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هم زمان با روز جهانی بهداشت محیط صورت گرفت؛
تجلیل استاندار بوشهر از تالشگران عرصه بهداشت و درمان 

ــت و  ــه بهداش ــگران عرص ــالمت، تالش ــان س ــت ماهه مدافع ــار هش ــت ایث ــه پاسداش ــط و ب ــت محی ــی بهداش ــا روز جهان ــان ب هم زم
درمــان اســتان بوشــهر توســط اســتاندار بوشــهر تجلیــل شــدند.

ــل از  ــش تجلی ــهر در همای ــتاندار بوش اس
ــان  ــت و درم ــه بهداش ــگران عرص تالش
ــالمت کشــور  ــام س ــت: نظ اســتان گف
ــا  ــا ب ــروس کرون ــا وی ــگ ب ــر جن ــالوه ب ع

ــت. ــرو اس ــز روب ــم نی ــده تحری پدی
عبدالکریــم گراونــد بــا تقدیــر از تالش های 
ــان ســالمت اســتان بوشــهر گفــت:  مدافع
ــهر  ــتان بوش ــی اس ــت و درمان کادر بهداش
ــور  ــالمت کش ــان س ــایر مدافع ــد س مانن
تنهــا بــا تــوکل بــر خــدا، ایثــار و گذشــت 
ــگ  ــه جن ــانی ب ــروی انس ــر نی ــا تکیه ب و ب

ــد. ــاری رفته ان ــن بیم ای
وی ادامــه داد: باگذشــت هشــت مــاه 
ــالمت و  ــان س ــرای مدافع ــا ب ــت فرس طاق
باوجــود تقدیــم تعــداد قابل توجــه شــهید 
ــر از  ــزاران نف ــان ه ــون ج ــالمت، تاکن س
ــط  ــربازان خ ــط س ــا توس ــان م هم میهن
مقــدم مبــارزه بــا کرونــا نجــات پیداکــرده 

ــت. اس
اســتاندار بوشــهر گفــت: پیدایش و شــیوع 
ایــن بیمــاری موجــب شــد تــا ضعف هــای 
پنهــان بهداشــت و درمــان اســتان بوشــهر

نمایان شود. گراوند عنوان داشت:

فرصتــی مغتنــم بــرای تجدیــد میثــاق بــا 
ــدس  ــاع مق ــال دف ــت س ــران هش ایثارگ

ــت. اس
ــوم پزشــکی بوشــهر  رییــس دانشــگاه عل
مدافعــان ســالمت  کــرد:  خاطرنشــان 
از  الگوبــرداری  بــا  بوشــهر  اســتان 
ــاع  ــدگان دف ــهدا و رزمن ــادت های ش رش
مقــدس اعــالم می دارنــد کــه ســنگر 
ســالمت جهــاد را همچنــان ادامــه خواهند 

داد.
همایــش تجلیــل از تالشــگران عرصــه 
بوشــهر  اســتان  درمــان  و  بهداشــت 
ــان  ــاه و هم زم ــنبه ۵ مهرم ــر روز ش ظه
بــا روز جهانــی بهداشــت محیــط، بــا 
حضــور اســتاندار بوشــهر در ســالن کوثــر 
ــا  ــان و ب ــکل هم زم ــه ش ــتانداری و ب اس
فرمانداری هــای  در  تصویــری  ارتبــاط 
ــل  ــا تجلی ــتان ب ــتان های اس ــایر شهرس س
در  مختلــف  عرصه هــای  تالشــگران  از 
ــد. ــزار ش ــان برگ ــت و درم ــوزه بهداش ح

ــای  ــا تالش ه ــیوع کرون ــا ش ــان ب هم زم
ــاط  ــدن نق ــرف ش ــرای برط ــه ای ب بی وقف
ــهر  ــتان بوش ــالمت اس ــوزه س ــف ح ضع
از  بســیاری  نیــاز  و  گرفــت  صــورت 
ســفرهای درمانــی بــه خــارج از اســتان را 

ــاخت. ــرف س برط
بــا  نبایــد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
حساســیت  کاهــش  و  ســهل انگاری 
ــان  ــای مدافع ــا تالش ه ــه کرون ــبت ب نس

بمانــد. بی نتیجــه  ســالمت 
ــوم پزشــکی بوشــهر  رییــس دانشــگاه عل
نیــز در ایــن همایــش گفــت: زبــان از 
قدردانــی ایثــار همکارانــم در سراســر 

ــت. ــر اس ــهر قاص ــتان بوش اس
ــاز  ــت: از آغ ــمیری گف ــعید کش ــر س دکت
ــالش  شــیوع بیمــاری در اســتان شــاهد ت
ــا  ــه بخش ه ــم در هم ــبانه روزی همکاران ش
ــدون  و حوزه هــای ســالمت هســتیم کــه ب
ــه جــان خــود  هیــچ چشم داشــتی، آگاهان
ــم  ــه تقدی ــالمت جامع ــظ س ــرای حف را ب

