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حضور خیرین در ایجاد و تکمیل زیرساخت های حوزه سالمت شهرستان دشتی چشمگیر بوده است

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
بوشــهر گفــت: حضــور خیریــن در 
ــاخت های  ــل زیرس ــاد و تکمی ایج
شهرســتان  ســامت  حــوزه 
ــت. ــوده اس ــمگیر ب ــتی چش دش

در  کشــمیری  ســعید  دکتــر 
بازدیــد از پــروژه خیــر ســاز 
کاکــی  منطقــه ای  بیمارســتان 
گفــت:  دشــتی  شهرســتان 
شهرســتان  خیریــن  رویکــرد 
دشــتی بــه حــوزه ســامت و 
ــاد  ــل و ایج ــان در تکمی ــش آن نق
بهداشــتی  زیرســاخت های 
شهرســتان  ایــن  درمانــی  و 

اســت. بــوده  چشــمگیر 
شــبکه های گســترش  افــزود: 

ــت و  ــبکه بهداش ــتی ش ــاون بهداش مع
درمــان گنــاوه گفــت: غربالگــری کرونــا 

ــتفاده از  ــا اس ــروس ب وی
تشــخیص  کیت هــای 
شهرســتان  در  ســریع 
ــود. ــام می ش ــاوه انج گن
در  جوانبخــت  هــادی 
روابــط  بــا  مصاحبــه 
شــبکه  عمومــی 
درمــان  و  بهداشــت 
ــت:  ــار داش ــاوه اظه گن
تشــخیص  کیت هــای 
ســریع کرونــا در اختیــار 
و  بهداشــت  شــبکه 
درمــان شهرســتان قــرار 

اســت. گرفتــه 
ــور  ــای مذک ــت: کیت ه ــان داش وی بی
دو  در  احتمالــی  تشــخیص  قابلیــت 
ــکوک  ــت مش ــراد دارای عام ــروه اف گ
ــدون  ــراد ب ــد ۱۹ و اف ــه کووی ــا ب ابت
ــا افــراد  عامتــی کــه ســابقه تمــاس ب

دارد. را  مبتــا داشــته اند 
ــت و ــبکه بهداش ــتی ش ــاون بهداش مع

ــترس  ــزود: در دس ــاوه اف ــان گن درم
بــودن، اســتفاده آســان تر، قیمــت 

ــی  ــر و قــدرت تشــخیص احتمال ارزان ت
ــا  ــدود ۱۵ ت ــر )ح ــان کمت ــدت زم در م
کیت هــای  مزایــای  از  دقیقــه(   ۳۰
کرونــا  ســریع  تشــخیص  تســت 

ــت. ــروس اس وی
ــت:  ــان داش ــاره بی ــا اش ــت ب جوانبخ
ایــن طــرح از ۱۷ آذر در شهرســتان 

مهم تریــن  از  و  اســت  آغازشــده 
ســریع،  یابــی  بیمــار  آن  اهــداف 
ــتری در  ــوارد بس ــش م کاه
ــزان  ــش می ــتان، کاه بیمارس
ــه  ــع چرخ ــر و قط مرگ ومی

ــت. ــا اس ــال کرون انتق
ــوزش  ــس از آم ــزود: پ وی اف
ــن برنامه در  نحــوه اجــرای ای
قالــب طرح شــهید ســلیمانی 
ــری  ــای رهگی ــط تیم ه توس
ــات  ــز خدم ــت مراک و مراقب
جامــع ســامت، ایــن خدمت 
ــود. ــه می ش ــردم ارائ ــه م ب

معــاون بهداشــتی شــبکه 
ــاوه  ــان گن ــت و درم بهداش
انتظــار  داشــت:  اظهــار 
داریــم بــا ایــن شــیوه غربالگــری 
ــایی  ــیدن در شناس ــرعت بخش ــا س ب
افــراد مشــکوک و رهگیــری و مراقبــت 
ــروس  ــال وی ــه انتق ــع از چرخ به موق

ــود. ــته ش ــراد کاس ــن اف بی

مناطــق  همــه  در  بهداشــتی 
یکــی از مهم تریــن جنبه هــای 
عدالــت در کشــور اســت. وی 
ــراد  ــون اف ــرد: هم اکن ــح ک تصری
ــز  ــتاها نی ــن روس دردورافتاده تری
تحــت مراقبت هــای بهداشــتی 
قــرار داشــته و دارای پرونــده

