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کیفیــت ســالمت در بخــش بوشــکان بــا اســتقرار دســتگاه های 
مــدرن پزشــکی ارتقــا می یابــد

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بوشــهر گفــت: بــا تجهیــز مراکــز خدمــات جامــع 
ــامت در  ــات س ــت خدم ــکی کیفی ــدرن پزش ــزات م ــه تجهی ــکان ب ــش بوش ــامت بخ س

ــد. ــاء می یاب ــکان ارتق ــش بوش بخ

حاشــیه  در  کشــمیری  ســعید  دکتــر 
بازدیــد از مراکــز خدمــات جامــع ســامت 
بخــش   ۱۱۵ اورژانــس  پایگاه هــای  و 
ــرای  ــود ب ــام وج ــا تم ــزود: ب ــکان اف بوش
ــه  ــه ارائ ــکان در زمین ــش بوش ــعه بخ توس
خدمــات بهداشــتی و درمانــی تــاش 

ــرد. ــم ک خواه
ــت  ــه جمعی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک وی اظه
ــز  ــا مرک ــه آن ت ــکان و فاصل ــهر بوش ش
ــتری  ــاق بس ــعه ات ــا توس ــتان، ب شهرس
ــش  ــاران کاه ــزام بیم ــاق CPR، اع و ات
در  می تواننــد  بیمــاران  و  می یابــد 
درمانــی  خدمــات  از  زمــان  کمتریــن 

شــوند. بهره منــد 
بــا  کــرد:  تصریــح  دکتــر کشــمیری 
بازدیدهــای کــه انجام گرفتــه، احــداث 
یــک مرکــز بســتر درمــان در بخــش 
بوشــکان از نیازهــای اساســی ایــن بخــش 
بــا  امیدواریــم  و  می شــود  محســوب 
ــتان  ــئولین شهرس ــاش مس ــری و ت پیگی
ــن  ــا ضم ــود ت ــق ش ــم محق ــر مه ــن ام ای
عدالــت در ســامت، کیفیــت خدمــات 
ــد. ــا یاب ــن بخــش ارتق ــز در ای ســامت نی
ــزات  ــن تجهی ــت: تأمی ــن گف وی همچنی
پزشــکی ماننــد ECG و مانیتورینگ قلبی، 
ــور و  ــور، ژنرات ــوکاو، آمالگامات دســتگاه ات
اتوآناالیــزر جهــت مراکــز خدمــات جامــع 
کار  ســامت بخشبوشــکان در دســتور 
قــرار گرفتــه و بــا تأمیــن اعتبــار در اســرع

ــرار خواهــد  ــن مراکــز ق ــار ای وقــت در اختی
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــت. رئی گرف
از توســعه آزمایشــگاه مرکــز  همچنیــن 
و  بوشــکان  ســامت  جامــع  خدمــات 
ــن  ــز ای ــا تجهی ــت: ب ــر داد و گف ــه خب کلم
ــًا  ــد قطع ــتگاه های جدی ــه دس ــگاه ب آزمایش
ــه  ــر در زمین ــتر و تخصصی ت ــات بیش خدم
آزمایشــگاهی بــه مــردم ارائــه خواهــد شــد.
توســعه  و  بهســازی  کشــمیری  دکتــر 
ــیون  ــروژه پانس ــام پ ــی و اتم ــای فیزیک فض
همچنیــن  و  بوشــکان  مرکــز  پزشــکان 
ــه را  ــد کلم ــز جدی ــام مرک ــروژه نیمه تم پ
ــان  ــت و درم ــش بهداش ــای بخ از اولویت ه
ــن بخــش عنــوان کــرد و گفــت: تمــام  در ای
ــه  ــروژه و ب ــن پ ــام ای ــر اتم ــا ب ــاش م ت
بهره بــرداری رســیدن آنهــا در کمتریــن 

ــت. ــن اس ــان ممک زم
ــهر  ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
همچنیــن از پیگیــری و خریــد یــک دســتگاه 
آمبوالنــس مجهــز به دســتگاه دســی شــوک 
ــتان در  ــده دشتس ــط نماین ــور توس و ونتیات
ــگاه  ــت پای ــامی جه ــورای اس ــس ش مجل
ــر داد. ــکان خب ــاده ای ۱۱۵ بوش ــس ج اورژان

ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــد، رئی ــن بازدی در ای
پزشــکی بوشــهر، فرمانــدار دشتســتان، 
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمان دشتســتان 
و جمعــی از مســئولین بخــش ارم و بوشــکان، 
مجلــس  در  مــردم دشتســتان  نماینــده 

ــد. ــی کردن ــامی را همراه ــورای اس ش
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دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان 

دستگاه برتر در گروه سالمت و رفاه 

اجتماعی انتخاب شد

ــی  ــت درمان ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــامت و  ــروه س ــر در گ ــتگاه برت ــوان دس ــه عن ــهر ب بوش

ــد. ــاب ش ــی انتخ ــاه اجتماع رف
ــع و  ــت مناب ــعه مدیری ــاون توس ــتا، مع ــن راس در همی
ــن  ــب ای ــی کس ــت در پیام ــزی وزارت بهداش برنامه ری

ــت. ــک گف ــت را تبری موفقی
سید کمال تقوی نژاد در این پیام آورده است:

»جناب آقای دکتر ایرج بیژنی
ــوم  ــگاه عل ــع دانش ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع

پزشــکی و خدمــات بهداشــت درمانــی بوشــهر
با سام و احترام

 نظــام اداری کشــور بــه عنــوان بســتر هدایــت و تنظیــم 
ــر و  ــش خطی ــعه از نق ــد توس ــای فرآین ــایر نظام ه س
ــه  ــه هرگون ــوی ک ــه نح ــت، ب ــوردار اس ــته ای برخ برجس
ــالم  ــرد س ــه عملک ــوط ب ــه من ــعه جامع ــرفت و توس پیش

ــت. ــام اس ــن نظ ــازگاری ای و س
ــه  ــام اداری ب ــی نظ ــی و بالندگ ــزان پویای ــنجش می س
ــداف  ــق اه ــتای تحق ــتمر آن در راس ــود مس ــور بهب منظ
ــا  ــاله ب ــه هرس ــت ک ــروری اس ــری ض ــور ام ــعه کش توس
ــه  ــی ب ــتگاه های اجرای ــرد دس ــی عملک ــه ارزیاب ــکا ب ات
ــاخص های  ــر ش ــی ب ــام اداری و مبتن ــزای نظ ــوان اج عن
عمومــی منبعــث از برنامــه عملیاتی اصــاح نظــام اداری و 
ــرد. ــورت می گی ــتگاهی ص ــی دس ــاخص های اختصاص ش
ــرد  ــی عملک ــج ارزیاب ــاس نتای ــر اس ــتا ب ــن راس در همی
ــق  ــگاه موف ــن دانش ــی ای ــتگاه های اجرای ــال ۹۸ دس س
بــه کســب رتبــه برتــر در ســطح اســتان خــود گردیــده 

اســت.
ــات  ــه و اقدام ــاش خالصان ــت و ت ــیله از هم ــن وس بدی
ــگاه  ــکاران آن دانش ــه هم ــی و مجموع ــش جنابعال اثربخ
کــه در راســتای ارتقــاء ســطح خدمــات رســانه اهتمــام 

ــد. ــل می آی ــه عم ــکر ب ــر و تش ــد تقدی ورزیده ان
 امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال و پیــروی از 
ــتمر  ــود مس ــاهد بهب ــری ش ــم رهب ــام معظ ــات مق منوی
فرآیندهــای انجــام امــور و توفیــق ارائــه خدمــت بیشــتر 

بــه مــردم باشــیم.

سید کمال تقوی نژاد
ــزی وزارت  ــع و برنامه ری ــت مناب ــعه مدیری ــاون توس مع

ــت« بهداش
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ــتان  ــی بیمارس ــگاه تخصص ــروژه درمان ــاخت پ س
ــت/  ــازه گرف ــدد روح ت ــار مج ــن اعتب ــا تأمی ــگان ب کن
ــام  ــتان ام ــل بیمارس ــای عم ــازی اتاق ه ــر و بهس تعمی

ــد ــام می رس ــه اتم ــده ب ــه آین ــد هفت ــا چن ــی ت خمین

ــی )ره(  ــام خمین ــتان ام ــی بیمارس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــدی  ــه جمع بن ــمیری  در جلس ــعید کش ــر س ــگان،  دکت کن
ــار  ــگاران اظه ــع خبرن ــگان در جم ــتان کن ــه شهرس ــفر ب س
ــا توجــه  داشــت: تعمیــرات اتــاق عمــل بیمارســتان کنــگان ب
بــه اینکــه هــم بایــد کار کنــد و هــم تعمیــر شــود، متأســفانه 
ــورت  ــای ص ــا کاره ــبختانه ب ــه خوش ــاد ک ــر افت ــه تأخی ب
گرفتــه، اتــاق عمــل رو بــه پایــان اســت و امیــدوارم تــا چنــد 

ــد. ــام برس ــه اتم ــرات آن ب ــده تعمی ــه آین هفت
ــمی  ــی شهیدهاش ــگاه تخصص ــروژه درمان ــه پ ــاره ب ــا اش وی ب
بیمارســتان کنــگان افــزود: احــداث ایــن درمانــگاه متأســفانه 
ــا  ــاد و ب ــر افت ــه تأخی ــار، ب ــن اعتب ــدم تأمی ــل ع ــه دلی ب
ــت و  ــت، وزارت بهداش ــوی وزارت نف ــه از س ــی ک پیگیری های
درمــان و نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی صــورت 
گرفــت، اعتبــار آن تأمیــن شــد و رونــد ســاخت ایــن درمانــگاه 
ــروع  ــاهد ش ــده ش ــاه آین ــت و در م ــرار گرف ــتور کار ق در دس

ــود. ــم ب ــگاه خواهی ــن درمان مجــدد ســاخت ای
ــص  ــکان متخص ــیون پزش ــوص پانس ــمیری در خص ــر کش دکت
بیمارســتان کنــگان نیــز گفــت: خوشــبختانه بــا جــذب اعتبــار 
ــه  ــد مبل ــتیم ۸ واح ــارس توانس ــادی پ ــژه اقتص ــه وی از منطق
ــه  ــص را ب ــکان متخص ــیون پزش ــکل پانس ــم و مش ــن کنی ره

صــورت موقــت رفــع نماییــم.
ــرد:  ــوان ک ــهر عن ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــت  ــتور کار اس ــز در دس ــیون نی ــد پانس ــد واح ــرات چن تعمی
ــروژه  ــن پ ــت، همچنی ــام اس ــه اتم ــا رو ب ــًا کار آن ه و تقریب
ــت در وزارت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــا مذاکرات ــیون ب ــاخت پانس س
بهداشــت و درمــان انجــام شــود، رونــد ســاخت آن نیــز ادامــه 

ــت. ــد یاف خواه
ــهر  ــتان بوش ــا در اس ــروس کرون ــا وی ــارزه ب ــتاد مب ــر س دبی
بیــان کــرد: در خصــوص واحــد اعــزام بیمارســتان و آمبوالنس، 
ــوص  ــن خص ــی در ای ــه تصمیمات ــرات دارد ک ــه تعمی ــاز ب نی
گرفتــه شــد و امیدواریــم تــا چنــد هفتــه آینــده مشــکل ایــن 
ــه مــردم  ــا بتواننــد خدمــات بهتــری ب ــزان حــل شــود ت عزی

ــه کننــد. ارائ
دکتــر کشــمیری بــه مشــکات بیمارســتان در خصــوص 
انشــعابات گاز و آب اشــاره کــرد و گفــت: بــرای رفــع مشــکات 
ــدار  ــوی فرمان ــی از س ــتورات خوب ــتان دس آب و گاز بیمارس
شهرســتان داده شــد کــه امیدواریــم نیــز ایــن مشــکات تــا 