می کننــد.
وی افــزود: روز جهانــی بهداشــت محیــط و 
ــاع مقــدس ــا هفتــه دف ــن روز ب تقــارن ای
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ــهر  ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
بابیــان اینکــه انتظامــات دانشــگاه مســئولیتی 
ــی و  ــت: نگهبان ــت گف ــاس اس ــر و حس خطی
ــت. ــگاه اس ــراغ دانش ــم و چ ــات چش انتظام

ــش  ــن همای ــمیری در اولی ــعید کش ــر س دکت
تجلیــل از حافظــان ســالمت، کارکنــان و 
ــوم پزشــکی  ــان حراســت دانشــگاه عل نگهبان
اســتان بوشــهر اظهــار داشــت: تکریــم 
و  نیکــو  رفتــار  داشــتن  و  ارباب رجــوع 
ــر  ــور اجتناب ناپذی ــودن از ام ــورد ب خوش برخ

در کار انتظامــات اســت.
وی بابیــان اینکــه از زحمــات بی شــائبه و 
شــبانه روزی همــکاران حراســت دانشــگاه 
ــهر  ــتان بوش ــر اس ــکی در سراس ــوم پزش عل
کــه در حفــظ و حراســت از امــوال و موجودیــت 
دانشــگاه تــالش می کننــد تشــکر و قدردانــی 
ــازوی  ــن ب ــت مهم تری ــزود: حراس ــم اف می کن
ــردم  ــازمان و م ــوش س ــم و گ ــی و چش نظارت

ــت. اس
ــهادت  ــلیت ش ــن تس ــمیری ضم ــر کش دکت
زهــرا رگبــار هفتمیــن شــهید مدافــع ســالمت 
ــت در ــت: حراس ــار داش ــهر اظه ــتان بوش اس

مجموعــه بایــد حــس امنیــت و آرامــش را بــه 
کارکنــان و مراجعــان بدهــد و باوجوداینکــه از 
ــد  ــی نمی کن ــادی چشم پوش ــا و فس ــچ خط هی
حفــظ آبــرو، شــخصیت کــه از اصــول انســانی، 
ــور خــود  ــی اســت در رأس ام شــرعی و اخالق

قــرار دهــد.
ــه  ــد ب ــت بای ــه حراس ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــده و پیشــگیرانه  ــوان یــک نیــروی بازدارن عن
ــت  ــزود: حراس ــد اف ــت کن ــتم فعالی در سیس
ــتیبان  ــراه و پش ــواره هم ــی و هم ــازوی کمک ب
سیســتم در جهــت رســیدن بــه اهداف اســت.
دکتــر ســعید کشــمیری بابیــان اینکــه ایجــاد 
فضایــی آرام، ســالم و بانشــاط یکــی از وظایــف 
حراســت اســت افــزود: بایــد نــگاه مچ گیرانــه 
ــت  ــود و حراس ــت دور ش ــی از حراس و امنیت
ــان،  ــه کارکن ــد ک ــل کن ــه ای عم ــد به گون بای
اســتادان و دانشــجویان آن را مأمــن امــن 
ــش را  ــت و آرام ــع امنی ــد و در واق ــود بدانن خ

ــد. ــاد کنن ــان ایج ــازمان خودش ــای س در فض
ــان و دارو  ــتان، درم ــرد: بیمارس ــح ک وی تصری
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــه ب ــل مقابل راه ح
نیســت، بایــد ماســک زدن، فاصلــه اجتماعــی 

ــود. ــت ش ــتی رعای ــای بهداش و پروتکل ه

ــگیری  ــه پیش ــان اینک ــمیری بابی ــر کش دکت
ــروس  ــیوع وی ــا ش ــه ب ــل مقابل ــا راه ح تنه
ــازی  ــد فرهنگ س ــزود: بای ــت اف ــا اس کرون
کنیــم و فرهنــگ پیشــگیری را در جامعــه 

ــم. ــعه دهی توس
ــهر  ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
بابیــان اینکــه تنهــا بــا امکانــات بیمارســتانی 
بعــدی  موج هــای  جلــوی  نمی توانیــم 
ــرد:  ــان ک ــم خاطرنش ــا را بگیری ــاری کرون بیم
ــای  ــه رده ه ــته در هم ــاه گذش ــت م در هف
حــوزه ســالمت شــاهد حماســه بودیــم و یکــی 
ــرده  ــا نام ب ــر از آنه ــه کمت ــمت هایی ک از قس

