ــل بیم ــراد ناق ــایی اف ــی در شناس ــش مهم ــرزی نق ــت م مراقب
ــافری  ــاری و مس ــای تج ــج ه ــافران لن ــان و مس ــه ملوان ــاران هم ــایی بیم ــرای شناس ــرزی ب ــت م مراقب
را روزانــه بازدیــد می کنــد و در خصــوص رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و نحــوه پیشــگیری از 

ــد. ــوزش می ده ــا آم ــه آنه ــر ب ــای واگی بیماری ه
کارشــناس بهداشــت قرنطینــه دریایــی شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه گفــت: پایــگاه مراقبــت مــرزی 

از کلیــه لنــج هــای ورودی و خروجــی بــه بنــدر گنــاوه بازدیــد بــه عمــل مــی آورد.
اســداله خیــاط اظهــار داشــت: از ابتــدای ســال تاکنــون ۸۲۰ لنــج بــاری بــه ایــن بنــدر وارد و ۸۴۰ لنــج 
ــاری از بنــدر گنــاوه خارج شــده اســت و همــه ایــن لنــج هــا توســط پایــگاه مراقبــت مــرزی کنتــرل  ب

شــده اند.
وی بیــان داشــت: بــرای لنــج هــای خروجــی وضعیــت بهداشــت محیــط و مــکان و نحــوه نگهــداری مــواد 

غذایــی در طــول ســفر مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد.
کارشــناس بهداشــت قرنطینــه دریایــی شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه تأکیــد کــرد: لنــج هــای بــاری 

اجــازه ورود بــه خــور را قبــل از بازدیــد و تأییــد پایــگاه قرنطینــه مــرزی نــدارد.
ــد  ــور بازدی ــال خ ــا در ورودی کان ــج ه ــت: لن ــار داش ــز اظه ــاوه نی ــرزی گن ــت م ــگاه مراقب ــئول پای مس
ــود و  ــام می ش ــان آن انج ــرای ملوان ــا ب ــه کرون ــر از جمل ــای واگی ــه بیماری ه ــرل کلی ــوند و کنت می ش

ــد. ــدا می کنن ــور را پی ــه خ ــازه ورود ب ــپس اج س
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معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت: ظرفیت هــای دانشــجویان جهــادی و قرآنــی بــا تفکــر بســیجی در دانشــگاه علــوم 
پزشــکی بوشــهر اســتفاده حداکثــری می شــود.

دکتــر اکــرم فرهــادی در نشســت تقدیــر از رتبــه ســوم 

کشــوری در شــصت و دومیــن دوره آزمــون علــوم پایــه 

ــه  ــجوی نخب ــن دانش ــت: ای ــار داش ــی اظه ــه قرآن و نخب

ــر و شــاخص در زمینه هــای  ــی برت ــوان الگوی ــه عن ــا ب م

ــوده و اســتفاده  ــان و دانشــجویان ب ــرای جوان مختلــف ب

حداکثــری از ظرفیت هــا و قابلیت هــای ایــن جــوان 

ــگاه  ــای دانش ــالت ها و مأموریت ه ــه رس ــق از جمل موف

خواهــد بــود.

وی در ایــن نشســت کــه بــا حضــور والدیــن ایــن نخبــه 

علمــی برگــزار شــد، ضمــن  گرامیداشــت هفتــه بســیج و  تبریــک افتخارآفرینــی دانشــجوی بســیجی و نخبــه علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر و دبیــر کانــون قــرآن 

و عتــرت در شــصت و دومیــن دوره آزمــون علــوم پایــه بــه جامعــه دانشــگاهی اســتان بوشــهر گفــت: وجــود دانشــجویان جهــادی و قرآنــی بــا تفکــر ارزشــمند بســیجی در 

دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر مغتنــم اســت.