ــردد. ــع گ ــده رف ــد روز آین ــرف چن ظ
ــنل  ــات پرس ــه معوق ــان ب ــوزه درم ــئول در ح ــام مس ــن مق ای
ــبختانه  ــزود: خوش ــرد و اف ــاره ک ــز اش ــگان نی ــتان کن بیمارس
ــی در  ــات خوب ــات اقدام ــن معوق ــت ای ــوص پرداخ در خص
ــوق  ــود حق ــعی می ش ــت و س ــه اس ــورت گرفت ــتان ص بیمارس

ــود. ــت ش ــه پرداخ ــل فاصل ــا حداق ــز ب ــزان نی ــن عزی ای

ــتان  ــان شهرس ــوزه درم ــه ح ــت ب ــک صنع ــزان کم ــورد می ــمیری در م ــر کش دکت
کنــگان گفــت: حــوزه صنعــت مبلــغ ۱۰ میلیــارد تومــان بــه صــورت نقــدی و عــاوه 
ــتان  ــان اس ــوزه درم ــه ح ــکی ب ــزات پزش ــان تجهی ــارد توم ــغ ۲۰ میلی ــر آن مبل ب
ــزات  ــان از ســوی وزارت نفــت تجهی ــارد توم ــغ ۸ میلی اهــدا کــرد و همچنیــن مبل

ــداری شــد. پزشــکی خری
ــان  ــوزه درم ــه ح ــان ب ــارد توم ــدود ۱۰ میلی ــغ ح ــن مبال ــرد: از ای ــوان ک وی عن

ــت. ــاص یاف ــگان اختص ــتان کن شهرس
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بــه همــراه نماینــده مــردم جنــوب اســتان 
در مجلــس شــورای اســامی، فرمانــدار شهرســتان کنــگان، رییــس شــورای شــهر 
از بخــش بســتری اورژانــس، پانســیون های شــش واحــده در حــال احــداث، پــروژه 
کلینیــک تخصصــی بیمارســتان و آشــپزخانه بیمارســتان امــام خمینــی کنــگان )ره( 

بازدیــد بــه عمــل آورنــد.

درخشــش کاروان قرآنــی حــوزه ســالمت اســتان بوشــهر در جشــنواره 
قرآنــی هــدد وزارت بهداشــت

ــت: کاروان  ــهر گف ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش ــی و دانش ــاون فرهنگ مع
ــی  ــنواره قرآن ــن جش ــت و پنجمی ــهر در بیس ــتان بوش ــامت اس ــوزه س ــی ح قرآن
ــا احــراز رتبــه ســیزدهم در ســطح  هدهــد دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور ب

ــید. ــوش درخش ــور خ کش
ــن  ــت و پنجمی ــگاهی بیس ــه دانش ــل از دبیرخان ــه نق ــهر، ب ــدا بوش ــزارش مف ــه گ ب
ــن خبــر اظهــار  ــر اکــرم فرهــادی ضمــن اعــام ای ــی هدهــد، دکت جشــنواره قرآن
ــن از اســاتید، ۲ نفــر از دانشــجویان و ۷ نفــر از  ــن رخــداد ملــی ۶ ت داشــت: در ای

ــه منتخــب شــدند. ــز رتب ــان حائ کارکن
ــار و  ــن افتخ ــهر ای ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش ــی و دانش ــاون فرهنگ مع
ــت  ــک گف ــهر تبری ــتان بوش ــگاهی اس ــه دانش ــه جامع ــی را ب ــد فرهنگ ــش بلن جه
ــنواره  ــر در جش ــته تقدی ــوان شایس ــر و دو عن ــه برت ــان ۱۳ رتب ــرد: از می ــان ک و بی
قرآنــی هدهــد، کاروان قرآنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر موفــق بــه کســب 
ســه رتبــه اول، چهــار رتبــه دوم، پنــج رتبــه ســوم و ســه عنــوان شایســته تقدیــر 

شــد.
ــرد:  ــح ک ــهر تصری ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش ــی و دانش ــاون فرهنگ مع
ــا عنایــت الهــی و حمایــت  رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر، ایــن تیــم  ب
قرآنــی موفــق بــه کســب رتبــه ســیزدهم در بیــن بیــش از هفتــاد دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کشــور گردیــد و در روزهــای آینــده آییــن تجلیــل و تقدیــر از طایــه داران 

قرآنــی ایــن جشــنواره برگــزار خواهــد شــد.
دکتــر فرهــادی اســامی برگزیــدگان قرآنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر را بــه 

ترتیــب رتبه هــای کســب شــده بــه شــرح زیــر اعــام کــرد:
رتبه های اول:

۱. محمد امین بهرامی رتبه اول رشته ترتیل بخش اساتید
۲. حامد یوسفی رتبه اول رشته ترجمه خوانی قرآن کریم بخش کارکنان

ــش  ــی بخ ــات خوان ــا و مناج ــته دع ــه اول رش ــر رتب ــال بح ــون ه ــده خات ۳. حمی
ــان کارکن

رتبه های دوم:
۱. محمد جمیری رتبه دوم رشته مقاله نویسی بخش اساتید 

۲. مینا صلواتی رتبه دوم رشته حفظ کل قرآن کریم بخش اساتید 
۳. مازیار اسدی رتبه دوم رشته شعر )ویژه( بخش کارکنان 

۴. فریده زنده بودی رتبه دوم رشته حفظ موضوعی بخش کارکنان 
رتبه های سوم:

ــه  ــم صحیف ــا مفاهی ــنایی ب ــته آش ــوم رش ــه س ــی زاده رتب ــر زارع ــر جعف ۱. دکت
ــاتید  ــش اس ــجادیه در بخ س

۲. مجید دریایی رتبه سوم رشته دعا و مناجات خوانی در بخش اساتید 
ــش  ــم در بخ ــرآن کری ــی ق ــه خوان ــته ترجم ــوم رش ــه س ــی رتب ــن زارع ۳. محس

ــاتید اس
۴. هادی مبارکی رتبه سوم رشته فیلم کوتاه در بخش کارکنان 

۵. محبوبه بحرینی رتبه سوم رشته احکام بخش کارکنان 
عناوین شایسته تقدیر:

ــش  ــی در بخ ــته داستان نویس ــر رش ــته تقدی ــوان شایس ــتکار عن ــکینه کش ۱. س
ــان  کارکن

۲. فاطمــه ســادات مکــی عنــوان شایســته تقدیــر رشــته حفــظ موضوعــی قــرآن 
ــم در بخــش دانشــجویان  کری

۳. مرضیه محمودی فر عنوان شایسته تقدیر رشته نماز در بخش دانشجویان
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رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر در مراســم افتتــاح بیمارســتان شــهید ســلیمانی شــهر چــاه مبــارک گفــت: افتتــاح بیمارســتان 
شــهید ســلیمانی محرومیت زدایــی در امــر درمــان مردمــان جنــوب اســتان بوشــهر را معنــا کــرد.

ــات  ــاز عملی ــمیری از آغ ــعید کش ــر س دکت
 ۱۱۰ دانشــگاهی  بیمارســتان  اجرایــی 
تختخوابــی رازی شهرســتان عســلویه در 
آینــده ای نزدیــک خبــر داد و تصریــح کــرد: 
ــام  ــا در ای ــک م ــپاه کم ــتان های س بیمارس
شــیوع کوویــد ۱۹ بوده انــد و بــه زودی 
بیمارســتان شــهدای هســته ای دومیــن 
اســتان  مرکــز  دانشــگاهی  بیمارســتان 
ــه  ــت ب ــز اس ــال تجهی ــه در ح ــهر ک بوش
ــردم  ــه م ــت ب ــاده خدم ــرداری و آم بهره ب

ــرد. ــم ک خواهی

دکتــر کشــمیری ضمــن تقدیــر از متصدیــان 
ســاخت ایــن بیمارســتان اعــام کــرد: 
ســلیمانی  شــهید  بیمارســتان  ســاخت 
ــردم  ــت و م ــوزه صنع ــی ح ــای درمان نیازه

ــرد. ــد ک ــع خواه ــتان را مرتف شهرس
همــه  برخــاف  کــرد:  اضافــه  وی 
عســلویه  شهرســتان  پیش بینی هــا، 
صنعتگــران  بــودن  پذیــرا  علی رغــم 
ازسراســر کشــور بــا رعایــت صحیــح 
ــزان ــن می ــتی کمتری ــای بهداش پروتکل ه

ــد ۱۹  ــاری کووی ــی از بیم ــر ناش مرگ ومی
ــتان  ــتان های اس ــه شهرس ــان هم را در می

ــت. ــته اس داش
ــتان  ــته، اس ــه داد: در ۱۶ روز گذش وی ادام
بوشــهر ۱۱ روز بــدون فوتــی کرونــا را 
پشــت ســر گذاشــته اســت ک ایــن نشــان 
رعایــت  از  شــهروندان  بــاالی  درک  از 

دارد. بهداشــتی  شــیوه نامه های 

شناسایی 55 بیمار مبتال به کرونا در تنگستان با استفاده از تست های تشخیص سریع کرونا
ــار را در  ــا ۵۵ بیم ــریع کرون ــخیص س ــت های تش ــتفاده از تس ــا اس ــتیم ب ــلیمانی توانس ــهید س ــرح ش ــت: در ط ــتان گف ــان تنگس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی

ــم. شهرســتان تنگســتان شناســایی کنی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان، مهنــدس عــادل مقــدس بیــان داشــت: بــا آغــاز طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی کــه بــا 
همــکاری وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی و بســیج مســتضعفین برنامه ریــزی و اجرایــی شــده، گام هــای مهمــی در جهــت شناســایی بیمــاران مبتــا 

ــته ایم. ــا برداش ــه کرون ب
ــا اشــاره بــه اســتفاده شــدن ۲۱۸ کیــت تشــخیص ســریع در تنگســتان تاکنــون اظهــار داشــت: یکــی از مــوارد  رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان ب
ــا بــه مراکــز خدمــات جامــع ســامت بــود کــه ایــن مهــم ایــن امــکان را بــه  مهمــی کــه در ایــن طــرح اجرایــی شــد، ارائــه تســت های تشــخیص ســریع کرون

وجــود آورد تــا در زمانــی حــدود ۳۰ دقیقــه بیمــاران شناســایی و بــا انجــام قرنطینــه زنجیــره انتقــال بیمــار قطــع گــردد.
ــدون عامــت  ــا مثبــت، ۵۵ بیمــار کــه بســیاری از آنهــا ب ــا بیمــاران کرون ــرای شناســایی افــراد مرتبــط ب وی ادامــه داد: از مجمــوع کیت هــای اســتفاده شــده ب

ــد. ــایی گردیدن ــوند شناس ــاری ش ــترش بیم ــب گس ــه موج ــور در جامع ــا حض ــتند ب ــد و می توانس بودن
مهنــدس عــادل مقــدس تصریــح کــرد: کمــک بــه بهبــود وضعیــت جســمانی بیمــاران کرونایــی و تســهیل در ارائــه خدمــات درمانــی بــه آنــان، یکــی دیگــر از 
اهدافــی بــود کــه بــه خوبــی در شهرســتان تنگســتان بــا تشــکیل تیم هــای مراقبتــی شــامل پزشــک و پرســتار اجرایــی شــد و بــه محــض نیــاز بیمــاران کرونــا 
ــه خدمــت، اقدامــات در  ــه می دهنــد و تاکنــون نیــز در ۴ مــورد درخواســت ارائ ــه آنهــا ارائ ــا حضــور در منــزل، خدمــات الزم را ب ــه خدمــات درمانــی ب مثبــت ب

منــزل بــرای بیمــاران انجــام شــده اســت.
مهنــدس مقــدس، نقــش بســیج مســتضعفین را در قرنطینــه بیمــاران مــورد تمجیــد قــرار داد و افــزود: یکــی از مشــکاتی کــه در گذشــته در رابطــه بــا قرنطینــه 
ــا تــاش بســیج مســتضعفین بســته های غذایــی موردنیــاز در اختیــار خانوارهــای  بیمــاران وجــود داشــت، موضــوع معیشــت خانوارهــا بــود و در حــال حاضــر ب

ــرد. ــرار می گی ــت ق ــا مثب ــار کرون ــد دارای بیم نیازمن
ــون  ــه تاکن ــتند ک ــی هس ــای نظارت ــلیمانی، تیم ه ــهید س ــرح ش ــال در ط ــای فع ــی از تیم ه ــرد: یک ــان ک ــتان خاطرنش ــان تنگس ــت و درم ــئول بهداش ــام مس مق
ــر رعایــت پروتکل هــای  ــد از صنــوف مختلــف اعــم از مراکــز عرضــه مــواد غذایــی، اماکــن عمومــی، ادارات، ســازمان ها و غیــره، ب ــا انجــام  هــزار و ۶۴۴ بازدی ب
بهداشــتی نظــارت داشــته اند و ۴ واحــد متخلــف را پلمــب و بــرای ۲۵۰ واحــد صنفــی، بــه دلیــل بــه مخاطــره انداختــن ســامت عمومــی اخطاریــه صــادر کرده انــد.