شــده نیروی هــای حراســت بوده انــد.
ــل از حافظــان ســالمت،  اولیــن همایــش تجلی
کارکنــان و نگهبانــان حراســت دانشــگاه 
ــور  ــا حض ــهر ب ــتان بوش ــکی اس ــوم پزش عل
ــس  ــهر، رئی ــتان بوش ــت کل اس ــس حراس رئی
و هیئت رئیســه دانشــگاه برگــزار شــد و از 
ــبکه های  ــت ش ــان حراس ــان و نگهبان کارکن
ــه  ــتان های تابع ــان و بیمارس ــت و درم بهداش
دانشــگاه در ســالن شــهید بهشــتی دانشــگاه 

ــد. ــل ش تجلی
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر:

۶۵ پزشک متخصص جذب بیمارستان های استان بوشهر شد

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بوشــهر گفــت: در راســتای تکمیــل کادر درمــان و 
ارائــه خدمــات تخصصــی بیشــتر بــه بیمــاران امســال ۶۵ پزشــک متخصــص جــذب بیمارســتان های 

اســتان شــده اســت.
جعفــر زارعــی زاده در بازدیــد از بیمارســتان دیــر در گفت وگــو بــا خبرنــگاران افــزود: بــا برنامه ریــزی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و پیگیری هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ایــن 

پزشــکان متخصــص بــر اســاس نیــاز و اولویــت بیمارســتان های اســتان توزیع شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم تأمیــن امکانــات رفاهــی و ارتقــای انگیــزش ایــن پزشــکان اظهــار امیــدواری 
کــرد: بــا ورود پزشــکان یادشــده شــاهد تحــول در زمینــه ارائــه مراقبــت مطلــوب بــه بیمــاران هــم 

اســتانی و پیشــبرد اهــداف نظــام ســالمت باشــیم.
ــت نخســت دانشــگاه در شــرایط  ــه داد: اولوی ــوم پزشــکی بوشــهر ادام ــان دانشــگاه عل ــاون درم مع
کنونــی افزایــش تخــت مراقبت هــای ویــژه اســت کــه از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا تاکنــون ۴۵ 

ــت. ــده اس ــش داده ش ــتان افزای ــتان های اس ــت در بیمارس تخ
ــات  ــزات و امکان ــن تجهی ــران در تأمی ــت خی ــارکت و حمای ــرورت مش ــه ض ــاره ب ــا اش ــی زاده ب زارع

درمانــی و پزشــکی اضافــه کــرد: عملکــرد خــوب خیــران ســالمت منجــر بــه دســتاوردهای مهمــی در عرصــه ســالمت شــده و بــا توجــه بــه نیــاز در ایــن حــوزه 
مشــارکت بیشــتر خیریــن ضــروری اســت.

وی اضافــه کــرد: بیمارســتان امــام هــادی )ع( دیــر بــه یــک دســتگاه اکــو نیــاز دارد کــه انتظــار مــی رود بــا کمــک افــراد نیکــوکار ایــن دســتگاه خریــداری شــود 
و دانشــگاه نیــز زمینــه حضــور پزشــک متخصــص قلــب و عــروق بــه صــورت پاره وقــت بــرای درمانــگاه بیمارســتان را پیگیــری می کنــد.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بوشــهر در رابطــه بــا نبــود دســتگاه سی تی اســکن در بیمارســتان دیــر افــزود: خریــد دســتگاه سی تی اســکن 
ــرای تأمیــن ایــن دســتگاه اســتفاده  ــی ب ــدارد و تــالش می شــود از ظرفیــت نیکــوکاران و شــرکت های پیرامون هزینــه باالیــی دارد و امــکان خریــد آن وجــود ن

. د شو
وی گفــت: بــه زودی دســتگاه سی تی اســکن بیمارســتان دیلــم افتتــاح و پــی گیــری الزم بــرای تأمیــن ۲ دســتگاه ام آر آی بــرای بیمارســتان بوشــهر و برازجــان 

در دســت اقــدام اســت.
ــت  ــا رعای ــردم ب ــی م ــرایط کنون ــت: در ش ــرو گف ــود نی ــان و کمب ــتگی کادر درم ــه خس ــاره ب ــا اش ــهر ب ــتان بوش ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع

ــد. ــک کنن ــان کم ــت و درم ــه کادر بهداش ــتی ب ــتورالعمل های بهداش دس

بیماری قلبی عروقی اولین علت مرگ در دنیا است  

ــی  ــر روز جهان ــبت ۷ مه ــه مناس ــالمی ب ــهر؛ آزاده س بوش
ــودن  ــی زنده ب ــی واقع ــب، معن ــش قل ــزود:  تپ ــب اف قل
ــار  ــه دچ ــرادی ک ــی اف ــه حت ــان داده به طوری ک را نش
ــذا  ــتند ل ــده هس ــوز زن ــز هن ــوند نی ــزی می ش ــرگ مغ م