ــارت را  ــا )ع( زی ــام رض ــع ام جام
ــت.. ــه اس ــز برعهده گرفت نی

الکترونیک خانوار می باشند.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــهر ب بوش
ــه ای  ــتان منطق ــداث بیمارس اح
اعزام هــا  کاهــش  در  کاکــی 
گفــت:  مرگ ومیرهــا  و 
چهارمیــن  بیمارســتان  ایــن 
ــود در  ــوع خ ــتان در ن بیمارس
ــت. ــهر اس ــتان بوش ــطح اس س
ــی  ــه ای کاک ــتان منطق بیمارس
 ۷۰ بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا 
ــید  ــط س ــال توس ــارد ری میلی
ــی  ــینی حبیب ــن حس محمدامی
حــال در  تازگــی  بــه  کــه 
احــداث اســت و این خیــر حوزه 
ــز خدمات ــداث مرک ســامت اح

غربالگری کرونا ویروس با استفاده از کیت های تشخیص سریع در گناوه انجام می شود
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عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشــتی درمانــی اســتان بوشــهر، 
ــور  ــگاه در ام ــس دانش ــاور ریی مش
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــی، ب اجرای
»قاســم  حــاج  شــهید  طــرح 
ــرل  ــگیری و کنت ــلیمانی« در پیش س
بیمــاری کوویــد۱۹، بــر نظــارت 
ویــژه تیــم هــای اجرایــی دانشــگاه 
ــن  ــر ای ــط ب ــای مرتب ــتگاه ه و دس

ــرد. ــد ک ــرح تاکی ط
دکتــر امیرحســین دارابی در جلســه 
ــکی  ــم پزش ــکیل تی ــی تش هماهنگ
منــزل،  در  بیمــاران  از  مراقبــت 
ــرح  ــر ط ــژه ب ــارت وی ــدف از نظ ه
شــهید حــاج »قاســم ســلیمانی« را 
اجــرای مطلــوب ایــن طــرح خوانــد 
ــرح  ــح ط ــرای صحی ــا اج ــت: ب و گف
شــهید حــاج »قاســم ســلیمانی« در 
اســتان، شــاهد آثــار ارزشــمند ایــن 

ــود.    ــم ب ــی خواهی طرحمل

ــن  ــرای ای ــت: در اج ــار داش وی اظه
طــرح بــه منظــور مدیریــت و کنتــرل 
اپیدمــی کوویــد-۱۹ از شــیوه محلــه 
و خانــواده محــور، مبتنــی بــر برنامــه 
ــامت  ــگاه س ــک پای ــه ی ــر خان ه

ــود. ــتفاده می ش اس
دکتــر دارابــی افــزود: مــا در ایــن گام 
ــیج  ــت، بس ــت وزارت بهداش ــه هم ب
ــایر  ــکاری س ــکی و هم ــه پزش جامع
ــدا  ــی، ج ــث بیماریاب ــتگاه ها بح دس
ســازی و آمــوزش مبتایــان بــه کرونا 
را بــا هــدف کاهــش مبتایــان، 
ــات  ــش تلف ــاران و کاه ــش بیم کاه
ــا در دســت  ــه کرون ناشــی از ابتــا ب

ــم. داری
وی گفــت: در طرح شــهید ســلیمانی، 
تصمیــم داریــم بیماریابــی کنیــم. مــا 
بــه محله هــا می رویــم و هرخانــه 
ــل  ــگاه ســامت تبدی ــه یــک پای را ب

می کنیــم.

ــور  ــگاه در ام ــس دانش ــاور ریی مش
ــر در  ــراد درگی ــزود: اف ــی اف اجرای
ایــن طــرح بــا اســتقرار در محــات، 
پایــگاه  هــای بســیج و مســاجد، 
ــت  ــز بهداش ــای مراک ــق فرم ه طب
ــه  ــازل مراجع ــه در  من ــان ب و درم
ثبــت  را  الزم  اطاعــات  و  کــرده 
در  اقــدام  ایــن  کــه  می کننــد 
ــی  ــه بیماریاب ــیدن ب ــرعت بخش س

ــت. ــر اس ــیار موث بس
ــجویی  ــاون دانش ــه مع ــن جلس در ای
ــی  ــاون فن ــگاه، مع ــی دانش فرهنگ
دانشــگاه،  بهداشــتی  معاونــت 
ــکی  ــه پزش ــیج جامع ــئول بس مس
و مشــاور رســانه ای و مطبوعاتــی 
ــوص  ــز در خص ــگاه نی ــس دانش ریی
اقداماتــی کــه در ایــن طــرح صــورت 
ــد. ــان کردن ــی را بی ــرد، مطالب می گی