ــراز خرســندی از کســب  ــوم پزشــکی بوشــهر نیــز ضمــن اب ــت فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه عل ــر امــور فرهنگــی و فوق برنامــه معاون دکتــر حســین اســدی راد، مدی

ــه را مرهــون تربیــت ضابطه منــد  رتبــه ســوم شــصت و دومیــن دوره آزمــون علــوم پایــه کشــور توســط مهــدی پــور غــالم، موفقیت هــا و توفیقــات ایــن دانشــجوی نمون

و خردمندانــه والدیــن وی دانســت و اظهــار داشــت: تمــام تــالش مدیریــت امــور فرهنگــی و فوق برنامــه دانشــگاه معطــوف و متمرکــز بــر ایــن اصــل مهــم اســت کــه همــه 

دانشــجویان عــالوه بــر کســب علــم و دانــش در طــول مــدت تحصیــالت خــود، صاحــب مهــارت، معرفــت و بینــش صحیــح اجتماعــی بــرای آبادانــی و توســعه کشــور شــوند.

رضــا پــور غــالم، پــدر نخبــه بســیجی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر کــه خــود از بســیجیان و ایثارگــران ۸ ســال دفــاع مقــدس اســت، ضمــن تبریــک هفتــه بســیج و 

گرامیداشــت یــاد و خاطــره امــام راحــل و شــهدای واالمقــام، مدافعــان ســالمت را بــه عنــوان بســیجیان خــط مقــدم مبــارزه بــا ویــروس کرونــا توصیــف کــرد و اســتمرار 

مســیر نورانــی اهل بیــت عصمــت و طهــارت )ع( و خصوصــًا حرکــت تاریخــی حضــرت اباعبــداهلل الحســین )ع( را رمــز موفقیــت و ســعادت ملــت بــزرگ ایــران دانســت.

این رزمنده بسیجی، اخالص، تواضع، توکل و توسل دائمی فرزندش را راز موفقیت او در زمینه های مختلف علمی، اجتماعی و قرآنی معرفی کرد.

مــادر مهــدی پــور غــالم بــه خصائــل و مؤلفه هــای شــخصیتی فرزنــدش اشــاره کــرد و تقیــد و دلدادگــی بــه آموزه هــای قرآنــی، خداترســی و تمســک بــه ســاحت مقــدس 

ــرد. ــداد ک ــدش قلم ــای فرزن ــته ترین ویژگی ه ــت )ع( را از برجس اهل بی

مهــدی پــور غــالم، دانشــجوی رشــته پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر نیــز ضمــن گرامیداشــت هفتــه بســیج، بــا اســتناد بــه روایتــی گهربــار از امــام زین العابدیــن 

)ع(، تمــام موفقیت هــا و نقــاط عطــف زندگــی خــود را مرهــون رهنمودهــا و دعــای خیــر پــدر و مــادر خویــش دانســت.

در این نشست صمیمی، از این دانشجوی نخبه بسیجی توسط معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تقدیر به عمل آمد.

ظرفیت های دانشجویان جهادی و قرآنی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر استفاده حداکثری می شود

انجام 3۱2 بازرسی توسط بازرسان بهداشت محیط گناوه در هفته اول 
محدودیت های کرونایی

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه از انجــام 

۳۱۲ بازرســی توســط بازرســان بهداشــت محیــط 

ــر  ــی خب ــای کرونای ــه اول محدودیت ه ــاوه در هفت گن

داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و 

ــوص  ــن خص ــدری در ای ــت حی ــاوه، عصم ــان گن درم

ــاوه در ســطح نارنجــی  اظهــار داشــت: شهرســتان گن

ــگیری از  ــتاد پیش ــه س ــاس مصوب ــر اس ــت و ب اس

ــن  ــار در ای ــه و چه ــروه س ــاغل گ ــت مش ــا فعالی کرون

ــت. ــوع اس ــتان ممن شهرس

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه تصریــح

ــط  ــد توس ــای جدی ــالم محدودیت ه ــی اع ــرد: در پ ک

ســتاد ملــی پیشــگیری از کرونــا، در هفتــه اول 

ــان و  ــط کارشناس ــد توس ــداد ۳۱۲ بازدی ــاه تع آذرم

بازرســان ایــن شــبکه از صنــوف، داروخانه هــا و 

ــه  ــهر انجام گرفت ــطح ش ــی س ــای خصوص درمانگاه ه

اســت. تــوی بیــان داشــت: بازرســان بهداشــت محیــط 

شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه در هفتــه اول 

ــا،  ــد از نانوایی ه ــداد ۲۲۸ بازدی ــون تع ــاه تاکن آذرم

آرایشــگاه ها، رســتوران ها، کافــه و کافی شــاپ ها، 

باشــگاه های بدن ســازی و ســایر صنــوف انجــام 

ــد. داده ان

حیــدری افــزود: در پــی تشــدید نظارت هــا تعــداد ۶۳ 

صنــف بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند و ۱۷ مــکان 

ــتی  ــای بهداش ــت پروتکل ه ــدم رعای ــل ع ــه دلی ب

پلمــپ شــد.