بیماری هــای  بــا  مبــارزه  کارشــناس 
غیــر واگیــر معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 
ــی از  ــت: یک ــهر گف ــکی بوش ــوم پزش عل
مهم تریــن مشــکل بهداشــت عمومــی 
ــای  ــا هزینه ه ــنوایی ب ــت دادن ش از دس
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــادی اس ــه اقتص قابل توج
بهداشــتی  معاونــت  عمومــی  روابــط 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر، پریســا 
توانایــی  داشــت:  اظهــار  زاده  نظــری 
شــنیدن بــرای درک دنیــای اطــراف و 
ــه  برقــراری ارتبــاط بســیار مهــم اســت ب
همیــن دلیــل از دســت دادن شــنوایی 
یکــی از مهم تریــن مشــکل بهداشــت 
قابل توجــه  هزینه هــای  بــا  عمومــی 
از  اقتصــادی اســت بــه طــوری کــه 
نظــر پیامدهــای اجتماعــی، پیشــرفت 
ــودکان،  ــه ای ک ــی حرف ــی، زندگ تحصیل
ــاد  ــال ایج ــاالن، اخت ــان و بزرگ س نوجوان

. می کنــد
ایجادکننــده  عوامــل  خصــوص  در  وی 
اختــال شــنوایی گفــت: اختــال شــنوایی 
ــددی از  ــل متع ــی از عوام ــد ناش می توان
جملــه بیماری هایــی ماننــد ســرخک، 
اوریــون و مننژیــت، اوتیســم مزمــن، قــرار 
ــا  ــاد ی ــروصدا زی ــرض س ــن در مع گرفت
ــتفاده  ــردن، اس ــر و گ ــدت س ــی م طوالن
ــواع  ــه ان ــیک از جمل ــای اتوکس از داروه
ــی و  ــیمی درمان ــای ش ــی از داروه خاص
آنتی بیوتیک هــا، حال هــای صنعتــی و 
ــا و  ــادرزادی و عفونت ه ــای م ناهنجاری ه
ــی از  ــان، برخ ــل زایم ــان قب ــکات زم مش
کمبودهــای تغذیــه ای، اختــاالت ژنتیکــی 

ــد. ــری باش و پی
ــری از  ــتی جلوگی ــناس بهداش ــن کارش ای
ــش از  ــزان بی ــا می ــاورت ب ــی و مج نزدیک
حــد صــدا را یکــی از راه هــای پیشــگیری 
از اختــال شــنوایی دانســت و افــزود: 
ــال  ــگیری از اخت ــای پیش ــر راه ه از دیگ
بیماری هــای  از  پیشــگیری  شــنوایی 
عفونــی از طریــق واکسیناســیون، افزایــش 
خطــرات  خصــوص  در  افــراد  آگاهــی 
اســتفاده از داروهــای اتوکســیک، مشــاوره 
ژنتیکــی در خصــوص برخــی از علــل 
ارثــی از دســت دادن شــنوایی، غربالگــری 
ســنجش  نظــر  از  نــوزادان  به موقــع 
ــورت  ــزون در ص ــت حل ــنوایی و کاش ش
ــنوایی  ــش ش ــه کاه ــک ب ــکان و کم ام
ســالمندان از اقدامــات کلیــدی بــرای 

ــت. ــنوایی اس ــار ناش ــش ب کاه

ــه  ــال ۱۳۸۵ ب ــوزادان از س ــری ن غربالگ
مــوارد  به موقــع  تشــخیص  منظــور 

می شــود انجــام  بــه  مشــکوک 
برنامــه  گفــت:  زاده  نظــری  پریســا   
ــه  ــای اولی ــوزادان در روزه ــری ن غربالگ
ــتی و  ــازمان بهزیس ــکاری س ــا هم ــد ب تول
ــال ۱۳۸۵  ــکی از س ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــوارد  ــع م ــخیص به موق ــور تش ــه منظ ب
ــت  ــاع جه ــنوایی و ارج ــه ناش ــکوک ب مش
و  مــوارد  ایــن  تشــخیص  و  بررســی 
همچنیــن کاشــت حلــزون در صــورت نیــاز 

مشــغول انجــام می شــود.
ــنوایی  ــری ش ــه غربالگ ــان اینک ــا بی وی ب
نــوزادان و شــیرخواران برنامــه ای عمومــی 
ــده  ــد ش ــازه متول ــوزادان ت ــه ن ــرای کلی ب
اســت گفــت: وزن زیــر ۱۵۰۰ گــرم در بــدو 
ــورت و  ــر و ص ــکلی های س ــد ش ــد، ب تول
ــی در  ــرو رفتگ ــوش، ف ــده در گ ــود زائ وج
ــوش،  ــال گ ــداد کان ــوش، انس ــراف گ اط
ــوش،  ــراف گ ــوراخ هایی در اط ــود س وج
ــاعت در  ــش از ۴۸ س ــدن بی ــتری ش بس
NICU، ســابقه خانوادگــی کــم شــنوایی، 
ــوزادی،  ــون در دوره ن ــض خ ــابقه تعوی س
 ،)TORCH( رحمــی  داخــل  عفونــت 
ــیک در دوران  ــای اتوتوکس ــرف داروه مص
ویژگی هــای  از  را  نــوزادی  و  بــارداری 
نوزادانــی اســت کــه بایــد از نظــر شــنوایی 

ــوند. ــتری ش ــی بیش بررس
بیماری هــای  بــا  مبــارزه  کارشــناس 
غیــر واگیــر معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 
ــن گفــت:  ــوم پزشــکی بوشــهر همچنی عل
ــت  ــه مننژی ــا ب ــابقه ابت ــه س ــی ک نوزادان
ــر  ــه منج ــر ک ــه س ــه ب ــابقه ضرب و س
بــه بســتری شــدن شــیرخوار گــردد 
ازدواج  از  حاصــل  نــوزاد  همچنیــن  و 
ــنوایی  ــر ش ــد از نظ ــز بای ــاوندی نی خویش

ــوند. ــی ش بررس
ــس  ــه پ ــوزادی ک ــرد: ن ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــت نتیج ــری و دریاف ــام غربالگ از انج
ســامت شــنوایی، پــس ازآن بــه هــر 
ــده و  ــتری ش ــتان بس ــی در بیمارس علت
ــون  ــض خ ــا تعوی ــت ی ــون مثب ــت خ کش
ــا  ــیک و ی ــای اتوتوکس ــرف داروه ــا مص ی
ســابقه ترومــا بــه ســر داشــته باشــد و یــا 
مبتــا بــه مننژیــت شــده باشــد، مجــدداً 

ــود. ــال ش ــد غرب بای

ــد  ــد از رون ــت در بازدی ــر وزارت بهداش ناظ
ــا  ــاری کرون ــگیرانه بیم ــای پیش فعالیت ه
ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش در ش
دیلــم گفــت: در برابــر مخاطراتــی همچــون 
ــامت  ــواد س ــد س ــد ۱۹ بای ــی کووی اپیدم

ــید. ــا بخش ــردم را ارتق م
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه 
بهداشــت و درمــان شهرســتان دیلــم؛ 
ــزود:  ــق اف ــماعیل مطل ــد اس ــر محم دکت
ــا  ــد ت ــردم بای ــزان درک م ــی و می آگاه
ــوده کــه متوجــه باشــند بیمــاری  حــدی ب
ــان  ــا یکــی ۲ ســال آینــده همچن ــا ت کرون
ــد از  ــه بای ــراد جامع ــته و اف ــود داش وج
ــه  ــرم ب ــاز مب ــد و نی ــت کنن ــود مراقب خ
ــبکه ها  ــگاه و ش ــه راه در دانش ــه نقش تهی

وجــود دارد.
ــت و  ــبختانه بهداش ــرد: خوش ــار ک وی اظه
ــبکه ای  ــورت ش ــا به ص ــور م ــان کش درم
ــامت،  ــع س ــات جام ــز خدم ــوده، مراک ب
بیمارســتان های  بهداشــت،  خانه هــای 
ــان  ــز وظایفش ــه نی ــک، دو و س ــطح ی س
تعریف شــده و هــر بخــش بــه وظیفــه خــود 
ــه  ــر بیماری هــا ب رســیدگی کــرده و در براب

ــد. ــل می کنن ــتمی عم ــکل سیس ش
ــح  ــق تصری ــماعیل مطل ــد اس ــر محم دکت
کــرد: اهمیــت ارتقــا ســطح ســواد ســامت 
مــردم تــا حــدی اســت کــه اگــر بــه نحــو 
ــاه  ــود در فروردین م ــده ب ــن انجام ش احس
ــک  ــپس پی ــاری و س ــک دوم بیم ــا پی ب

ــدیم. ــه نمی ش ــوم مواج س
ــلیمانی را  ــهید س ــرح ش ــه ط وی در ادام
نقطــه عطفــی در کنتــرل کووید ۱۹ دانســت 
ــری و  ــم رهگی ــژه تی ــا به وی ــش تیم ه و نق
مراقبــت را حائــز اهمیــت دانســت و تاکیــد 
ــم و  ــراد دارای عائ ــه اف ــر از کلی ــرد: اگ ک
ــا دقــت نمونه گیــری  اطرافیــان مبتایــان ب
ــت  ــورد مثب ــک م ــر ی ــه ازای ه ــده و ب ش
ــه  ــریع تهی ــت س ــا ۱۵ تس ــل ۱۰ ت حداق
ــد کمــک شــایانی  شــود ایــن روش می توان

ــد.   ــرل بیمــاری کن ــه کنت ب
اظهــار  ضمــن  بهداشــت  وزارت  ناظــر 
و  برنامه هــا  اجــرای  از  خرســندی 
ــتان  ــد ۱۹ در اس ــرل کووی ــای کنت طرح ه
از  دیلــم  شهرســتان  به ویــژه  بوشــهر 
ــت:  ــرده و گف ــر ک ــان تقدی ــه متصدی هم
ایــن موضــوع مهــم را بــه اســتحضار مقــام 
عالــی وزارت دکتــر نمکــی خواهــم رســاند، 
مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر 
ــث  ــق در بح ــای موف ــی از مجموعه ه یک
ــم  ــن مه ــه ای ــوده ک ــا ب ــا کرون ــارزه ب مب
ــه  ــه خاورمیان ــور بلک ــا در کش ــد نه تنه بای

ــود. ــاد ش ــه از آن ی ــوان نمون به عن

یکی از مهم ترین مشکالت 
بهداشت عمومی از دست دادن 
شنوایی با هزینه های قابل توجه 

اقتصادی است

در برابر مخاطراتی همچون اپیدمی 
کووید 19 باید سواد سالمت مردم را 

ارتقا بخشید
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مدافعان سالمت ضمن ارائه خدمات به تزریق آرامش به بیماران و جامعه پرداخته اند