ــگاه در  ــس دانش ــاور ریی مش
ــی: ــور اجرای ام

ــم  ــاج قاس ــهید »ح ــرح ش ط
و  مدیریــت  ســلیمانی« 
کنتــرل کوویــد19 بــه شــیوه 
محلــه و خانــواده محــور 

ــت اس
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
نقــش مهــم پژوهــش در عبــور از بحران هــا اساســی اســت/ حمایــت از پژوهشــگران در دســتور کار 

دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر اســت

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
ــر نقــش پژوهــش  ــا تأکیــد ب بوشــهر ب
ــت  ــت: حمای ــا گف ــور از بحران ه در عب
از پژوهشــگران در دســتور کار دانشگاه 

ــت. ــهر اس ــکی بوش ــوم پزش عل
دکتــر ســعید کشــمیری در دیــدار 
ــکی  ــات پزش ــز تحقیق ــس مرک ــا ریی ب
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــته ای دانش هس
ــش  ــه پژوه ــبت هفت ــه مناس ــهر ب بوش
ــرای کســی پوشــیده  اظهــار داشــت: ب
ــوان  ــه عن ــگران ب ــه پژوهش ــت ک نیس
یکــی از ســرمایه های مهــم نقــش 
و  دانشــگاه  پیشــرفت  در  ویــژه ای 

ــد. ــده دارن ــر عه ــه را ب جامع
ــروس  ــیوع وی ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــش  ــگاه و نق ــر جای ــار دیگ ــا یکب کرون
ــرد  ــکار ک ــش را آش ــم و دان ــژه عل وی
ــرای  ــش ب ــم و دان ــرد: عل ــح ک تصری
عبــور از بحران هایــی نظیــر کرونــا 

ــد. ــی دارن ــش مهم نق

بــه  اشــاره  بــا  کشــمیری  دکتــر 
اینکــه اعتباربخشــی دانشــگاه بــه 
پژوهشــگران اســت افــزود: کشــورهای 
کشــورهایی  پیشــرفته  و  متمــدن 
هســتند کــه کارهــای پژوهشــی و 
تحقیقاتــی در آنــان از ارزش باالیــی 

برخــوردار اســت.
بــه  کــرد: هــر چــه  تصریــح  وی 
درحال توســعه  کشــورهای  ســمت 
ــیاری  ــم بس ــم می بینی ــش می روی پی
از ســهم درآمــدی و هزینــه یــک 
ــت از  ــر پژوهــش و حمای ــه ام کشــور ب
می یابــد. اختصــاص  پژوهشــگران 

دکتــر کشــمیری بــا اشــاره بــه اینکــه 
علمــی  محیط هــای  در  کارکــردن 
داشــت:  بیــان  اســت  لذت بخــش 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــگران ب پژوهش
از  را  کشــور  می تواننــد  کارشــان 
ــه  ــرادی ک ــد و اف ــات دهن ــران نج بح
کارهــای پژوهشــی و تحقیقاتــی انجــام 

ــا  ــن کاره ــه ای ــد ک ــد می دانن داده ان
ــت. ــش اس ــیرین و لذت بخ ــیار ش بس
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر 
ــش  ــه پژوه ــم ب ــا بتوانی ــر م ــت: اگ گف
آن  ظرفیت هــای  از  و  داده  اهمیــت 
اســتفاده کنیــم، ایــن پژوهــش نه تنهــا 
ــث  ــه باع ــی بلک ــرفت علم ــث پیش باع

ــد. ــد ش ــز خواه ــتغال نی اش
ــر  ــش دکت ــه پژوه ــبت هفت ــه مناس ب
ــگاه  ــس دانش ــمیری رئی ســعید کش
دکتــر  بوشــهر،  پزشــکی  علــوم 
ــی  ــاور اجرای ــی مش ــین داراب امیرحس
ــگاه و  ــت دانش ــوزه ریاس ــس ح و ریی
دکتــر غامرضــا خمیســی پــور معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه بــا 
حضــور در دفتــر دکتــر مجیــد اســدی 
رییــس مرکــز تحقیقــات پزشــکی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــته ای دانش هس

ــد. ــل کردن ــهر از وی تجلی بوش

4

گاهنامه الکترونیکی - شماره 91-  آذر ماه 99



آغاز عملیات اجرایی پروژه خیر ساز مرکز خدمات جامع سالمت امام رضا )ع( زیارت شهرستان دشتی

ــگاه  ــس دانش ــور رئی ــا حض ــی ب در آئین
فرمانــدار  و  بوشــهر  پزشــکی  علــوم 
ــی  ــات اجرای ــتی، عملی ــتان دش شهرس
پــروژه خیــر ســاز مرکــز خدمــات جامــع 
ســامت روســتایی امــام رضــا )ع( زیــارت 