ــت. ــدام اس ــن اق ــب، حیاتی تری ــت از قل مراقب
بــا  مرتبــط  مرگ هــای  بیشــتر  کــرد:  تصریــح  وی 
ــر  ــاری کرون ــی از بیم ــی ناش ــی عروق ــای قلب بیماری ه
ــوده کــه عوامــل خطــر اصلــی  قلــب یــا ســکته مغــزی ب
آن شــامل فشــارخون بــاال، کلســترول و قنــد خــون بــاال، 
مصــرف دخانیــات و الــکل، رژیــم غذایــی ناســالم، چاقــی

و آلودگی هوا است.
ــد  ســالمی بابیــان اینکــه در زمــان بحــران بیمــاری کووی
ــه  ــه مواج ــد دو لب ــا تهدی ــی ب ــی عروق ــاران قلب ۱۹، بیم

ــد  خواهن
ــالی ــرض ابت ــا در مع ــاران نه تنه ــن بیم ــت: ای ــد گف ش
ــتند  ــر هس ــوارض وخیم ت ــروس و ع ــدیدتر وی ــوع ش ن
ــای  ــرس، مراقبت ه ــت ت ــه عل ــت ب ــن اس ــه ممک بلک
ــد.  ــام ندهن ــع انج ــود را به موق ــی خ ــتی و درمان بهداش
ــت  ــر معاون ــر واگی ــا بیماری هــای غی ــارزه ب کارشــناس مب
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بیــان 
داشــت:  بــا توجــه بــه اطالعــات جمع آوری شــده از افــراد 
ــده ۲۶ ــت، مشخص ش ــا مثب ــت کرون ــا تس ــده ب فوت ش

ــای  ــا بیماری ه ــارزه ب ــناس مب اکارش
بهداشــتی  معاونــت  واگیــر  غیــر 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر 
بیمــاری  حاضــر  حــال  در  گفــت:  
ــرگ  ــت م ــن عل ــی اولی ــی عروق قلب
در دنیــا بــوده و ســاالنه بیــش از 
هفــده میلیــون نفــر در سراســر دنیــا 
ــی  ــی عروق ــاری قلب ــت بیم ــه عل ب
درصــد   ۳۱ کــه  می کننــد  فــوت 
از نیمــی  و  جهانــی  مرگ هــای  کل 
بیماری هــای  از  ناشــی  مرگ هــای 

ــت. ــر اس ــر واگی غی
ــت  ــی معاون ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــکی ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش بهداش

ــه بیماری هــای قلبــی عروقــی و  درصــد از آن هــا مبتــال ب
ــد.  ــاال بوده ان ــه فشــارخون ب ۳۳ درصــد از آن هــا مبتــال ب
اگرچــه نزدیــک بــه ۲۰ درصــد از افــراد فوت شــده 

هیچ گونــه بیمــاری زمینــه ای نداشــته اند. 
ــب در روز  ــی قل ــاله روز جهان ــت: هرس ــار داش وی اظه
سه شــنبه ۸ مهر۱۳۹۹)مصــادف بــا ۲۹ ســپتامبر۲۰۲۰( 
ــد  ــراد بدانن ــه اف ــت ک ــن اس ــش ای ــده و هدف برگزارش
ــالم و  ــی س ــیوه زندگ ــاب ش ــا انتخ ــد ب ــه می توانن چگون
ــارخون،  ــی دوره ای فش ــد بررس ــاده مانن ــر س ــد تغیی چن
کلســترول و قنــد خــون، عــدم مصــرف دخانیــات و الــکل، 
ــتن  ــی و داش ــت بدن ــام فعالی ــالم، انج ــذای س ــرف غ مص

ــد. ــظ کنن ــود را حف ــب خ ــالمت قل ــال س وزن نرم
ســالمی یــادآور شــد: شــعار امســال روز جهانــی قلــب بــا  
ــد « از  ــت کنی ــب مراقب ــالمت قل ــود از س ــام وج ــا تم » ب

ــت. ــده اس ــی انتخاب ش ــت جهان ــازمان بهداش ــوی س س
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پیکر شهید زهرا رگبار، شهید مدافع سالمت استان بوشهر با کاروان اشک بدرقه شد.
شــهید زهــرا رگبــار، بعــد از تحمــل رنــج و درد بیمــاری منحــوس کرونــا بــه خیــل شــهدای مدافــع ســالمت و بــرادر 
شــهیدش پیوســت و پیکــر پــاک آن شــهید در میــان غــم و انــدوه مــردم، همــکاران و مســئوالن اســتان بوشــهر تــا 

جایــگاه ابدیــش بدرقــه شــد.
شــهید زهــرا رگبــار، مدیــر پرســتاری ســابق و از پرســنل ایثارگــر و خــدوم پرســتاری مرکــز آموزشــی درمانــی شــهدای 
ــن  ــه ای ــر ابتــالی ب ــا در اث ــروس کرون ــا وی ــارزه ب ــه مــردم و در خــط مقــدم مب ــارس بوشــهر، در راه خدمــت ب خلیج ف

ویــروس منحــوس بــه شــهدای مدافــع ســالمت پیوســت.