ــار  ــاوه اظه ــان گن ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس

ــه صــورت داشــت: کارشــناس دارویــی ایــن شــبکه ب

بازدیــد  شــهر  ســطح  داروخانه هــای  از  روزانــه 

. می کنــد

وی افــزود: بــه دلیــل احتمــال بــاالی انتقــال بیمــاری، 

و  مطب هــا  در  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت 

ــن رو  ــت و ازای ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــا بس درمانگاه ه

ــه  ــبکه روزان ــن ش ــان ای ــر درم ــارت ب ــناس نظ کارش

می کنــد. بازدیــد  را  درمانگاه هــا  و  مطب هــا 

عصمــت حیــدری اظهــار داشــت: در هفتــه اول 

ــا  ــا، مطب ه ــد از داروخانه ه ــداد ۷۲ بازدی ــاه تع آذرم

ــفاهی  ــر ش ــت و ۱۱ تذک ــه اس ــا انجام گرفت و درمانگاه ه

بــرای رفــع نواقــص داده شــده اســت و در یــک 

ــکات  ــت ن ــدم رعای ــل ع ــه دلی ــگاه ب ــه درمان ــورد ب م

ــد. ــی داده ش ــار کتب ــتی اخط بهداش
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ــه  ــتن رابط ــرای داش ــت: ب ــگان گف ــی )ره( کن ــام خمین ــتان ام ــاب و روان بیمارس ــص اعص متخص
ــوان در ۵  ــا را می ت ــن آنه ــه مهمتری ــت ک ــده اس ــیاری بیان ش ــای بس ــوب راهکاره ــر و خ مؤث

ــرد. ــه ک ــی خالص ــد طالی کلی
دکتــر ســمانه بیاناتــی اولیــن 
کــردن  صحبــت  را  مــورد 
ــوص  ــن خص ــت و در ای دانس
گفــت: بــه جــای پنهــان 
از  کنیــد،  تعمیــر  کــردن 
و  ناراحتی هــا  مشــکالت، 
دلخوری هــا فــرار نکنیــد، 
آنهــا روی هــم تلمبــار شــده و 
ــده  ــود منفجرش ــث می ش باع
ــس در  ــوید، پ ــد ش ــا ناامی ی
ــد. ــت( کنی ــوردش )صحب م
روان  و  اعصــاب  متخصــص 
ــر  ــا یکدیگ ــه داد: ب ــرد و ادام ــر ک ــردن ذک ــکاری ک ــورد را هم ــن م ــگان دومی ــتان کن بیمارس
ــه  ــه را ب ــد رابط ــی نمی توان ــر به تنهای ــک نف ــت، ی ــره اس ــک کار دونف ــه ی ــد، رابط ــکاری کنی هم

ــاند. ــت برس موفقی

ــت و  ــودن دانس ــنوا ب ــد را ش ــومین کلی وی س
بیــان کــرد: نشــان دهیــد قابلیــت شــنیدن گلــه 
ــه  ــرتان ب ــه همس ــر گالی ــد، اگ ــاد را داری و انتق
ــه ســردی  ــه مــرور رابطــه رو ب شــما بربخــورد ب

ــید. ــنوا باش ــس ش ــت، پ ــد گذاش خواه
ــورد  ــن م ــح چهارمی ــی در توضی ــر بیانات دکت
ــت  ــمت های مثب ــر قس ــود را ب ــز خ ــت: تمرک گف
قســمت های  بــر  نه فقــط  بگذاریــد،  رابطــه 

ــی آن. منف
روانپزشــک بیمارســتان امــام خمینــی )ره( کنگان 
آخریــن مــورد را این چنیــن تصریــح کــرد: 
برقــراری درســِت رابطــه را بیاموزیــد، در موردش 
ــد،  ــک بگیری ــر کم ــا از روان درمانگ ــد ی بخوانی
ــه  ــد ب رابطــه هــم چــون گیاهــی اســت کــه بای
ــه  ــورت ب ــن ص ــر ای ــد در غی ــیدگی کنی آن رس

مــرور خشــک و بی جــان می شــود.