ــد. ــاز ش ــاحلی آغ س
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر 
ــرداری  ــا بهره ب ــت: ب ــن گف ــن آئی در ای
ــام  ــامت ام ــع س ــات جام ــز خدم از مرک
گفــت  می تــوان  زیــارت  )ع(  رضــا 
کلیــه زیرســاخت های حــوزه ســامت 
شهرســتان دشــتی در کمتــر از یــک دهــه 
گذشــته نوســازی، بازســازی و یــا تجدیــد 

بنــا شــده اند.
ــر از  ــا تقدی ــمیری ب ــعید کش ــر س دکت
موفقیــت رئیــس شــبکه بهداشــت و 
درمــان شهرســتان دشــتی در جــذب 
خیریــن بــه حــوزه ســامت افــزود: 
خیریــن شهرســتان دشــتی نقــش مهمــی 
حــوزه  زیرســاخت های  تکمیــل  در 
ــد  ــا نموده ان ــتان ایف ــن شهرس ــامت ای س
ــه  ــتان ب ــن شهرس ــرد خیری ــن رویک و ای
ــانگر  ــی نش ــتی درمان ــای بهداش پروژه ه
ــرام  ــامت و احت ــواد س ــاالی س ــطح ب س
بــه فرهنــگ ســامت در بیــن مــردم ایــن 

ــت. ــوده اس ــتان ب شهرس
فرمانــدار شهرســتان دشــتی نیــز در 
ــس  ــور رئی ــکر از حض ــا تش ــن ب ــن آئی ای
ــتان ــکی در شهرس ــوم پزش ــگاه عل دانش

رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دشــتی از انجــام ۵۵۹ فقــره بازدیــد در هفتــه ســوم اعمــال محدودیت هــای 
کرونایی در شهرســتان دشــتی خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دشــتی، مهنــدس پرویــز احمــدی اظهــار داشــت: در 
هفتــه ســوم اعمــال محدودیت هــای کرونایــی در شهرســتان دشــتی ۲ مــورد اخطاریــه بــرای واحدهــای صنفــی صــادر 

شــد.
ــیوه نامه های  ــت ش ــرا و رعای ــر اج ــق ب ــل و دقی ــارت کام ــتی و نظ ــای بهداش ــداوم بازدیده ــزوم ت ــه ل ــاره ب ــا اش وی ب
ــد از صنــوف،  ــی در هفتــه اخیــر ۱۳۱ فقــره بازدی ــزود: ۵۲ اکیــپ متشــکل از کارشناســان شــبکه بهداشــت و درمــان و ســایر دســتگاه های اجرای بهداشــتی اف
ادارات، بانک هــا و اماکــن عمومــی شهرســتان را از نظــر رعایــت و اجــرای شــیوه نامه های محدودیــت کرونــا انجــام دادنــد کــه در همیــن راســتا ۲ مــورد اخطــار 

بــه واحدهــای صنفــی داده شــد.
ــرادی و  ــت انف ــد و گش ــره بازدی ــوع ۵۵۹ فق ــتی در مجم ــتان دش ــی در شهرس ــای کرونای ــال محدودیت ه ــوم اعم ــه س ــرد: در هفت ــه ک ــدی اضاف ــدس احم مهن

ــدند. ــی ش ــی معرف ــرات حکومت ــه تعزی ــورد ب ــه ۴ م ــت و درنتیج ــام گرف ــی انج ــن عموم ــخوان و اماک ــر پیش ــا و دفات ــوف، ادارات، بانک ه ــترک از صن مش
وی بــا اشــاره بــه طــرح شــهید ســلیمانی افــزود: طــرح مدیریــت و کنتــرل کوویــد ۱۹ بــه شــیوه محلــه و خانــواده محــور، نقشــی اساســی در قطــع زنجیرهــای 

انتقــال کرونــا ایفــا خواهــد کــرد و ایــن طــرح هم اکنــون در شهرســتان دشــتی در حــال اجراســت.
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دشــتی بــا اشــاره بــه تأکیــد فرمانــدار شهرســتان دشــتی بــر بســیج همــه امکانــات دســتگاه های اجرایــی ذیربــط 
در جهــت اجــرای هرچــه بهتــر طــرح شــهید ســلیمانی افــزود: تعامــل خوبــی بیــن شــبکه بهداشــت و درمــان و ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه امــام رضــا )ع( 

شهرســتان دشــتی و ســایر دســتگاه های ذیربــط در ایــن زمینــه وجــود دارد.