 پیکر شهیدمدافع سالمت استان بوشهر با کاروان اشک بدرقه شد
ی - شماره 86 -  مهرماه 99

گاهنامه الکترونیک



رییس شبکه بهداشت و درمان دیر:
بخش زایشگاه و اتاق عمل بیمارستان امام هادی )ع( دیر راه اندازی شد

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر خبر داد:
۲ دستگاه تنفس مصنوعی به مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر اهدا شد

6

کارشناس بیماری های غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان دشتستان:

بیش از ۱۹ درصد از فوتی های کرونا مثبت دشتستان دارای بیماری های قلبی و عروقی بوده اند

ــر  ــر واگی ــای غی ــد بیماری ه ــناس واح کارش
شهرســتان  درمــان  و  بهداشــت  شــبکه 
از  درصــد   ۱۹ از  بیــش  گفــت:  دشتســتان 
فوتی هــای کرونــا مثبــت دشتســتان دارای 
بوده انــد. عروقــی  و  قلبــی  بیماری هــای 
ــط عمومــی  ــا رواب جملیــه معارفــی در گفتگــو ب
شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان افــزود: بر 
اســاس شــواهد و مطالعاتــی کــه در دوران پاندمی 
قلبــی  بیمــاران  ۱۹انجام گرفتــه،  کوویــد-  
ــتند  ــه هس ــی مواج ــد مضاعف ــا تهدی ــی ب عروق
و در صــورت ابتــال بــه بیمــاری کوویــد-۱۹ 
می شــوند. شــدیدتری  عــوارض  دچــار 
بــر  کــه  مطالعاتــی  در  کــرد:  تصریــح  وی 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــی و عروق ــاران قلب روی بیم
بیمــاران  انجام شــده  کوویــد-۱۹  بیمــاری 
قلبــی عروقــی، عــروق مغــزی، فشــارخون 
بــاال و مبتالیــان بــه دیابــت بایــد بــرای 
بــه  )ابتــال  بیمــاری  ایــن  از  پیشــگیری 
ویــروس کرونــا( احتیــاط بیشــتری کننــد.
ــر  ــر واگی ــای غی ــد بیماری ه ــناس واح کارش
شهرســتان  درمــان  و  بهداشــت  شــبکه 
ــن  ــر س ــراد در ه ــت: اف ــان داش ــتان بی دشتس

ویــروس توســط  می تواننــد  شــرایطی  و 
ــه  ــال ب ــراد مبت ــی اف ــوند، ول ــوده ش ــا آل کرون
بیماری هــای غیــر واگیــر در برابــر ایــن ویــروس 
زمــان  از  متاســفانه  و  بــوده  آســیب پذیرتر 
ــا  ــای کرون ــد از فوتی ه ــا ۱۹درص ــیوع کرون ش
مثبــت شهرســتان دارای بیماری هــای قلبــی 
عروقــی و بیــش از ۱۰ درصــد از مبتالیــان ســابقه 
ــی  ــته اند. معارف ــی داش ــی و عروق ــاری قلب بیم
ــه بیمــاران قلبــی و عروقــی اظهــار  در توصیــه ب
داشــت: در زمــان شــیوع کرونــا، داروهــای 
ــورت  ــرده و در ص ــع نک ــرانه قط ــود را خودس خ
قلبــی  بیماری هــای  حــاد  عالئــم  داشــتن 
ــوزش و  ــنگینی س ــار، س ــاس فش ــد احس مانن
ــینه،  ــه س ــنده در قفس ــر کش ــای تی ــا درده ی
ــد. ــاس بگیری ــود تم ــک خ ــا پزش ــه ب بالفاصل
کارشــناس بیماری هــای غیــر واگیــر ســتاد 
ــگیرانه  ــات پیش ــوص اقدام ــتان در خص شهرس
بیماری هــای قلبــی عروقــی اظهــار کــرد:۳۰ 
ــات  ــرک دخانی ــه، ت ــی روزان دقیقــه فعالیــت بدن
واکســن  تزریــق  و  رژیــم غذایــی ســالم  و 
بــه  کرونــا  شــیوع  زمــان  در  آنفلوانــزا 
بیمــاران قلبــی عروقــی توصیــه می شــود.  