کلیدهای طالیی رابطه مؤثر از نگاه روانپزشک بیمارستان کنگان

ــی  ــت: قدردان ــاوه گف ــتان گن ــه شهرس ــام جمع ام
واقعــی از مجاهدت هــای کادر درمــان، تنهــا در 

ــت. ــتی اس ــائل بهداش ــردن مس ــت ک رعای
حجت االســالم ســید عبدالهــادی رکنــی حســینی 
در حاشــیه دیــدار از بیمارســتان امیرالمؤمنیــن )ع( 
ــه  ــان ب ــار مبتالی ــش آم ــا افزای ــت: ب ــار داش اظه
ویــروس، فعالیــت کادر درمــان نیــز افزایــش پیــدا 
ــر  ــکالتی را از نظ ــاق مش ــن اتف ــه ای ــد ک می کن

ــه همــراه دارد ــزان ب ــن عزی ــرای ای خســتگی ب
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت رعایــت مســائل 
ــع  ــا راه رف ــت: تنه ــردم، گف ــط م ــتی توس بهداش
ــت ــان، رعای ــه کادر درم ــک ب ــکل و کم ــن مش ای

مســائل بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی 
ــد  ــت آن تأکی ــر رعای ــا ب ــه باره ــت ک اس
ــار  ــاوه اظه ــه گن ــام جمع ــت. ام ــده اس ش
ــم  ــاز داری ــه آن نی ــروز ب ــه ام ــت: آنچ داش
ــته  ــه داش ــه آن توج ــیار ب ــد بس ــردم بای و م
ــی از  ــی واقع ــه قدردان ــت ک ــن اس ــند ای باش
ــت  ــا در رعای ــان تنه ــای کادر درم مجاهدت ه

ــت. ــتی اس ــائل بهداش ــردن مس ک
ــیوع  ــا ش ــت: ب ــز گف ــاوه نی ــدار گن فرمان
ــش از  ــه بی ــا، جامع ــوس کرون ــروس منح وی
ــان  ــای کادر درم ــه فداکاری ه ــش متوج پی
و جامعــه پزشــکی شــد.غالمرضا مهرجــو 
بیمارســتان  درمــان  کادر  بــه  خطــاب 
ــه و  ــات بی وقف ــر زحم ــرد: اگ ــان ک خاطرنش
ــا  ــود چه بس ــزان نب ــما عزی ــبانه روزی ش ش
خطــرات ایــن بیمــاری بیــش از آنچــه امــروز 
شــاهد آن هســتیم گســترش می یافــت. 
سرپرســت بیمارســتان امیرالمؤمنیــن )ع( 
گنــاوه نیــز اظهــار داشــت: مــردم مهربــان و

دوست داشــتنی ایــن شهرســتان از ابتــدای شــروع 
کوویــد ۱۹ در کنــار کادر درمــان بوده انــد.

دکتــر محمدعلــی دریانــورد اظهــار داشــت: آنچــه 
ایــن شــرایط را بــرای اینجانــب و ســایر همــکاران 
ــی  ــه دلگرم ــرده و مای ــوار ک ــرایط هم ــن ش در ای
ــردم  ــای م ــف و محبت ه ــار لط ــن اظه ــده، همی ش

ــت. ــئولین اس ــای مس و حمایت ه
ــا  ــاوه ب ــتان گن ــدار شهرس ــه و فرمان ــام جمع ام
ــن  ــن )ع( ضم ــتان امیرالمؤمنی ــور در بیمارس حض
ــان  ــر کارکن ــس و دیگ ــه رئی ــوت ب ــدا ق ــرض خ ع
ایــن بیمارســتان بــا اهــدا لــوح تقدیــر و هدایــا از 

ــد. ــی کردن ــنل قدردان ــر از پرس ۲۲۰ نف

قدردانی واقعی از مجاهدت های 
کادر درمان، تنها در رعایت 
کردن مسائل بهداشتی است
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