دشــتی گفــت: یکــی از درس هایــی کــه از 
جریــان مبــارزه بــا کرونــا می تــوان گرفت 
ایــن اســت کــه بــه عنــوان یــک ضــرورت 
بهداشــتی  زیرســاخت های  بــه  بایــد 
ــه  ــرا ک ــود چ ــدی ش ــه ج ــی توج درمان
ــردم  ــامت م ــر از س ــری باالت ــچ ام هی
ــه  ــه هزین ــن زمین ــدر در ای نیســت و هرق

ــت. ــته اس ــا و شایس ــود بج ش
ــات  ــز خدم ــداث مرک ــادری اح ــداهلل ن عب
جامــع ســامت زیــارت را گامــی مهــم در 
ــوزه  ــاخت های ح ــل زیرس ــت تکمی جه
ــت و  ــتی دانس ــتان دش ــامت شهرس س
ــد  ــرای چن ــاهد اج ــون ش ــزود: هم اکن اف
ــروژه خیــر ســاز در شهرســتان دشــتی  پ
ــذار  ــش تأثیرگ ــانگر نق ــه نش ــتیم ک هس
خیریــن در تکمیــل و تجهیــز اماکــن 
ــت. ــتان اس ــی شهرس ــتی و درمان بهداش
ــع  ــات جام ــز خدم ــداث مرک ــروژه اح پ
ســامت روســتایی امــام رضــا )ع( زیــارت 
ــای  ــال و زیربن ــارد ری ــار ۶۰ میلی ــا اعتب ب
ــید  ــط س ــه توس ــع در دوطبق ۷۰۰ مترمرب
ــن  ــی از خیری ــینی حبیب ــن حس محمدامی
دشــتی  شهرســتان  ســامت  حــوزه 

احــداث می شــود.
ــوم  ــط مرح ــز توس ــز نی ــن مرک ــن ای زمی
حــاج ســلطان ســلطانی از خیریــن حــوزه 
ــرکایش  ــتی و ش ــتان دش ــامت شهرس س
بــه شــبکه بهداشــت و درمــان اهداشــده 

بــود.

انجام ۵۵9 فقره بازدید از صنوف، ادارات و اماکن عمومی دشتی در هفته سوم اعمال محدودیت های کرونایی
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تولیدات علمی نقش مؤثری در تأمین سالمت و امنیت کشور دارند

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
ــتان  ــی اس ــتی درمان ــات بهداش خدم
ــق و  ــش، تحقی ــت: پژوه ــهر گف بوش
فنــاوری بــا تولیــدات علمــی به عنــوان 
کلیدی تریــن نقــش در تأمیــن ســامت 
و امنیــت در کشــور شــناخته می شــود.
دکتــر ســعید کشــمیری بــا اشــاره بــه 
ــاره  ســخنان رهبــر معظــم انقــاب درب
نقــش پژوهــش گفــت: امــروزه پژوهــش 
ــارت،  ــترش تج ــی در گس ــهم بزرگ س
توســعه صنعت، ارتقــاء روابــط اجتماعی 

ــت دارد. ــی سیاس و حت
وی بــا ادای احتــرام بــه شــهدای مدافع 
ســامت و عرصــه پژوهــش افــزود: 
ــه در  ــورت گرفت ــات ص ــد تحقیق رون
ــه  ــان داد ک ــا نش ــن کرون ــد واکس تولی
تمامــی  در  پژوهشــگران  کار  تأثیــر 
ــن  ــت و ای ــته اس ــی برجس ــاد زندگ ابع
موضــوع در تاریــخ زندگــی بشــری نیــز 

ــت. ــذار اس تأثیرگ
ــدرت  ــه داد: ق ــمیری ادام ــر کش دکت
ــان و  ــمندان، محقق ــدی دانش و توانمن
پژوهشــگران زمانــی مشــخص شــد کــه 
ــن  ــا راه چندی ــن کرون ــد واکس در تولی

ــد. ــی کردن ــاه ط ــد م ــال را در چن س
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس 
ــای ــه حمایت ه ــان اینک ــهر بابی بوش

ــوان  ــه عن ــن ســامت ب ــت خیری ــر گفــت: حمای ــام هــادی )ع( شهرســتان دی سرپرســت بیمارســتان ام
ــر اســت. ــرای بیمارســتان دی پشــتوانه و چتــر حمایتــی ب

ــری در  ــد زبی ــر محم ــر، دکت ــتان دی ــادی )ع( شهرس ــام ه ــتان ام ــی بیمارس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد  ــامت می توانن ــن س ــت: خیری ــار داش ــر اظه ــتان دی ــامت شهرس ــن س ــور خیری ــا حض ــه ای ب جلس
پشــتوانه محکمــی در کنــار دانشــگاه علــوم پزشــکی بــرای رفــع مشــکات تخصصــی بیمارســتان امــام 