مشــاور اجرایــی و رییــس حــوزه ریاســت دانشــگاه 
ــامت  ــان س ــت: مدافع ــهر گف ــکی بوش ــوم پزش عل
ــه  ــش ب ــق آرام ــه تزری ــات ب ــه خدم ــن ارائ ضم

ــد. ــه پرداخته ان ــاران و جامع بیم
دکتــر امیرحســین دارابــی در مراســم تقدیــر 
ــال  ــت والیب ــامت هیئ ــع س ــکاران مداف از ورزش
ــاد  ــی آح ــت: تمام ــار داش ــهر اظه ــتان بوش اس
ــه  ــل ب ــاری و عم ــی، همی ــداوم همدل ــا ت ــه ب جامع
قطــع  جهــت  در  بهداشــتی  دســتورالعمل های 
زنجیــره شــیوع ویــروس کرونــا در اســتان بوشــهر 
گام برداشــته اند و موجــب کاهــش ایــن بیمــاری در 

شــده اند. جامعــه 
وی بــا بیــان اینکــه مدافعــان ســامت در جــدال نابرابــر بــا کرونــا بــا تمام 

ــزود:  ــد اف ــته و دارن ــور داش ــه حض ــدرت در عرص ق
ــا  ــیوع کرون ــان ش ــامت از زم ــه س ــان عرص مدافع
تاکنــون بادکتــر دارابــی اظهــار داشــت: درحالی کــه 
ــاری  ــی بیم ــترش ناگهان ــتان ۹۸، گس ــر زمس از اواخ
کرونــا باعــث وحشــت و نگرانــی عمــوم مــردم شــد، 
ــی  ــات درمان ــه خدم ــن ارائ ــامت ضم ــان س مدافع
ــه  ــاران و جامع ــه بیم ــد ب ــش و امی ــق آرام ــه تزری ب

پرداخته انــد.
وی بیــان کــرد: مدافعــان ســامت بــا وجــود آگاهــی 
ــروس  ــن وی ــه ای ــیب هایی ک ــا و آس ــه خطره از هم
ــجاعانه  ــد، ش ــه وارد کن ــا و جامع ــه آنه ــد ب می توان
ــه  ــا همــان تجهیزاتــی کــه در اختیــار داشــته اند ب ب
مقابلــه بــا آن رفته انــد و تــا شکســت کامــل ایــن از 

مبــارزه دســت نخواهنــد کشــید.
ــان دادن  ــاوه برنش ــامت ع ــان س ــه مدافع ــان اینک ــا بی ــی ب ــر داراب دکت
تخصــص، شــجاعت خــود را بــروز دادنــد گفــت: مدافعــان ســامت در ایــن 
ــن  ــد و در ای ــا کرده ان ــود را ره ــواده خ ــه و خان ــر خان ــارزه نفس گی مب

ــد. ــه کرده ان ــم جامع ــز تقدی ــهدایی نی ــیر ش مس

ــوان ارزش  ــی می ت ــه وقت ــان اینک ــا بی وی ب
را  ســامت  بخــش  نیروهــای  کار  بــاالی 
ــه ای  ــرای لحظ ــان را ب ــه خودم ــرد ک درک ک
ــن  ــزود: بهتری ــم اف ــرار دهی ــا ق ــای آنه ج
ــان  ــت از مدافع ــی مل ــپاس گزاری و قدردان س
ــود  ــا خ ــه ب ــت ک ــن اس ــامت ای ــم س حری
ایــن  بیشــتر  گســترش  مانــع  مراقبتــی 
ــیوع  ــه ش ــا دامن ــوند ت ــه ش ــاری در جامع بیم
ــه  ــه و ب ــه روز کاهش یافت ــی روزب ــن اپیدم ای

ــد. ــرل درآی کنت
ــام  ــیج تم ــه بس ــان اینک ــا بی ــی ب ــر داراب دکت
ــاری  ــا بیم ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــای جامع نیروه
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــان ش ــا در زم ــای زیب ــر از جلوه ه ــی دیگ ــا یک کرون
ــا رعایــت  ــود اضافــه کــرد: همــه مــردم ب ب
ــات  ــتی و تصمیم ــتورالعمل های بهداش دس
ــا  ارزشــمندی کــه در روزهــای شــیوع کرون
گرفتنــد موجــب کاهــش بیمــاری در جامعــه 

شــدند.
وی تصریــح کــرد: انجــام اقدامات ارزشــمند 
ماننــد تقدیــر از مدافعــان ســامت موجــب 
ــه  ــی ک ــه راه ــرای ادام ــزه ب ــاد انگی ایج
ــته  ــه داش ــی ادام ــا ک ــت ت ــخص نیس مش
باشــد اســت و تــاب آوری در مدافعــان 

ــد. ــاد می کن ــامت ایج س
ــت  ــوزه ریاس ــس ح ــی و ریی ــاور اجرای مش
ــا بیــان  دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ب
اینکــه تقدیــر از ورزشــکاران مدافــع ســامت باعــث ایجــاد انگیــزه بیــن 
همــکاران ورزشــکار حــوزه ســامت می شــود خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه 
علــوم پزشــکی بوشــهر در راســتای فعالیت هــای ورزشــی کارکنــان حــوزه 
ســامت تمــام تــاش خــود را بــه کار خواهــد گرفــت و از ایــن فعالیت هــا 

ماننــد گذشــته حمایــت نیــز خواهــد کــرد.

فروش دارو در سوپرمارکت ها و عطاری ها ممنوع است
ــروش دارو در  ــت: ف ــاوه گف ــان گن ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــور داروی ــئول ام مس
ــت. ــوع اس ــه ممن ــز داروخان ــه ج ــر ب ــکان دیگ ــر م ــا ه ــاری و ی ــوپرمارکت، عط س

مرضیــه بوســتانی در گفت وگــو بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه 
اظهــار داشــت: مــردم مــا بایــد بــه ایــن آگاهــی برســند کــه خدمــات دارویــی را از 
داروخانــه و افــراد بــا علــم و آگاهــی در زمینــه فــروش و نحــوه مصــرف دارو دریافــت 

کننــد.
ــراد  ــت: اف ــان داش ــاوه بی ــان گن ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــور داروی ــئول ام مس
ــی  ــدم آگاه ــا از ع ــوپرمارکت ها و عطاری ه ــه س ــف از جمل ــوف مختل ــودجو در صن س

ــد. ــروش دارو می کنن ــه ف ــدام ب ــرده و اق ــتفاده ک ــردم اس م

ــن داروهــا اغلــب قاچــاق هســتند  ــزود: ای وی اف
و چــون مــورد تأییــد معاونــت غــذا و دارو وزارت 
ــی  ــات دارو اطاع ــا از محتوی ــت م ــت نیس بهداش
ــن  ــرف ای ــر مص ــک خط ــن ریس ــم، بنابرای نداری
ــی  ــوارض جانب ــد ع ــت و می توان ــا باالس داروه
غیرقابــل جبرانــی بــرای مصرف کننــده بــه 

ــد. ــته باش ــراه داش هم
ــاوه دو  ــهر گن ــت: در ش ــار داش ــتانی اظه بوس
ــه  ــه ب ــه ک ــبانه روزی و ۶ داروخان ــه ش داروخان
صــورت روزانــه فعالیــت دارنــد وجــود دارد، 
ــه در  ــود داروخان ــه وج ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ــتاها  ــطح روس ــی در س ــتی و درمان ــز بهداش مراک
ــود را  ــاز خ ــای موردنی ــد داروه ــردم می توانن م
بــه راحتــی تهیــه کننــد و مشــکل تأمیــن دارو در 

ــدارد. ــود ن ــتان وج ــن شهرس ای
مســئول امــور دارویــی شــبکه بهداشــت و درمان 
گنــاوه بابیــان اینکــه در پــی بازدیــد از تعــدادی 
ســوپرمارکت و عطــاری مقــدار زیــادی دارو 
ــردم  ــرد: م ــان ک ــد خاطرنش ــط ش ــف و ضب کش
ــاز  ــای موردنی ــاوه داروه ــتان گن ــم شهرس فهی
ــاز  ــای غیرمج ــه از مکان ه ــه هیچ وج ــود را ب خ
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نماینــده مــردم دشتســتان در مجلــس شــورای اســامی گفــت: بــرای توســعه بخــش ارم و 
ــرد. ــم ک ــاش خواه ــود ت ــای موج ــتفاده از ظرفیت ه ــت و اس ــا جدی ــکان ب بوش

دکتــر ابراهیــم رضایــی در حاشــیه بازدیــد از مراکــز خدمــات جامــع ســامت و پایگاه هــای 
ــد  ــزات پزشــکی می توان ــس ۱۱۵ بخــش ارم و بوشــکان اظهــار داشــت: توســعه تجهی اورژان

بــر کیفیــت خدمــات ســامت تأثیرگــذار باشــد.
نماینــده مــردم دشتســتان در مجلــس شــورای اســامی گفــت: در ایــن چنــد ســال اخیــر 
ــا تــاش و مســاعدت وزارت بهداشــت و  ــه هــر دو بخــش شــده اســت و ب ــژه ای ب ــگاه وی ن
ــل از  ــه قب ــبت ب ــتان نس ــئولین شهرس ــن مس ــهر و همچنی ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل دانش
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت، بســتر مناســبی از لحــاظ احــداث و بهســازی فضاهــای 

ــن مناطــق ایجــاد شــده اســت. ــی در ای ــزات بهداشــتی و درمان فیزیکــی و توســعه تجهی
ــد در اولویــت حــوزه بهداشــت و  ــح کــرد: مناطــق کــم برخــوردار بای ــی تصری دکتــر رضای
درمــان باشــد تــا مــردم بتواننــد خدمــات خــود را باکیفیــت مطلوبــی دریافــت نماینــد تــا 

عدالــت در ســامت معنــا پیــدا کنــد.
ــای ارم و  ــی در بخش ه ــای اساس ــی از نیازه ــان یک ــتر درم ــز بس ــرد: مرک ــار ک وی اظه
بوشــکان اســت و بــا پیگیــری ایــن مســئله از طریــق وزارت بهداشــت، امیدواریــم بــه زودی 

ــن مناطــق باشــیم. ــان در ای ــروژه بســتر درم شــاهد اجــرای پ
دکتــر رضایــی بــه تأمیــن آمبوالنــس و احــداث پایــگاه اورژانــس ۱۱۵ جهــت منطقــه دهــرود 
ســفلی و روســتای طلحــه اشــاره کــرد و گفــت: ایــن مناطــق بــه دلیــل کوهســتانی بــودن از 
مناطــق پرخطــر می باشــند و یکــی از درخواســت های مــردم ایــن مناطــق بــرآورده کــردن 

ایــن خواســته اســت و مــا تمــام تــاش خــود را در ایــن زمینــه انجــام می دهیــم.
نماینــده مــردم دشتســتان در مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد: پیگیــری و خریــد 
ــس ۱۱۵  ــگاه اورژان ــت پای ــور جه ــوک و ونتیات ــی ش ــتگاه دس ــه دس ــز ب ــس مجه آمبوالن
بوشــکان و همچنیــن توســعه تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی در مراکــز خدمــات جامــع 
ــش ارم و  ــا در بخ ــای م ــرود از اولویت ه ــه و ده ــه، طلح ــکان، کلم ــگ ارم، بوش ــامت تن س

بوشــکان اســت.
ــکان و  ــژه پزش ــدی وی ــار واح ــیون های چه ــداث پانس ــرد: اح ــح ک ــی تصری ــر رضای دکت
ــا  ــگ ارم ب ــامت تن ــع س ــات جام ــز خدم ــت مرک ــس جه ــتگاه آمبوالن ــک دس ــن ی تأمی

ــد. ــد ش ــری خواه ــهر پیگی ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــکاری دانش هم
ــس  ــتان، رئی ــدار دشتس ــهر، فرمان ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــد، رئی ــن بازدی در ای
شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان و جمعــی از مســئولین بخــش ارم و بوشــکان، نماینــده 

مــردم دشتســتان در مجلــس شــورای اســامی را همراهــی کردنــد.