معارفــی گفــت: بــا اجــرای طــرح تحــول 
ــگیری  ــای پیش ــال ۹۵ مراقبت ه ــالمت از س س
ــز  ــی مراک ــی در تمام ــکته های قلب ــر س از خط
ــن  ــده و در ای ــالمت انجام ش ــع س ــات جام خدم
مراقبــت، پرســنل بهداشــتی مرکــز پــس از 
ــگاه  ــه آزمایش ــال ب ــاالی ۳۰ س ــراد ب ــاع اف ارج
)آزمایــش بــرای گــروه ســنی ۵۹-۳۰ ســال 
اســت(  رایــگان  دولتــی  آزمایشــگاه های  در 
بررســی  و  فشــارخون  وزن،  اندازه گیــری  و 
ــه  ســوابق پزشــکی افــراد، ســطح خطــر ابتــال ب
ــال  ــی ۱۰ س ــی را ط ــی عروق ــای قلب بیماری ه
ــد. ــبه می کنن ــرد محاس ــر ف ــرای ه ــده ب آین

فرماندار دیر:
بخــش دیالیــز بیمارســتان دیــر بــا ۵۰ درصــد پیشــرفت توســط 

خیریــن در دســت ســاخت اســت

ــا ۵۰  ــر ب ــز بیمارســتان دی ــر گفــت: بخــش دیالی ــدار شهرســتان دی فرمان
ــت. ــاخت اس ــت س ــن در دس ــط خیری ــی توس ــرفت فیزیک ــد پیش درص

ــر  کریــم علی حســنی در آییــن افتتــاح بخش هــای جدیــد بیمارســتان دی
ــه ۴  ــده ک ــوب ش ــر مص ــتان دی ــرای بیمارس ــان ب ــارد توم ــت: ۶ میلی ــوری گف ــت جمه ــفر ریاس ــارات س ــه اعتب ــاره ب ــا اش ب
میلیــارد آن تخصیص یافتــه و دو میلیــارد آن نیــز اقدامــات الزم تشــخیص آن انجام شــده کــه الزم اســت از مدیریــت ســازمان 

ــرد. ــر ک ــتان تقدی ــزی اس ــت و برنامه ری مدیری
ــه دلیــل عــدم  ــدازی بخش هــای جدیــد بیمارســتان دیــر، تعــداد ۲۵ نفــر از پرســنل فنــی کــه ب ــا راه ان وی تصریــح کــرد: ب
ــتان  ــه کار در بیمارس ــت ب ــد بازگش ــال بودن ــتان فع ــق اس ــایر مناط ــتان های س ــل در بیمارس ــاق عم ــگاه و ات ــدازی زایش راه ان

امــام هــادی )ع( دیــر شــدند.
فرمانــدار دیــر بــا اشــاره بــه ایجــاد پــد بالگــرد در بیمارســتان دیــر گفــت: بــا همــکاری بســیار خــوب شــهرداری های دیــر 
و بردســتان ایــن پــد بالگــرد ایجادشــده کــه نقــش مهمــی اعــزام به موقــع و احتمالــی و دریافــت خدمــات تخصصــی درمانــی 

ــود دارد. ــتان ها وج ــایر بیمارس س
وی بــا بیــان اینکــه خیریــن بــرای تجهیــز و راه انــدازی بیمارســتان ســنگ تمــام گذاشــتند گفــت: مــردم خیــر دیــر بالــغ بــر 
ــک  ــه ی ــول کاوه ک ــرکت متان ــن ش ــتند و همچنی ــتان داش ــه بیمارس ــدی ب ــر نق ــدی و غی ــای نق ــان کمک ه ــون توم ۷۰۰ میلی

ــگزاری می شــود. ــن بیمارســتان اهــدا سپاس ــه ای دســتگاه ســونوگرافی ب
ــا ۵۰ درصــد  ــا اشــاره بــه احــداث بخــش دیالیــز بیمارســتان خاطرنشــان کــرد: بخــش دیالیــز بیمارســتان ب علــی حســنی ب
پیشــرفت فیزیکــی توســط خیــر در حــال ســاخت اســت و شــرکت شــیمیایی متانــول نیــز بــرای تأمیــن ۲ تخــت دیالیــز قــول 

همــکاری داده اســت.
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رییس شبکه بهداشت و درمان دیر:
بخش زایشگاه و اتاق عمل بیمارستان امام هادی )ع( دیر راه اندازی شد

ــر  ــتان دی ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش ریی
گفــت: بخــش زایشــگاه و اتــاق عمــل بیمارســتان امــام 
ــل و  ــزات کام ــا تجهی ــت ب ــر دارای ۱۱ تخ ــادی )ع( دی ه

ــت. ــدازی اس ــه روز راه ان ب
ــش  ــدازی بخ ــن راه ان ــدی در آیی ــد آخون ــدس احم مهن
ــادی )ع(  ــام ه ــتان ام ــل بیمارس ــاق عم ــگاه و ات زایش
ــل  ــت اندرکاران تکمی ــی دس ــر از تمام ــن تقدی ــر ضم دی
و تجهیــز ایــن بیمارســتان افــزود: یکــی از دغدغه هــای 
حــوزه درمــان شهرســتان دیّــر تکمیــل و تجهیــز 
بیمارســتان امــام هــادی )ع( بــود کــه تــالش فرمانــدار، 
نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی، امــام جمعه 
و نــگاه ویــژه رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و معــاون 
درمــان دانشــگاه و خیریــن گران قــدر شهرســتان 

محقــق شــد.
وی تصریــح کــرد: از زمــان افتتــاح بیمارســتان در دولــت 
ــه  ــی در زمین ــات خوب ــا و اقدام ــد تالش ه ــر و امی تدبی
تکمیــل و تجهیــز بیمارســتان اتفــاق افتــاده اســت کــه 

در گام اول در
آزمایشــگاه،  اورژانــس،  بخش هــای   ۹۷ و   ۹۶ ســال 
داروخانــه، اوزون تراپــی و درمانــگاه تخصصــی راه انــدازی 

شــد. 