ــند. ــادی )ع( باش ه
ــدازی بیمارســتان  ــر بیــان داشــت: خیریــن ســامت شهرســتان از زمــان راه ان سرپرســت بیمارســتان امــام هــادی )ع( شهرســتان دی

ــد. ــورت داده ان ــف ص ــای مختل ــدازی بخش ه ــت راه ان ــری جه ــات مؤث اقدام
ــا نیازســنجی های تخصصــی در جهــت  ــار بیمارســتان می تواننــد ب ــا چتــر حمایتــی قــوی در کن ــن ســامت ب ــح کــرد: خیری وی تصری

اهــداف و مطالبــات مردمــی گام بردارنــد.
دکتــر زبیــری بــا بیــان اینکــه از زمــان راه انــدازی بخش هــای اتــاق عمــل و زایشــگاه ۱۲ پزشــک متخصــص جذب شــده اضافــه کــرد: در 

کنــار تیــم پرســنلی بیمارســتان توانســته ایم در مســیر خدمــات بــه همشــهریان عزیــز گام برداریــم.
سرپرســت بیمارســتان امــام هــادی )ع( شهرســتان دیــر ضمــن قدردانــی از زحمــات خیریــن و کادر پرســنلی بیمارســتان خاطرنشــان 

کــرد: مــردم و اصحــاب رســانه بایــد در جهــت افزایــش خدمــات در کنــار کادر درمــان شهرســتان باشــند.

مالــی و زیرســاختی از پژوهشــگران 
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــروری اس ــری ض ام
توجــه بــه پژوهــش و تحقیــق و حمایت 
از پژوهشــگران و فنــاوران بایــد بیشــتر 

شــود.
داشــت:  بیــان  کشــمیری  دکتــر 
وزارت  حمایــت  بــا  امیدواریــم 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت و دانش بهداش
از پژوهشــگران و فنــاوران و تأمیــن 
انجــام  رونــد  الزم  زیرســاخت های 
ــتری  ــتاب بیش ــی ش ــای تحقیقات کاره

ــرد. ــود بگی ــه خ ب
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
ــتان  ــی اس ــتی درمان ــات بهداش خدم
بوشــهر خاطرنشــان کــرد: از همــه 
معاونــت  مجموعــه  در  همکارانــم 
تحقیقــات و فنــاوری کــه موجــب 
رشــد و بالندگــی تولیــدات و انتشــارات 
ــم. ــکر می نمای ــر و تش ــده اند تقدی ش
جشــنواره تقدیــر از پژوهشــگران برتــر 
ــهر در  ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل دانش
بخش هــای مختلــف بــا معرفــی نفــرات 
ــگاه و  ــس دانش ــور ریی ــا حض ــر ب برت
ــاوری در ســالن  معــاون تحقیقــات و فن
ــکل  ــه ش ــگاه ب ــن دانش ــینای ای ابن س

ــزار شــد. مجــازی برگ

چتر حمایتی خیرین سالمت، پشتوانه بیمارستان دیر است
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ــا حضــور اســتاندار، دکتــر بهــرام احمــدی از دانشــگاه  در آیینــی ب
علــوم پزشــکی بوشــهر بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر اســتانی انتخاب 

و از وی تجلیــل شــد.
ــا  ــش ب ــه پژوه ــک هفت ــا تبری ــن ب ــن آیی ــهر در ای ــتاندار بوش اس
ــش و  ــه پژوه ــگاه ها در عرص ــد دانش ــه رش ــیر رو ب ــه مس ــاره ب اش
ــه  ــان ک ــروز جه ــم ام ــائل مه ــی از مس ــت: یک ــار داش ــوزش اظه آم
بــا پژوهــش در حــال پیگیــری اســت، موضــوع کرونــا اســت کــه در 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــادی ایج ــرات زی ــم تغیی ــی و کار ه ــبک زندگ س
ــا و محدودیت هــای موجــود  ــا وجــود شــیوع کرون ــان کــرد: ب وی بی
امــا هفتــه پژوهــش در اســتان تعطیــل نبــود و دســتاوردهای هفتــه 
ــرار  ــد ق پژوهــش اســتان بوشــهر در فضــای مجــازی در معــرض دی