برای توسعه بخش ارم و بوشکان با جدیت و استفاده 
از ظرفیت های موجود تالش خواهم کرد

گاهنامه الکترونیکی- شماره 93 - دی ماه 799

ماموگرافــی  دســتگاه  راه انــدازی  و  نصــب 
ــی  ــادق گنج ــهید ص ــتان ش ــال در بیمارس دیجیت

برازجــان

ــی  ــادق گنج ــهید ص ــتان ش ــت بیمارس  سرپرس
برازجــان گفــت: یــک دســتگاه ماموگرافــی 
پیشــرفته دیجیتــال در بخــش خدمــات تصویــری 
بیمارســتان شــهید صادق گنجــی نصــب، راه اندازی 
ــد  ــرداری خواه ــه بهره ب ــال ب ــاه امس و از بهمن م

ــید. رس
ــهید  ــتان ش ــی بیمارس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
صــادق گنجــی؛ شــهرام جــال پــور افــزود: ایــن 
دســتگاه باهمــت مســئولین دانشــگاه علــوم 
ــامت  ــن س ــای خیری ــهر، کمک ه ــکی بوش پزش
و پیگیری هــای انجام شــده خریــداری و نصــب 

ــد. گردی
ــه ای  ــا هزین ــتگاه ب ــن دس ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــل  ــال از مح ــارد ری ــارده میلی ــک چه ــر ی بالغ ب
کمک هــای  و  دانشــگاهی  منابــع  اعتبــارات 
خیریــن ســامت خریداری شــده و جایگزیــن 
ــات  ــا خدم ــود ت ــی می ش ــوگ قدیم ــتگاه آنال دس
ــوع  ــا ن ــه ب ــری را در مقایس ــری باکیفیت ت تصوی

ــد.  ــه کن ــی  ارائ قدیم
ــد  ــه رون ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش ــور بی ــال پ ج
رو بــه رشــد آمــار ســرطان های پســتان در 
ــام  ــه انج ــرم ب ــاز مب ــتان و نی ــتان و شهرس اس
تســت های         ماموگرافــی در بیــن خانم هــا، 
ــه   ــایانی ب ــک ش ــد کم ــتگاه می توان ــن دس ای
انجــام غربالگری هــا و تشــخیص های به موقــع 
ــع  ــان به موق ــع درم ــتان و به تب ــای پس بیماری ه

ــد. ــا کن آن ه
ــی  ــادق گنج ــهید ص ــتان ش ــت بیمارس سرپرس
اظهــار امیــدواری کــرد بــا راه انــدازی ایــن 
تشــخیصی_درمانی  دســتگاه های  و  دســتگاه 
مشــابه در بیمارســتان شــهید گنجــی برازجــان در 
آینــده ای نزدیــک شــاهد ارائــه خدمــات درمانــی 
متنوع تــر، مطلوب تــر و باکیفیــت بهتــر بــه 
مــردم محــروم منطقــه و بیمــاران دردمنــد جامعــه 

ــود. ــم ب خواهی



اعــزام بیمــاران بخــش ارم بــه مرکــز شهرســتان دشتســتان 35 
درصــد کاهــش یافته اســت

ــز و  ــا تجهی ــت: ب ــهر گف ــتان بوش ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــه  توســعه مراکــز خدمــات جامــع ســامت بخــش ارم اعــزام بیمــاران ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه ــتان ۳۵ درص ــز شهرس مرک
ــع  ــات جام ــز خدم ــد از مرک ــیه بازدی ــمیری در حاش ــعید کش ــر س دکت
ــی  ــه تاش ــت: از هرگون ــش ارم گف ــت بخ ــای بهداش ــامت و خانه ه س
ــا از  ــی ی ــت عموم ــات بهداش ــردی، خدم ــامت ف ــت س ــواه در مراقب خ
ــای  ــدف آن ارتق ــرد و ه ــام می گی ــی انج ــن بخش ــای بی ــق برنامه ه طری

ــم. ــت می کنی ــت، حمای ــامت اس س
دکتــر کشــمیری همچنیــن گفــت: بــا اســتقرار تجهیــزات پزشــکی ماننــد 
دســتگاه رادیولــوژی، ســاماندهی تســهیات زایمانــی و ســاخت و تجهیــز 
ــاران  ــاری بیم ــای اجب ــع از مراجعت ه ــم مان ــکان می توانی ــیون پزش پانس
ــز  ــه مرک ــکی ب ــات پزش ــدی از امکان ــا بهره من ــان و ی ــه درم ــت ادام جه

شهرســتان دشتســتان و یــا اســتان شــویم.
ــات  ــد مرکــز خدم ــرداری از ســاختمان جدی ــا بهره ب ــح کــرد: ب وی تصری
ــکی،  ــزات پزش ــا و تجهی ــعه بخش ه ــگ ارم و توس ــامت تن ــع س جام
اعــزام بیمــاران بــه مرکــز شهرســتان ۳۵ درصــد کاهــش یافتــه اســت و 
ــی و اســتقرار پزشــکان  ــا توســعه بیشــتر بخش هــای درمان ــم ب امیدواری
ــش  ــاران در بخ ــی بیم ــد و تمام ــته باش ــه داش ــی ادام ــد کاهش ــن رون ای

ــوند. ــد ش ــتی بهره من ــی و بهداش ــات درمان ــود از خدم خ
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر اظهــار کــرد: مرکــز تســهیات 
زایمانــی بخــش ارم بیــش از دو دهــه ســابقه فعالیــت دارد و توســعه ایــن 
ــان  ــر زن ــد در مراقبــت و همچنیــن پیشــگیری از مرگ ومی ــز می توان مرک
بــاردار نقــش مهمــی داشــته باشــد و طبــق آمارهــا از ســال ۹۲ تاکنــون 

مــرگ مــادر بــارداری در ایــن منطقــه رخ نــداده اســت.
ــکی  ــه پزش ــیج جامع ــون بس ــکاری کان ــا هم ــت: ب ــمیری گف ــر کش دکت
پزشــکان متخصــص بــه صــورت ماهیانــه در بخــش ارم حضــور خواهنــد 
ــی  ــی تخصص ــات درمان ــد خدم ــش می توانن ــن بخ ــردم ای ــت و م داش

ــد. ــت نماین ــود دریاف ــه خ ــود را در منطق خ
ــگ ارم را  ــدان تن ــان و دن ــامت ده ــک س ــام کلینی ــروژه نیمه تم وی پ
ــا  ــت: ب ــان داش ــمرد و بی ــر ش ــگاه ب ــم دانش ــای مه ــی از اولویت ه یک
ــامی ــورای اس ــس ش ــتان در مجل ــده دشتس ــاعد نماین ــای مس قول ه

ایــن پــروژه بــه اتمــام خواهــد رســید، بــا تجهیــز ایــن کلینیــک و
تخصیــص دندانپزشــک خدمــات خوبــی در زمینــه بهداشــت و ســامت دهــان و 

دنــدان بــه مــردم ایــن بخــش ارائــه خواهــد شــد.
ــکان  ــه پزش ــع عادالن ــری و توزی ــرد: به کارگی ــان ک ــمیری خاطرنش ــر کش دکت
ــوردار و دور از  ــر برخ ــق کمت ــه مناط ــی ب ــت ده ــا اولوی ــف ب ــق مختل در مناط
ــن  ــص، تأمی ــکان متخص ــه پزش ــار ب ــاع بیم ــد ارج ــود رون ــتان، بهب ــز اس مرک
ــی از  ــامت بخش ــع س ــات جام ــز خدم ــاد مراک ــازی و ایج ــزات، بهس تجهی

ــت. ــش ارم اس ــه در بخ ــات انجام گرفت اقدام
ــم از  ــتی اع ــنل بهداش ــبانه روزی پرس ــغ و ش ــات بی دری ــر از زحم ــا تقدی وی ب
ــرل  ــی در کنت ــش درمان ــنل بخ ــن پرس ــامت و همچنی ــن س ــورزان، مراقبی به
ــش ارم  ــه بخ ــن منطق ــرد: در دورتری ــان ک ــا بی ــاری کرون ــگیری از بیم و پیش
ــا مرکــز شهرســتان دشتســتان دارد، بهــورزان خدمــات  ــادی ت کــه فاصلــه زی
ــد و  ــه کرده ان ــود ارائ ــش خ ــت پوش ــردم تح ــه م ــی ب ــتی قابل توجه بهداش
تمامــی ایــن خدمــات در ســامانه الکترونیــک ســیب ثبــت و قابل رؤیــت اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بــا تأکیــد بــر خدماتــی کــه خیریــن 
ــن بخــش در حــوزه بهداشــتی و  ــه توســعه ای ــد ب ســامت بخــش ارم می توانن
درمانــی داشــته باشــند، گفــت: خیریــن ســامت یکــی از بازوهــای قــوی و مهــم 
مــا در توســعه و تأمیــن تجهیــزات پزشــکی می باشــند و ایــن مهــم در بخــش 
ارم بایــد نهادینــه شــود تــا شــاهد ارتقــای ســامت مــردم و عدالــت در ســامت 

باشــیم.
در ایــن بازدیــد، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر، فرماندار دشتســتان، 
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان و جمعــی از مســئولین بخــش ارم 
و بوشــکان، نماینــده مــردم دشتســتان در مجلــس شــورای اســامی را همراهــی 

. ند د کر
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نوزادان را از مزایای مراقبت آغوشی در زمان شیوع بیماری کووید 19 محروم نکنیم

کارشــناس برنامــه کــودک شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه گفــت: در زمــان شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ نــوزادان را از مزایــای مراقبــت آغوشــی 
محــروم نکنیــم.

ــت،  ــدون عام ــادران ب ــوزادان و م ــت: در ن ــار داش 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
ــی  ــت آغوش ــل از مراقب ــادر قب ــوارد م ــن م ــود، در ای ــه می ش ــتی توصی ــای بهداش ــت پروتکل ه ــرط رعای ــه ش ــی ب ــت آغوش ــام مراقب ــد ۱۹، انج ــه کووی ــا ب ــا مبت ــکوک ی مش

ــد. ــتفاده کن ــه اس ــه الی ــک س ــًا از ماس ــوید و حتم ــون بش ــا آب و صاب ــت ها را ب دس
وی توضیــح داد: مراقبــت آغوشــی یــا مراقبــت کانگرویــی )KMC( یــک روش طبیعــی اســت کــه نــوزاد بــه صــورت برهنــه و عمــودی روی ســینه های مــادر و در تمــاس مســتقیم 

ــرد. ــرار می گی ــه پوســت ق پوســت ب
کارشــناس برنامــه کــودک شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه بیــان داشــت: ایــن نــوع مراقبــت بــه دو روش مــداوم و متنــاوب انجــام می شــود کــه در روش مــداوم نــوزاد در طــول ۲۴ 

ســاعت بــر روی ســینه مــادر قــرار می گیــرد و فقــط بــرای مــواردی ماننــد حمــام کــردن مــادر و مــواردی کــه موقــت و کوتــاه هســتند بــه فــرد جایگزیــن تحویــل داده می شــود.
وی افزود: در روش متناوب نوزاد به صورت متناوب بر روی سینه مادر و داخل انکیباتور )دستگاه( قرار می گیرد، این روش چند بار در روز باید انجام شود.

شــیخ نصــر تصریــح کــرد: مراقبــت آغوشــی در نــوزادان باعــث افزایــش تغذیــه انحصــاری بــا شــیر مــادر، حفــظ بیشــتر دمــای طبیعــی بــدن نــوزاد، کاهــش اســتفراغ، کاهــش 
ــت. ــوزاد اس ــه در ن ــس پنج گان ــت ح ــی تقوی ــت آغوش ــای مراقب ــر مزای ــود و از دیگ ــوزاد می ش ــه ن ــی و گری ــکات تنفس مش

وی ضمــن تشــریح فوایــد ایــن روش بــرای کــودک بــه بیــان مزایــای هم آغوشــی بــرای مــادر پرداخــت و گفــت: مــادران طــی مراقبــت آغوشــی نســبت بــه زمانــی کــه نــوزاد در 
دســتگاه انکیباتــور قــرار دارد، اســترس کمتــری دارنــد و از ایــن طریــق مهــارت بیشــتری بــرای انجــام مراقبــت نــوزاد کســب می کننــد.