ــس  ــتگاه تنف ــدا ۲ دس ــهر از اه ــارس بوش ــهدای خلیج ف ــی ش ــی درمان ــز آموزش ــس مرک رئی
ــر داد. ــز خب ــن مرک ــه ای ــور( ب ــی )ونتیالت مصنوع

ــر  ــهر، دکت ــارس بوش ــهدای خلیج ف ــی ش ــی درمان ــز آموزش ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
عاطفــه اســفندیاری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: ارزش ریالــی ۲ دســتگاه تنفــس مصنوعــی 

)ونتیالتــور( بالــغ بــر ۶ میلیــارد ریــال اســت.
ــن آوری  ــرکت ف ــل ش ــفیعی مدیرعام ــی ش ــدس حاج ــر مهن ــک خی ــا کم ــرد: ب ــح ک وی تصری
مــوج خــاور بــه واســطه پیگیری هــای دکتــر الــه کــرم اخالقــی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان 

ــه ایــن مرکــز اهداشــده اســت. بوشــهر ۲ دســتگاه تنفــس مصنوعــی )ونتیالتــور( ب
ونتیالتور دستگاهی است که کار تنفس را برای بیمارانی که به طور موقت یا دائم دچار مشکالت تنفسی هستند انجام می دهد.

دکتر اسفندیاری رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر در پیامی از این خیر سالمت تقدیر و تشکر کرد.
متن پیام به شرح ذیل است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
وعد اهلل الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجرعظیم )مائده –۹(

خّیر نیکوکار؛
با سالم

ــرورزی و  ــم مه ــنی بخش حری ــان روش ــروغ مهرت ــاران؛ ف ــار ب ــتید و از تب ــر هس ــر مه ــه مظه ــما ک ــور ش ــه حض ــی خاضعان ــه و ارادت درودی خالصان
ریــزش ابــر کرامتتــان رویــش زندگــی اســت.

بــا احتــرام و عــرض ارادت، کار نیکــوی انفــاق و کمــک بــه عزیــزان موهبتــی اســت کــه خداونــد بــزرگ هرکســی را نصیــب نخواهــد کــرد. شــما 
ســروران کــه بامحبت هــا و عنایت هــای خویــش در کمــک بــه بیمــاران، پیش قــدم و در ایــن راســتا و بــا تقبــل خریــد ۲ دســتگاه ونتیالتــور یــاری 

گــر بیمارســتان بوده ایــد و هســتید در نــزد خداونــد تعالــی از مقربانیــد.
بــر خــود فــرض دانســته از حســن التفــات عمــل نیکــوی شــما عزیــزان مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را اعــالم نمایــم و از آن کریــم دانــا و بینــا، 

خیــر دنیــا و آخــرت شــما نیکــوکاران ارجمنــد را مســألت و در روز قیامــت مأجــور درگاه حضــرت احدیّــت باشــید.
دکتر عاطفه اسفندیاری

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر«

داد:  ادامــه  آخونــدی  مهنــدس 
تالش هــای   ۹۹ و   ۹۸ ســال  در 
گرفــت  شــکل  مســتمری 
سیســتم راه انــدازی  بــا  کــه 
تصفیه خانــه، سیســتم اکســیژن 
ــی. ــتریل )س ــش اس ــانترال، بخ س
ــا زباله  ــتم امح اس.آر(مرکزی، سیس
ــتم  ــور، سیس ــزل ژنرات ــی، دی عفون
رختشــویخانه،  و  چیلــر  بویلــر، 
ــرای  ــاخت های الزم ب ــاًل زیرس عم

ــت. ــکل گرف ــگاه ش ــل و زایش ــاق عم ــدازی ات راه ان

ــر بــا   رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیّ
اشــاره امکانــات اتــاق عمــل و زایشــگاه بیمارســتان امام 
ــت  ــتان دارای ۹ تخ ــگاه بیمارس ــت: زایش ــادی )ع( گف ه
ــوده و  ــوزاد ب ــادر و ن ــتری م ــان و بس ــزات زایم و تجهی
ــزات و  ــا تجهی ــاق ب ــز دارای دو ات ــاق عمــل نی بخــش ات