گرفتــه اســت.
ــه  ــط ب ــائل مرتب ــل مس ــرد: ح ــح ک ــهر تصری ــتاندار بوش اس
توســعه در هــر جامعــه ای در گــرو اعتقــاد عملــی بــه پژوهــش 
ــدا  ــاور پی ــد ب ــت، بای ــه اس ــن عرص ــگان در ای ــور نخب و حض
ــای  ــه ظرفیت ه ــه ب ــروه توج ــکات در گ ــل مش ــه ح ــم ک کنی
ــت. ــگاه ها اس ــت دانش ــتفاده از ظرفی ــی و اس ــی و پژوهش علم
گراونــد افــزود: دانشــگاه و صنعــت اگــر باهــم پیونــد نداشــته 
ــال  ــه اتص ــت، نقط ــد داش ــی نخواهن ــرد مثبت ــند عملک باش
ــا دانشــگاه ها عرصــه پژوهــش اســت. ــی ب دســتگاه های اجرای
وی بابیــان اینکــه اعتبــارات پژوهشــی صرفــًا بایــد در مســیر 
ــرای ــود ب ــنهاد می ش ــت: پیش ــود، گف ــه ش ــات هزین تحقیق

ــن  ــه ای بی ــی، تفاهم نام ــارات پژوهش ــوب اعتب ــع مطل توزی
ــدف  ــه باه ــه و بودج ــازمان برنام ــارس و س ــگاه خلیج ف دانش
توزیــع مناســب اعتبــارات پژوهشــی در خدمت مســائل اســتان 

ــود. ــا ش امض
ــی  ــای پژوهش ــی در حوزه ه ــر هم افزای ــهر ب ــتاندار بوش اس
ــی و  ــهرک های صنعت ــن ش ــد بی ــت: پیون ــرد و گف ــد ک تأکی
ــنواره  ــود. در جش ــرار ش ــد برق ــان بای ــش بنی ــرکت های دان ش
ــر بهــرام احمــدی در  ــاوری اســتان بوشــهر دکت پژوهــش و فن
بخــش علــوم پزشــکی، در بخــش مهندســی حســن اســماعیلی 
ــور در  ــام ن ــگاه پی ــم زارع از دانش ــگاه آزاد، عبدالکری از دانش
بخــش علــوم پایــه، دکتــر خضــری در بخــش علــوم انســانی و 
دکتــر امیــن اوجــی فــرد در بخــش کشــاورزی مــورد تجلیــل 

قــرار گرفتنــد.
ــگران  ــش پژوهش ــب در بخ ــتیان نس ــل دش ــن عقی همچنی
ــیمی  ــرکت های پتروش ــی، ش ــتگاه های اجرای ــه دس ــته ب وابس
ــر  ــای برت ــش واحده ــز در بخ ــه ری ــد پنب ــارگ و مرواری خ
ــرق، اداره کل  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــعه، ش ــق و توس تحقی
بخــش  در  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  و ســازمان  زندان هــا 
ــاوری  ــی و فن ــای پژوهش ــفارش دهنده طرح ه ــازمان های س س
ــتان  ــریف دشتس ــتر ش ــرو گس ــرکت نی ــگاه ها و ش ــه دانش ب

ــدند. ــل ش ــر تجلی ــاور برت ــوان فن ــه عن ــم ب ه

دکتر بهرام احمدی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان پژوهشگر برتر استانی تجلیل شد
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ــداث  ــر از اح ــتان دیّ ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی
ــر داد. ــون خب ــامت بردخ ــع س ــات جام ــز خدم مرک

ــامت  ــع س ــات جام ــز خدم ــد از مرک ــدی در بازدی ــد آخون احم
بردخــون، گفــت: بــا توجــه بــه قدیمــی بــودن ســاختمان مرکــز 
ــا  ــی آن ب ــای فیزیک ــود فض ــامت و کمب ــع س ــات جام خدم
ــای  ــن بن ــازی ای ــه، بازس ــورت گرفت ــای ص ــا و رایزنی ه پیگیری ه
ــوب  ــتان مص ــزی شهرس ــه برنامه ری ــی در کمیت ــتی درمان بهداش

شــد.
وی ضمــن قدردانــی از تــاش و همــکاری مســئولین بــرای 
ســاخت و تجهیــز مرکــز خدمــات جامــع ســامت بردخــون گفــت: 
ــکاری  ــس و هم ــردم در مجل ــده م ــدار، نماین ــای فرمان تاش ه
ــتان و  ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــت س ــه ریاس صمیمان
ــه تصویــب  ــوم پزشــکی بوشــهر منجــر ب مجموعــه دانشــگاه عل
پــروژه و تخصیــص اعتبــار بــرای ســاخت ایــن مرکــز شــد کــه از 