کارشــناس برنامــه کــودک شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه اظهــار داشــت: نکتــه قابل توجــه در مراقبــت آغوشــی ایــن اســت کــه عــاوه بــر مــادر، ســایر اعضــای خانــواده کــه 
ــدر،  ــال پ ــد، به عنوان مث ــک کنن ــر کم ــن ام ــوزاد در ای ــادر و ن ــه م ــد ب ــند، می توانن ــه باش ــام آن را فراگرفت ــارت انج ــند و مه ــته باش ــت داش ــن مراقب ــام دادن ای ــه انج ــل ب تمای

ــد. ــام دهن ــی را انج ــت آغوش ــد مراقب ــر و ... می توانن ــزرگ، خواه مادرب
شــیخ نصــر تأکیــد کــرد: در کــودکان دوقلــو نیــز می تــوان مراقبــت آغوشــی را بــه صــورت هم زمــان بــرای هــر دوقلــو یــا بــه صــورت متنــاوب انجــام داد، به عنوان مثــال مــادر 

یــک قــل و هم زمــان قــل دیگــر توســط پــدر مراقبــت آغوشــی شــوند.
کارشــناس برنامــه کــودک شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه بابیــان اینکــه از مراقــب آغوشــی کمتــر از ۳۰ دقیقــه خــودداری شــود خاطرنشــان کــرد: مراقبــت آغوشــی بایــد در اولین 
بــار بــه مــدت ۶۰-۳۰ دقیقــه و یک بــار در روز انجــام شــود، در روزهــای بعــد بــه تدریــج مــدت زمــان و دفعــات آن افزایــش یابــد کــه زمــان مطلــوب بــرای مراقبــت آغوشــی ۱-۳ 

ســاعت و حداقــل ۳ بــار در روز اســت.



اصول تغذیه صحیح در دوران کرونا چیست؟

مســئول واحــد بهبــود تغذیــه شــبکه بهداشــت 
و درمــان شهرســتان عســلویه گفــت: تغذیــه در 
ــای  ــر نیازه ــل تغیی ــه دلی ــی ب ــای کرونای روزه
ــرایط  ــاری دارای ش ــدن در دوران بیم ــه ب روزان

ــت. ــی اس خاص
فاطمــه اســماعیلی در گفت وگــو بــا روابــط 
عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
عســلویه بــه مناســبت یازدهمیــن بســیج ملــی 
ــا  ــاری کرون ــت: در دوره بیم ــار داش ــه اظه تغذی
ــه  ــد ب ــه بای ــای روزان ــن نیازه ــر تأمی ــاوه ب ع
تغییراتــی کــه بــر اثــر بیمــاری در بــدن ایجــاد 

ــت. ــه داش ــود توج می ش
ــف  ــد طی ــرات می توان ــن تغیی ــرد: ای ــه ک  اضاف
وســیعی شــامل کاهــش اشــتها، کاهــش حــس 
ــدن  ــی در جوی ــدم توانای ــایی، ع ــی و چش بویای
و بلــع، ضعــف ناشــی از بیمــاری، عــدم رغبــت 
ــته  ــر بس ــی دیگ ــاص و تغییرات ــای خ ــه غذاه ب

ــد. ــاری باش ــه بیم ــا ب ــدت ابت ــدت و م به ش
ــاران  ــه بیم ــرد: در تغذی ــح ک ــماعیلی تصری اس
ــده و  ــار بررسی ش ــت بیم ــد وضعی ــی بای کرونای
ــی او را  ــه غذای ــت وی برنام ــا وضعی ــب ب متناس

ــه کــرد. تهی
وی بیــان کــرد: اگــر چــه تنظیــم رژیــم 
ــط  ــت توس ــر اس ــی بهت ــار کرونای ــی بیم غذای
ــرد  ــورت گی ــی ص ــم درمان ــغذیه و رژی کارشناس
ــه  ــا ب ــاران مبت ــه بیم ــا ب ــی م ــه کل ــا توصی ام
ــر پروتئیــن  ــرم و پ ــی ن ــم غذای ــد-۱۹ رژی کووی
بــا کالــری باالســت کــه البتــه ایــن رژیــم بــرای
بیمارانــی کــه توانایــی جویــدن و بلــع را دارنــد 

مناســب اســت.
ــی  ــی را گام ــات کاف ــیدن مایع ــماعیلی نوش اس
ــت و  ــا دانس ــاری کرون ــرل بیم ــر در کنت مؤث
توصیــه کــرد: اســتفاده از آب، آب میوه هــا،  
ــروع ــا ش ــان ب ــوپ ها هم زم ــواع س ــای و ان چ

ــرد  ــرار گی ــار ق ــی بیم ــه غذای ــم در برنام عائ
ــرژی  ــه ان ــاز ب ــع نی ــات مای ــم ترکیب ــرا هض زی
ــی  ــرژی کاف ــدن ان ــه ب ــری دارد، در نتیج تکمت

ــت. ــد داش ــاری خواه ــا بیم ــه ب ــرای مقابل ب
کارشــناس تغذیــه واحــد بهبــود تغذیــه شــبکه 
بهداشــت و درمــان شهرســتان عســلویه ضمــن 
ــده  ــای توصیه ش ــت مکمل ه ــر دریاف ــد ب تأکی
وزارت  اباغــی  پروتکل هــای  اســاس  بــر 
بهداشــت از قبیــل ویتامیــن D بــرای گروه هــای 
ــوع و  ــت تن ــه داد: رعای ــف ادام ــنی مختل س
ــه  ــتفاده از هم ــی و اس ــه غذای ــادل در برنام تع
۶ گــروه غذایــی شــامل گــروه نــان و غــات بــا 
تأکیــد بــر غــات و نان هــای ســبوس دار، انــواع 
ــواع  ــرف ان ــا مص ــا ب ــروه میوه ه ــا و گ جوانه ه
ــژه  ــه وی ــبزی ها ب ــروه س ــا، گ ــف میوه ه مختل
ــاوت  ــای متف ــا رنگ ه ــا ب ــواع آن ه ــرف ان مص
ــد  ــا تأکی ــت ها ب ــروه گوش ــم، گ ــواده کل و خان
ــات ــروه حبوب ــی، گ ــرغ، ماه ــرغ، م ــر تخم م ب

و مغزهــا بــا تأکیــد بــر مصــرف روزانــه حبوبــات 
و گــروه لبنیــات بــا تأکیــد بــر مصــرف لبنیــات 
ــیر  ــرف ش ــع مص ــرب و من ــک کم چ پروبیوتی
ــد  ــا تأکی ــات ب ــروه لبنی ــاری )گ در دوران بیم
ــک(  ــات پروبیوتی ــراً لبنی ــرف منحص ــر مص ب
می توانــد در رونــد حفــظ ســامت مفیــد باشــد.
ایــن کارشــناس تغذیــه بیــان کــرد: شــهروندان 
ــایت های  ــامت را از س ــه س ــوط ب ــات مرب اطاع
ــد  ــت کنن ــت دریاف ــد وزارت بهداش ــورد تأیی م
ــه  ــود تغذی ــر بهب ــایت دفت ــتا س ــن راس در همی
Https:// ــه آدرس ــت ب ــه وزارت بهداش جامع
ــی  ــع اطاعات Nut.Behdasht.Gov.Ir منب

ــت. ــه اس ــوزش تغذی ــه آم ــر در زمین معتب
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و 
درمــان شهرســتان عســلویه یازدهمیــن بســیج 
ملــی تغذیــه از ۱۵ تــا ۳۰ دی مــاه ۱۳۹۹ بــا شــعار 
ــزار  ــالم برگ ــه س ــا تغذی ــا ب ــگیری از کرون پیش

می گــردد.

ارائه 25۰۰ خدمت رایگان پزشکی در درمانگاه صحرایی آبدان
ــگاه  ــت در درمان ــزار و ۵۰۰ خدم ــه دو ه ــر از ارائ ــتان دیّ ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی

ــر داد. ــدان خب ــهر آب ــی در ش ــی صحرای تخصص
احمــد آخونــدی در حاشــیه اختتامیــه درمانــگاه تخصصــی صحرایــی در شــهر آبــدان اظهــار داشــت: 
بــه مناســبت دهــه مقاومــت ایــن درمانــگاه تخصصــی صحرایــی در شــهر آبــدان بــه مــدت دو روز 
ــش  ــتاهای بخ ــاکنین روس ــهر و س ــن ش ــردم ای ــمگیر م ــتقبال چش ــورد اس ــه م ــد ک ــدازی ش راه ان

آبــدان قــرار گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن درمانــگاه دو هــزار و ۵۰۰ خدمــت بــه مراجعیــن ارائــه شــد افــزود: ایــن 
خدمــات در تخصص هــای مختلــف پزشــکی و پیراپزشــکی از جملــه چشم پزشــکی، زنــان و زایمــان، 
داخلــی، اطفــال، ارتوپــد، دندانپزشــکی، تغذیــه، روانشناســی، پرســتاری، مامایــی و خدمــات دارویــی 

و بــه طــور رایــگان ارائــه شــد.
وی اضافــه کــرد: ۲۵ نفــر از مراجعیــن بــه چشــم پزشــکی نیــز بــرای انجــام عمــل جراحــی چشــم بــه بیمارســتان بوشــهر ارجــاع شــدند کــه عمــل آنهــا 

بــه صــورت رایــگان انجــام خواهــد شــد.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیــر بــا تقدیــر از عوامــل اجرایــی درمانــگاه تخصصــی صحرایــی آبــدان گفــت: در ایــن درمانــگاه صحرایــی 

ــی فعالیــت داشــتند. ــی و رشــته های پزشــکی، دندانپزشــکی و داروی ۵۳ پزشــک و عوامــل اجرای
آخونــدی بیــان داشــت: ایــن طــرح بــا مشــارکت بســیج جامعــه پزشــکی اســتان، بخشــداری آبــدان، شــهرداری و شــورای اســامی شــهر و پایــگاه مقاومــت 

بســیج آبــدان برگزارشــده اســت.
ــتفاده  ــت اس ــا نهای ــن طرح ه ــردم از ای ــم م ــه امیدواری ــت ک ــالیانه اس ــای س ــز برنامه ه ــی ج ــی صحرای ــای تخصص ــی درمانگاه ه ــتمرار برپای ــزود: اس وی اف

را ببرنــد.
وی یــادآور شــد: ســال گذشــته نیــز بــه همــت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیــر و بســیج جامعــه پزشــکی اســتان، درمانــگاه تخصصــی صحرایــی 

