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پرستاران بی ادعا، آگاهانه و با شجاعت در برابر ویروس کرونا سینه سپر کردند/ همه مدیون 
شجاعت پرستاران هستیم

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت: پرســتاران بــی ادعــا، آگاهانــه و بــا شــجاعت 
در برابــر ویــروس کرونــا ســینه ســپر کردنــد.

ــج  ــهدای خلی ــی ش ــز آموزشــی درمان ــتار در مرک ــن روز پرس ــمیری در جش ــعید کش ــر س دکت
فــارس بوشــهر اظهــار داشــت: پرســتاران در ایــن ۱۰ مــاه شــجاعانه در خــط مقــدم مبــارزه بــا 

ویــروس کوویــد ۱۹ بودنــد.
وی تصریــح کــرد: خیلــی ســخت اســت کــه یــک نفــر بــا آگاهــی کامــل وارد شــغلی شــود کــه 
ــه بــدون ایــن کــه حتــی لحظــه ای  ــاک باشــد امــا پرســتاران آگاهان ــرای ســامتی آن خطرن ب
ــت  ــور اس ــر کش ــان گی ــه گریب ــکاتی ک ــا و مش ــختی ها، کمبوده ــام س ــای تم ــگ، پ درن

ــتیم. ــزان هس ــن عزی ــون ای ــا مدی ــه م ــه هم ــتاده اند ک ایس
پرستاران سربازان خوش نام نظام سامت هستند

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر اظهــار داشــت: پرســتاران ســربازان خــوش نــام نظــام 
ســامت هســتند و زحمــات بســیاری کشــیدند.

ــبختانه  ــتاران خوش ــژه پرس ــه وی ــان ب ــود کادر درم ــا وج ــه ب ــان اینک ــا بی ــمیری ب ــر کش دکت
ــد اضافــه کــرد: پرســتاران زحمتکــش و  در اســتان بوشــهر هیــچ بیمــاری بــدون مراقــب نمان
ــن  ــون ای ــا مدی ــد و م ــاش می کنن ــردم ت ــامت م ــرای س ــناخته ب ــتند و ناش ــای هس ــی ادع ب

ــتیم. ــزان هس عزی
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد: هــر روز، روز پرســتار اســت و بایــد 

سپاســگزار آنهــا باشــیم.
مراســمی بــه مناســبت میــاد حضــرت زینــب »س« کــه بــه نــام روز پرســتار نام گــذاری شــده، 
ــه  در ســالن اجتماعــات بیمارســتان شــهدای خلیج فــارس بوشــهر برگــزار و از پرســتاران نمون

کشــوری و اســتانی تقدیــر شــد.
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از سند هویتی شهید مدافع سالمت، شهیده زهرا رگبار رونمایی شد

بــا حضــور معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری بوشــهر از ســند هویتــی شــهیده مدافــع ســامت، شــهیده زهــرا رگبــار رونمایــی 
. شد

رییــس بیمارســتان شــهدای خلیج فــارس بوشــهر در نشســتی کــه بــه مناســبت روز ملــی ثبت احــوال برگــزار شــد گفــت: زهــرا رگبــار در 
زمــان شــهادت ۳۰ ســال و ۹ مــاه خدمــت کــرد. وی باوجــود بازنشســتگی در خــط مقــدم مبــارزه بــا کرونــا مانــده، مــا را همراهــی کــرده و 

بــه ایــن ویــروس مبتــا شــد کــه درنهایــت بــه جمــع شــهدای مدافــع ســامت اســتان پیوســت.
دکتــر عاطفــه اســفندیاری افــزود: شــهیده رگبــار در ســال ۶۸ بــه بیمارســتان حضــرت فاطمــه زهــرا)س( واردشــده و ســپس در اورژانــس و 
بخــش اطفــال بیمارســتان مشــغول شــد. وی پــس از ورود بــه بیمارســتان بــا درایــت، توانمنــدی، مســئولیت پذیری و مهارتــی کــه داشــت در 
پســت های مدیریتــی مختلفــی در بیمارســتان مشــغول بــه خدمــت شــد و از پرســتاری بــه سرپرســتاری، ســوپروایزری و مدیریــت پرســتاری 