ــود. ــر می ش ــزان تقدی ــه عزی هم
ــع  ــات جام ــز خدم ــار ســاخت مرک ــه اعتب ــا اشــاره ب ــدی ب آخون
ــارد  ــاری ۵۷ میلی ــا اعتب ــن مرکــز ب ــزود: ای ســامت بردخــون اف
ــه  ــع در س ــزار و ۲۷۸ مترمرب ــای ه ــال و زیربن ــون ری و ۴۰۰ میلی
طبقــه ســاخته می شــود و عــاوه بــر واحدهــای درمانــی و اداری، 
ــاختمان  ــن س ــات ای ــز در طبق ــکان نی ــیون پزش ــد پانس ۴ واح

ــی شــده اســت. جانمای
ــر در خصــوص  رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیّ
زمــان آغــاز عملیــات اجرایــی ایــن مرکــز گفــت: مراحــل مناقصه 
ــه کار  ــکار بافاصل ــن پیمان ــا تعیی ــه ب ــت ک ــام اس ــال انج در ح

تجهیــز کارگاه و کلنگ زنــی آن آغــاز می شــود.
ــاش  ــز و ت ــن مرک ــاح ای ــا افتت ــاءاهلل ب ــزود: ان ش ــدی اف آخون
بیشــتر همــکاران حــوزه ســامت بتوانیــم خدمــات مطلــوب و در 

ــم. ــه دهی ــون ارائ ــز بردخ ــردم عزی ــان م ش
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیـّـر تصریــح کــرد: 
مرکــز خدمــات جامــع ســامت بردخــون دارای ۱ پایــگاه ســامت، 
ــوده و از  ــکی ب ــای پزش ــگاه فوریت ه ــت و ۲ پای ــه بهداش ۵ خان
طریــق ۴ پزشــک و دندان پزشــک و ۲۸ پرســنل بهداشــتی 
ــتی  ــات بهداش ــر خدم ــدود ۱۲۰۰۰ نف ــی ح ــه جمعیت ــی ب درمان

ــد. ــه می ده ــی ارائ درمان

مرکز خدمات جامع سالمت بردخون
 ساخته می شود

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کنــگان گفــت: ۹ 
ــب طــرح شــهید حــاج  تیــم مراقبتــی رهگیــری تمــاس در قال

ــد. قاســم ســلیمانی در شهرســتان کنــگان فعالیــت دارن
ــی  ــط عموم ــا رواب ــو ب ــوکار در گفت وگ ــل ج ــدس خلی مهن
ــت:  ــان داش ــگان بی ــتان کن ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ش
ــت و  ــت مدیری ــه جه ــلیمانی ک ــم س ــاج قاس ــهید ح ــرح ش ط
کنتــرل اپیدمــی کوویــد ۱۹ بــه شــیوه محلــه و خانــواده محــور 
در شهرســتان در حــال انجــام اســت ۹ تیــم مراقبتــی رهگیــری 

ــد. ــت می نماین ــاس فعالی تم
وی تصریــح کــرد: هــر تیــم از یــک مراقــب ســامت زن و یــک 
ــا  ــن تیم ه ــه ای ــه وظیف ــده ک ــرد تشکیل ش ــامت م ــب س مراق
ــا مــورد مثبــت  پیگیــری خانوارهایــی کــه در تمــاس نزدیــک ب
کرونــا هســتند، مراجعــه بــه درب منــزل، انجــام تســت ســریع، 
آموزشــی های الزم در زمینــه قرنطینــه، گرفتــن تعهــد در زمینــه 

ارجــاع افــراد نیازمنــد بــه بســتری بــه ســطوح باالتــر اســت.
ــایی  ــرح، شناس ــن ط ــم ای ــای مه ــرد: از مزای ــح ک وی تصری
خانوارهــای نیازمنــد مبتــا بــه کرونــا اســت کــه جهــت حفــظ 
ــدا  ــت اه ــی جه ــای حمایت ــه تیم ه ــا ۲۱ روز ب ــی ۱۴ ت قرنطینگ
بســته های معیشــتی تــدارک یافتــه توســط پایگاه هــای 

ــد. ــی می گردن ــه معرف ــیج محل بس
ــزود:  ــگان اف ــتان کن ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی
ــه  ــا ب ــن گروه ه ــت ای ــیج و فعالی ــکاری بس ــا هم ــم ب امیدواری
اهــداف مهــم وزارت بهداشــت در زمینــه شناســایی زودهنــگام 
مبتایــان کوویــد ۱۹ و رعایــت قرنطینــه و قطــع زنجیــره انتقــال 

قــدم مؤثــری داریــم.

فعالیــت 9 تیــم مراقبتــی رهگیــری تمــاس در قالــب طــرح 

شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در شهرســتان کنــگان
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