در روســتای سرمســتان از توابــع بخــش آبــدان برپــا شــد کــه مــردم از خدمــات ارائه شــده در آن درمانــگاه رضایــت داشــتند.
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کووید 19   نشان داد وجود زیرساخت های بهداشتی و دیدگاه سالمت  محور بسیار مهم است
ــد ۱۹  ــاری کووی ــت: بیم ــهر گف ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
بــه مــا نشــان داد کــه وجــود زیرســاخت های بهداشــتی، مباحــث 
دارد. اهمیــت  بهداشــتی  و  ســامت  محور  دیــدگاه  و  پیشــگیری 
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی بوشــهر؛ دکتــر ســعید کشــمیری در نشســت هم اندیشــی 
ــان داده  ــه نش ــت: تجرب ــگاه گف ــتی دانش ــت بهداش ــران معاون ــا مدی ب
ــر  ــرده و اگ ــرر ک ــم ض ــه کرده ای ــان تکی ــر درم ــا ب ــان تنه ــر زم ــه ه ک
ــتی  ــگیرانه و بهداش ــای پیش ــرف کاره ــان را ص ــاش و انرژی م ــام ت تم
ــم. ــود می بری ــرمایه س ــم س ــان ها و ه ــان انس ــاظ ج ــم ازلح ــم ه کنی
وی بابیــان اینکــه مــن خــود را جــزو بدنــه بهداشــت دانســته و هیچ وقــت 
خوشــبختانه  کــرد:  تصریــح  نبــوده ام  بهداشــتی  مباحــث  از  جــدا 
اقداماتــی کــه در ســال های قبــل در اســتان هــم در بخــش حــوزه 
ــده  ــامت انجام ش ــواد س ــزاری و س ــش نرم اف ــم بخ ــانی و ه ــروی انس نی
ــک  ــک پی ــط در ی ــور، فق ــا در کش ــک کرون ــا در ۳ پی ــه م ــد ک ــث ش باع
حضــور جــدی داشــته و همان طــور کــه همــه می داننــد اســتان 
ــد. ــرون آم ــفید بی ــت س ــه از وضعی ــود ک ــتانی ب ــن اس ــهر آخری بوش

دکتــر ســعید کشــمیری بیــان داشــت: دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر در 
ایــن ۱۰ مــاه کــه از بیمــاری کوویــد۱۹ گذشــته جــزو دانشــگاه های موفــق 
ــوده هرچنــد هنــوز دوران بیمــاری تمــام نشــده و پیــک زمســتانه را در  ب

پیــش داریــم.
کــرد:  خاطرنشــان  بوشــهر  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس 
ــوط  ــط مرب ــود فق ــت می ش ــوزه بهداش ــه ح ــبت ب ــه نس ــی ک بی مهری های
ــان  ــوزه درم ــه ح ــه همیش ــدگاه ک ــن دی ــوده و ای ــهر نب ــتان بوش ــه اس ب
اســت کــه در بیماری هــا فعــال اســت اشــتباه بــوده و امیــدوارم در آینــده 

ــود. ــوض ش ــور ع ــن تص ای
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت: همــه 
ــت  ــوزه بهداش ــی در ح ــیار باالی ــه بس ــتی تجرب ــت بهداش ــران معاون مدی
ــه  ــوده ک ــوزی ب ــره  و دلس ــرد خب ــود ف ــوزه خ ــدام در ح ــر ک ــته و ه داش
ــوب  ــهر محس ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــرای دانش ــرمایه هایی ب ــا س واقع

می شــوند.
ــت  ــزود: تیمــی کــه در مجموعــه معاون ــان اف ــر عبدالمحمــد خواجه ئی دکت
خوبــی  هماهنگــی  بــه  ســال ها  ایــن  در  می کننــد  کار  بهداشــتی 
رســیده اند کــه برآینــد آن هــم ایــن اســت کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
بوشــهر ازلحــاظ شــاخص ها و دســتاوردها در کشــور جایــگاه قابــل قبولــی 

دارد.

انجام بیش از 15۷5 تست کووید 
19 در شهرستان عسلویه/ بیش از 

یک ماه بدون فوتی کرونایی

نشــده کــه نشــان از همــکاری خــوب شــهروندان در رعایــت 
ــتی دارد. نکات بهداش

زارعــی ادامــه داد: بهبــود وضعیــت و کاهــش آمــار مبتایان 
و تغییــر وضعیــت از زرد بــه آبــی بــه معنــای پایــان بیمــاری 
نیســت و بایــد همچنــان رعایــت توصیه هــای بهداشــتی را 
ــه  ــا را ب ــم کــه ســاده انگاری ممکــن اســت م جــدی بگیری
ســمت افزایــش مبتایــان ســوق دهــد و ایــن امــر مســتلزم 

همــکاری همــه نهادهــای شهرســتان و شــهروندان در ایجــاد حساســیت های الزم اســت.
ــا شهرســتان عســلویه اظهــار داشــت: اســتفاده از ماســک، عــدم  ــا کرون ــه ب دبیــر ســتاد مقابل
تــردد غیرضــروری، رعایــت فاصلــه اجتماعــی، تهویــه مناســب و شستشــوی مکــرر دســت ها و 
ــاکان  ــته، کم ــای بس ــتانه در محیط ه ــی و دوس ــای خانوادگ ــز از دورهمی ه ــر پرهی ــه مهم ت از هم

بهتریــن راهــکار پیشــگیری از ابتــا بــه کوویــد ۱۹ اســت.
وی اذعــان داشــت: در تابســتان بــه علــت گرمــای زیــاد، اســتفاده از کولــر و بســته بــودن درب و 

ــته ایم. ــی داش ــتری و فوت ــا، بس ــزان ابت ــز در می ــن خی ــا باالتری پنجره ه
ــل  ــون در فص ــرد: اکن ــان ک ــلویه خاطرنش ــتان عس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی
زمســتان نیــز بــه علــت عــدم تهویــه مناســب منــازل در صــورت عــدم توجــه بــه ایــن مهــم و 
ــه دنبــال  ــان و به تبــع آن میــزان بســتری ها و فوتــی ب ــاز هــم افزایــش مبتای ــگاری ب عــادی ان

خواهــد داشــت کــه امیدواریــم مــردم شهرســتان عســلویه نیــز آن را مدنظــر قــرار دهنــد.

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان عســلویه 
ــش از  ــون بی ــد ۱۹ تاکن ــدای شــیوع کووی ــت: از ابت گف
ــلویه  ــتان عس ــا در شهرس ــت کرون ــزار و ۵۷۵ تس ه
گرفته شــده کــه تنهــا ۲۵ درصــد از ایــن افــراد مبتــا 

ــده اند. ــخیص داده ش ــد ۱۹ تش ــه کووی ب
جاســم زارعــی بــا اشــاره بــه فــوت ۳۱ نفــر از ابتــدای 
ــار  ــلویه، اظه ــتان عس ــد ۱۹ در شهرس ــیوع کووی ش
داشــت: خوشــبختانه در یــک مــاه اخیــر مــورد فوتی بر 
اثــر ابتــا بــه کرونــا در شهرســتان عســلویه مشــاهده 
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ــوم  ــگاه عل ــجویان دانش ــاب دانش انتخ
ــای  ــوان اعض ــه عن ــهر ب ــکی بوش پزش
ــای  ــزی انجمن ه ــورای مرک ــی ش اصل

ــوری ــی کش علم

مرکــزی  انتخابــات شــورای  برگــزاری  پــی  در 
ــی،  ــوری مامای ــجویی کش ــی دانش ــای علم انجمن ه
ــه عنــوان اعضــای  ــه ب دندان پزشــکی و علــوم تغذی
علمــی  انجمن هــای  مرکــزی  شــورای  اصلــی 

ــدند. ــاب ش ــوری انتخ کش
بــه گــزارش مفــدا بوشــهر، در پــی برگــزاری 
انتخابــات شــورای مرکــزی انجمن هــای علمــی 
دانشــجویی کشــوری مامایــی، دندان پزشــکی و 
علــوم تغذیــه، »فــرح امینــی« بــا کســب بیش تریــن 
رأی بــه عنــوان نایــب دبیــر انجمــن علمــی مامایــی 

مدیــر منابــع انســانی دانشــگاه 
از  بوشــهر  پزشــکی  علــوم 
محــل  از  نفــر   ۵۳۲ جــذب 
ــد  ــتخدامی جدی مجوزهــای اس
ــر داد. ــگاه خب ــن دانش در ای

عبدالرضــا محبوبــی اظهــار 
علــوم  دانشــگاه  داشــت: 
پزشــکی بوشــهر از محــل مجوزهــای اســتخدامی مأخــوذه تعــداد 
ــا  ــا ب ــد ت ــتخدام می کن ــغلی اس ــته ش ــر را در ۳۷ رش ۵۳۲ نف
جــذب ایــن تعــداد نیروهــای متخصــص و تــازه نفــس یــاری گــر 

ــند. ــامت باش ــه س ــدم جبه ــط مق ــربازان خ س
ــتخدامی  ــون اس ــد آزم ــای جدی ــه ظرفیت ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــاری در  ــال ج ــاه س ــکی در ۲۱ دی م ــوم پزش ــگاه های عل دانش
ــت:  ــت گف ــده اس ــام ش ــور اع ــنجش کش ــازمان س ــایت س س
ــا  ــا شــیوع بیمــاری منحــوس کرون نزدیــک یــک ســال اســت ب
ــامت  ــه س ــدم جبه ــط مق ــربازان خ ــمان س ــواب آرام از چش خ
ــام ایــن  ــا بیــان اینکــه ثبت ن رخــت بربســته اســت. محبوبــی ب
ــان  ــه داوطلب ــده ک ــاه آغازش ــی ۲۱ دی م ــون از روز ۱۵ ال آزم
www.:ــانی ــه نش ــنجش ب ــازمان س ــایت س ــه س ــد ب می توانن
ــال دارد  ــه احتم ــد ک ــام کنن ــه و ثبت ن sanJesh.org مراجع

ــد شــود. ــت تمدی ــن مهل ای
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیت هــای جدیــد کــه اعــام 
ــی  ــغلی و محل ــته ش ــد رش ــان می توانن ــد داوطلب ــد ش خواهن
ــل  ــته مح ــر رش ــت ه ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــود را ب ــی خ انتخاب

ــد. ــاح نماین ــد اص جدی
ــون از روز  ــه آزم ــه جلس ــرد: کارت ورود ب ــه ک ــی اضاف محبوب
سه شــنبه ۲۱ بهمن مــاه بــرای مشــاهده و پرینــت بــر روی 
www. ــانی ــه نش ــور ب ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ســایت س

ــت. ــد گرف ــرار خواه sanJesh.org ق
 مدیــر منابــع انســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر 
خاطرنشــان کــرد: آزمــون در روز جمعــه ۲۴ بهمن مــاه در حــوزه 
ــزار  ــده برگ ــه مشخص ش ــه جلس ــه در کارت ورود ب ــی ک امتحان
خواهــد شــد و پذیرفته شــدگان نهایــی در اســرع وقــت شــروع 

ــرد. ــد ک ــه کار خواهن ب

ــر  ــای غی ــد بیماری ه ــئول واح ــناس مس کارش
ــهر  ــتان بوش ــت شهرس ــز بهداش ــر مرک واگی
گفــت: کاالهــای آسیب رســان بــه ســامت 
موجــب افزایــش احتمــال ابتــا بــه بیماری هــای 

ــود. ــی می ش ــی عروق ــرطان و قلب ــت، س دیاب
ــه  ــهر، فرزان ــتان بوش ــت شهرس ــز بهداش ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــامت کاالهای ــه س ــان ب ــای آسیب رس ــت: کااله ــار داش ــمردی اظه گش
ــای  ــه بیماری ه ــا ب ــال ابت ــش احتم ــب افزای ــا موج ــرف آنه ــه مص ــتند ک هس
ــد  ــی مانن ــی عروق ــای قلب ــرطان، بیماری ه ــت، س ــه دیاب ــر از جمل ــر واگی غی

ــود. ــارخون می ش ــکته و فش س
ــی، روغن هــا شــامل روغن هــای  ــح کــرد: ســیگار و محصــوالت دخان وی تصری
نیمــه جامــد و جامــد و نوشــیدنی ها و فــراورده ای آنهــا، فرآورده هــای 
گوشــتی و غذاهــای آمــاده مصــرف، کاالهــای آرایشــی و ســایر اقــام خوراکــی 

ــت. ــراد اس ــامتی اف ــرای س ــان ب ــای آسیب رس ــه کااله ــر از جمل دیگ
گشــمردی اضافــه کــرد: برخــی نوشــیدنی ها ماننــد انــواع نوشــابه گازدار طعــم 
ــرژی زا، نوشــیدنی ماءالشــعیر طعــم  دار رنگــی و بی رنــگ، میــوه ای، نوشــابه ان
دار، انــواع نوشــیدنی های میــوه ای گازدار و بــدون گاز بــا محتــوای آب میــوه ۲۵ 
ــواع شــربت میــوه ای و غیــر میــوه ای، شــربت های تزئینــی  درصــد و کمتــر، ان
ــواع  ــی و ان ــی خوراک ــای یخ ــوه ای، فراورده ه ــر می ــیدنی های غی ــواع نوش و ان