ــت. ــی اس ــی و بیهوش ــت های جراح س

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر خبر داد:
۲ دستگاه تنفس مصنوعی به مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر اهدا شد

ی - شماره 86 -  مهرماه 99
گاهنامه الکترونیک

کارشناس بیماری های غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان دشتستان:

بیش از ۱۹ درصد از فوتی های کرونا مثبت دشتستان دارای بیماری های قلبی و عروقی بوده اند
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ــود را  ــک خ ــداز قل ــی پس ان ــوز خورموج دانش آم
بــه مدافعــان ســالمت اهــدا کــرد

دانش آمــوز خورموجــی بــا حضــور در شــبکه بهداشــت و درمــان 
شهرســتان دشــتی پس انــداز قلــک خــود را بــه مدافعــان ســالمت اهــدا 

کــرد.
ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــش  ــتان دان ــم دبس ــه شش ــوز پای ــدی دانش آم ــا احم ــتی؛ امیررض دش
ــه شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دشــتی و مرکــز خدمــات جامــع  ــا خریــد ۵۰۰ عــدد ماســک و اهــدا ب خورمــوج ب

ــرد. ــر ک ــالمت تقدی ــان س ــدی از مدافع ــاس احم ــهید الی ــالمت ش س
وی هدف از این اقدام را فرهنگ سازی استفاده همگانی از ماسک و تقدیر از مدافعان سالمت عنوان کرد.

رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دشــتی ضمــن تجلیــل از ایــن اقــدام ارزشــمند گفت: مبــارزه بــا کرونا مســتلزم 
همــکاری و همدلــی همــه اقشــار و آحــاد جامعــه بــوده و فرهنــگ مبــارزه بــا ایــن بیمــاری بایــد در همــه الیه هــای اجتمــاع 

جــاری و ســاری باشــد.

ــوم  ــگاه عل ــدی دانش ــو پیون ــم آوری عض ــد فراه ــئول واح مس
ــتانی در  ــهروند دشتس ــار ۲ ش ــا ایث ــت: ب ــهر گف ــکی بوش پزش
ــل  ــن عم ــن و پنجمی ــام چهارمی ــاه و انج ــم مهرم ــحرگاه شش س
ــن  ــن هم وط ــال ۹۹، چندی ــهر در س ــتان بوش ــو اس ــدا عض اه
نیازمنــد بــه دریافــت عضــو بــه زندگــی ســالمی دوبــاره دادنــد.
ــا اعــالم  علیرضــا باقــری بــه خبرنــگار وبــدا در بوشــهر گفــت: ب
ــتانی،  ــاله دشتس ــوان ۱۸ س ــت نوج ــواده نوع دوس ــت خان رضای
ــی  ــریف فرخ ــد ش ــاد محم ــزی زنده ی ــرگ مغ ــد م ــس از تأیی پ
کــه براثــر تصــادف در بیمارســتان بســتری بــود، نخســتین عمــل 

ــد. ــام ش ــو انج ــت عض برداش
ــه  ــد ب ــرای پیون ــی ب ــاد فرخ ــه زنده ی ــد و ۲ کلی ــزود: کب وی اف

ــد. ــت ش ــو برداش ــت عض ــار دریاف ــان در انتظ هم وطن
ــواده  ــت خان ــا اعــالم رضای ــز ب ــه داد: پــس از اتمــام عمــل نخســت، دومیــن عمــل برداشــت عضــو نی ــری ادام باق
ــی  ــتان گنج ــزی در بیمارس ــکته مغ ــر س ــه براث ــاله، ک ــدری ۵۱ س ــناس، پ ــین علی حق ش ــاد حس ــر زنده ی ایثارگ
برازجــان بســتری بــود کبــد و ۲ کلیــه وی نیــز بــرای پیونــد بــه هم وطنــان نیازمنــد بــه دریافــت عضــو برداشــت 

شــد.
ــی  ــتان بوعل ــن در بیمارس ــناس، ۶ هم وط ــی و حق ش ــای فرخ ــدگار خانواده ه ــار مان ــا ایث ــت: ب ــار داش ــری اظه باق

ســینای شــیراز بــه زندگــی ســالمی دوبــاره دادنــد.
مســئول واحــد فراهــم آوری عضــو پیونــدی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد: یــک بیمــار مــرگ 
مغــزی می توانــد جــان یــک تــا ۸ بیمــار نیازمنــد بــه عضــو را نجــات دهــد و پــس آغــاز مــرگ مغــزی تنهــا ۱۴ روز 

و یــا کمتــر بــرای موافقــت خانــواده بــا اهــدا عضــو فرصــت وجــود دارد.

چهارمین و پنجمین ایثار ماندگار در سال ۹۹؛
دو دشتستانی فرشته نجات هم وطنان نیازمند به دریافت عضو شدند

                             مدیریت روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