ــد. ــاب می آی ــان به حس ــای آسیب رس ــزو کااله ــوری ج ــیدنی ف ــودر نوش پ
کارشــناس مســئول واحــد بیماری هــای غیــر واگیــر مرکز بهداشــت شهرســتان 
بوشــهر گفــت: انــواع سوســیس و کالبــاس، ژامبــون، انــواع ســاندویچ و پیتــزای 
ــده  ــل آماده ش ــه و فاف ــواع سمبوس ــون، ان ــاس و ژامب ــیس و کالب دارای سوس
بــا روش غوطــه وری در روغــن جــزو فرآورده هــای گوشــتی محســوب شــده در 

ــد. ــاب می آین ــان به حس ــای آسیب رس کااله
ــر  ــای آن مض ــی و فرآورده ه ــای آرایش ــت: کااله ــئول گف ــناس مس ــن کارش ای
ــای  ــو و فرآورده ه ــی تات ــای آرایش ــتفاده از فرآورده ه ــت و اس ــامتی اس س
طراحــی پوســت، فرآورده هــای آرایشــی رنگــی پوســت و مــو )انــواع رژ لــب، 
ریمــل، کــرم پــودر، پنکیــک، خــط چشــم، مــداد آرایشــی چشــم و لــب، رنــگ 
مــو و ...(، انــواع فرآورده هــای برنــزه کننــده پوســت، انــواع محصــوالت الغــر 
کننــده موضعــی و فرآورده هــای صــاف کننــده، فــر کننــده و کراتینــه کننــده 

ــد. ــدن وارد می کن ــه ب ــدی ب ــیب های ج ــدت آس ــو در درازم م
ــواع ســس پرچــرب  گشــمردی خاطرنشــان کــرد: اقــام خوراکــی از جملــه ان
شــامل مایونــز، ســس ســاالد و ســس ســفید بــا چربــی بیــش از ۳۰ درصــد و 
ــات  ــیب زمینی و غ ــه س ــر پای ــن ب ــده در روغ ــای سرخ ش ــواع فراورده ه ان
ــات،  ــنک غ ــواع اس ــیب زمینی و ان ــال س ــه و خ ــس، برگ ــواع چیپ ــد ان مانن
ــفانه  ــه متأس ــک ک ــواع پف ــه ذرت، ان ــر پای ــده ب ــم ش ــرآورده حجی ــواع ف ان
اســتفاده آنهــا در جامعــه زیــاد اســت تأکیــد می شــود تــا همشــهریان عزیــز 

ــد. ــتفاده نکنن اس

کشــوری برگزیــده و بــه ترتیــب »مریــم زارعــی« و 
»علــی نظــری« بــه عنــوان اعضــای اصلــی شــورای 

ــای ــزی انجمن ه مرک
ــوری  ــه کش ــوم تغذی ــکی و عل ــی دندان پزش علم
ــجویی  ــی و دانش ــاون فرهنگ ــدند مع ــاب ش انتخ
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر نیــز ایــن موفقیت 

ــت. ــک گف ــب تبری ــجویان منتخ ــه دانش را ب
دکتــر اکــرم فرهــادی بــا اشــاره بــه تأثیرگــذار بودن 
انجمن هــای علمــی دانشــجویی در دانشــگاه ها، 
ــال و  ــجویان فع ــه دانش ــت را ب ــن موفقی ــت: ای گف

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  پویــای 
روز توفیقــات  و  گفتــه  تبریــک  بوشــهر 
منتخــب  اعضــای  و  کل  دبیــر  بــرای  افــزون  
مامایــی،  کشــوری  علمــی  انجمن هــای 
وی  خواهانــم.  تغذیــه  علــوم  و  دندان پزشــکی 
تصریــح کــرد: انجمن هــای علمــی دانشــجویی 
ــی  ــدف کل ــهر باه ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل دانش
جهــاد علمــی و ترویــج فرهنــگ ســامت در جامعــه 
ــا  ــی ب ــال تحصیل ــن س ــی ای ــده اند، ط تشکیل ش
ــدم  ــا و ع ــی کرون ــی و پاندم ــرایط بحران ــود ش وج
فعالیت هــای  توانســته اند  دانشــگاه  در  حضــور 

باشــند. داشــته  قابل توجــه ای  و  مؤثــر 
ــی  ــت و پویای ــن آرزوی موفقی ــادی ضم ــر فره دکت
ــه،  ــن عرص ــال در ای ــجویان فع ــه دانش ــرای هم ب
گفــت: امیــدوارم کــه انجمن هــای علمــی مــا 
ــن  ــتعدادها و برانگیخت ــکوفایی اس ــرای ش ــی ب محل
ــاد  ــا ایج ــده و ب ــجویان ش ــی دانش ــت علم خاقی
ــطح  ــاء س ــث ارتق ــازی باع ــی و توانمندس هم افزای

ــوند. ــگاه ش ــی دانش علم
ــی،  ــوری مامای ــی کش ــای علم ــات انجمن ه انتخاب
بــا مشــارکت  تغذیــه  علــوم  و  دندان پزشــکی 
ــوم پزشــکی کشــور برگــزار شــد. دانشــگاه های عل

ــتخدامی  ــای اس ــل مجوزه ــر از مح ــذب 532 نف ج
ــوم  ــگاه عل جدیددردانش

پزشــکی بوشــهر

کاالهــای آسیب رســان بــه ســالمت موجــب افزایــش 
ــرطان  ــاری س ــه بیم ــال ب ــال ابت احتم

می گــردد
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در طرح شهید سلیمانی  بیش از 2۰۰نفر توسط تیم های بهداشتی در منزل مراقبت شده اند

ــتی )  ــای  بهداش ــط تیم ه ــر توس ــون ۲۲۴ نف ــلیمانی تاکن ــهید س ــرح ش ــدن ط ــی ش ــان اجرای ــت: از زم ــتان گف ــان دشتس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش ریی
ــده اند. ــت ش ــزل مراقب ــامت( در من ــن س ــورزان و مراقبی به

ماریــا خویش دوســت در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان افــزود: در ایــن 
طــرح تیم هــای رهگیــری و مراقبتــی مهم تریــن نقــش را در قطــع زنجیــره انتقــال بــر عهــده داشــته و ۲۹ 
تیــم دونفــره کــه  شــامل یــک بهــورز، مراقــب ســامت و یــک رابــط ســامت محلــه و یــا نیــروی بســیجی 

ــد. ــت می کنن ــده فعالی ــف تعیین ش ــوب وظای ــت در چارچ اس
وی مراقبــت و ردیابــی افــراد مثبــت و بیماریابــی فعــال از اطرافیــان بیمــار را یــک حرکــت مهــم در کنتــرل 
ــه  ــش محل ــا پای ــد ب ــی وظیفه دارن ــری و مراقبت ــای رهگی ــت: تیم ه ــار داش ــت و اظه ــا دانس ــاری کرون بیم
محــور و خانــواده  محــور نســبت بــه انجــام تســت های ســریع از مــوارد مشــکوک و همچنیــن ارجــاع جهــت 

تســت pcr اقــدام کننــد.
ــط  ــده توس ــریع انجام ش ــت س ــداد تس ــرد: تع ــح ک ــتان تصری ــان دشتس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش  ریی

ــت.  ــده اس ــزارش ش ــت گ ــراد مثب ــن اف ــر از ای ــه ۳۹ نف ــوده ک ــر ب ــری ۳۶۱ نف ــی رهگی ــای مراقبت تیم ه
خویش دوســت گفــت: تعــداد افــراد در معــرض تمــاس نزدیــک رهگیــری شــده تاکنــون ۲۳۳ نفــر بــوده کــه 

۲۵ نفــر از ایــن افــراد بــه مراکــز منتخــب ارجــاع داده شــده اند.
ــته و  ــر دانس ــا را مؤث ــوزش خانواره ــی و آم ــامت در گندزدای ــفیران س ــیجی و س ــای بس ــش نیروه وی نق
ــزل،  ــه و جداســازی بیمــاران در من ــا، اجــرای قرنطین ــا آن ه ــراد در تمــاس ب ــزود: آمــوزش بیمــاران و اف اف

ــت. ــلیمانی اس ــردار س ــهید س ــرح ش ــب ط ــی در قال ــای نظارت ــف تیم ه ــر وظای ــان از دیگ ــار و اطرافی ــت بیم ــتمر وضعی ــش مس ــی و پای گندزدای
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان از مــردم خواســت کــه بــا تیم هــای رهگیــری همــکاری کــرده تــا شــاهد کاهــش ابتــای بیمــاری کرونــا در 

جامعــه باشــیم.

بیمارستان 64 تختخوابی شهید سلیمانی شهر چاه مبارک شهرستان عسلویه افتتاح شد

رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان گفــت: از زمــان اجرایــی 
ــای   ــط تیم ه ــر توس ــون ۲۲۴ نف ــلیمانی تاکن ــهید س ــرح ش ــدن ط ش
بهداشــتی ) بهــورزان و مراقبیــن ســامت( در منــزل مراقبــت شــده اند.
ماریــا خویش دوســت در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت 
ــری و  ــای رهگی ــرح تیم ه ــن ط ــزود: در ای ــتان اف ــان دشتس و درم
مآمــوزش خانوارهــا را مؤثــر دانســته و افــزود: آمــوزش بیمــاران و افــراد 
در تمــاس بــا آن هــا، اجــرای قرنطینــه و جداســازی بیمــاران در منــزل، 
ــر  ــان از دیگ ــار و اطرافی ــت بیم ــتمر وضعی ــش مس ــی و پای گندزدای
ــلیمانی  ــردار س ــهید س ــرح ش ــب ط ــی در قال ــای نظارت ــف تیم ه وظای

اســت.
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان از مــردم خواســت کــه بــا 
تیم هــای رهگیــری همــکاری کــرده تــا شــاهد کاهــش ابتــای بیمــاری 

کرونــا در جامعــه باشــیم.

رییــس شــبکه 
شــت  ا بهد
درمــان  و 
ن  شتســتا د
گفــت: از زمــان 
اجرایــی شــدن 
ــهید  ــرح ش ط
نی  ســلیما
 ۲۲۴ تاکنــون 
توســط  نفــر 
ی   تیم هــا
شــتی  ا بهد
بهــورزان   (
مراقبیــن  و 

شــده اند. مراقبــت  منــزل  در  ســامت( 
ماریــا خویش دوســت در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت 
ــری و  ــای رهگی ــرح تیم ه ــن ط ــزود: در ای ــتان اف ــان دشتس و درم
ــده  ــر عه ــال ب ــره انتق ــع زنجی ــش را در قط ــن نق ــی مهم تری مراقبت
داشــته و ۲۹ تیــم دونفــره کــه  شــامل یــک بهــورز، مراقــب ســامت و 
یــک رابــط ســامت محلــه و یــا نیــروی بســیجی اســت در چارچــوب 
آمــوزش خانوارهــا را مؤثــر دانســته و افــزود: آمــوزش بیمــاران و افــراد 
در تمــاس بــا آن هــا، اجــرای قرنطینــه و جداســازی بیمــاران در منــزل، 
ــر  ــان از دیگ ــار و اطرافی ــت بیم ــتمر وضعی ــش مس ــی و پای گندزدای
ــلیمانی  ــردار س ــهید س ــرح ش ــب ط ــی در قال ــای نظارت ــف تیم ه وظای

اســت.
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان از مــردم خواســت کــه بــا 
تیم هــای رهگیــری همــکاری کــرده تــا شــاهد کاهــش ابتــای بیمــاری 

کرونــا در جامعــه باشــیم.
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