بیمارســتان منصــوب شــد.
وی تصریــح کــرد: شــهیده رگبــار ســال های زیــادی مدیریــت پرســتاری بیمارســتان را بــر عهــده داشــت و باوجوداینکــه بیــش از ۵۰ درصــد 

پرســنل موجــود در بیمارســتان ها در بخــش پرســتاری فعالیــت دارنــد مدیریــت ایــن مجموعــه بــزرگ بســیار ســخت اســت.
رییــس بیمارســتان شــهدای خلیج فــارس بوشــهر اظهــار داشــت: وی در حــوزه کنتــرل عفونــت و مدیریــت پرســتاری زحمــات بســیاری را 

ــد. ــاب می ش ــوری انتخ ــتانی و کش ــه اس ــر نمون ــوان مدی ــاله به عن ــده و هرس ــل ش متحم
دکتــر اســفندیاری یــادآور شــد: اکنــون بــه کنتــرل نســبی کرونــا در اســتان رســیده ایم کــه نشــانه همــکاری و همدلــی مــردم و مســئولین 

بــوده و امیــد اســت مــردم بیشــتر بــه ســمت اســتراتژی های پیشــگیرانه روی بیاورنــد.
آییــن رونمایــی از ســند هویتــی شــهیده مدافــع ســامت، شــهیده زهــرا رگبــار بــا حضــور خانــواده وی، محمدتقــی ایرانــی، معــاون سیاســی، 
ــوال  ــت اداره کل ثبت اح ــه هم ــتان ها و ب ــای بیمارس ــی از روس ــتان، جمع ــوال اس ــر کل اداره ثبت اح ــتانداری، مدی ــی اس ــی و اجتماع امنیت

اســتان برگــزار شــد.

میدان جدید شهر بوشهر به نام مدافعان سالمت شد
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت: بــه لطــف الهــی و تــاش مثال زدنــی مدافعــان ســامت، تاکنــون 

۹۰ درصــد از بیمــاران کوویــد ۱۹ در اســتان بوشــهر بهبودیافته انــد.
ــذاری  ــزود: نام گ ــهر اف ــامت بوش ــان س ــدان مدافع ــذاری می ــن نام گ ــیه آیی ــمیری در حاش ــعید کش ــر س دکت
ــا پزشــکان و پرســتاران اســت کــه  ــردم و مســئوالن ب ــی م ــان ســامت نشــان از همدل ــام مدافع ــه ن ــدان ب می

ــود. ــتان می ش ــان اس ــی کادر درم ــب دلگرم ــک موج ــدون ش ب
ــه  ــی ب ــرای نام گــذاری میدان دکتــر کشــمیری ادامــه داد: اقــدام شــهرداری و شــورای اســامی شــهر بوشــهر ب

ــت. ــین برانگیز اس ــامت تحس ــان س ــام مدافع ن
وی افــزود: مدافعــان ســامت اســتان بوشــهر باوجــود مشــکات و ســختی های ناشــی از تحریم هــا، همــه تــوان خــود را بــرای ارائــه خدمــت بــه مــردم 

بــه کار بســته اند و اجــازه نخواهنــد داد تــا در رونــد درمانــی خللــی ایجــاد شــود.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد: رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی 

بهتریــن هدیــه بــرای کادر درمــان اســتان بوشــهر اســت.
ــدگار شــدن زحمــات کادر درمــان  ــام مدافعــان ســامت، باهــدف پاسداشــت و مان ــه ن شــهردار بوشــهر نیــز در ایــن آییــن گفــت: نام گــذاری میــدان ب

اســتان بوشــهر در اذهــان مــردم اســت.
حســین صالحیــان بــا ابــراز قدردانــی از تاش هــای کادر درمانــی اســتان بوشــهر گفــت: از آغــاز شــیوع کرونــا در اســتان بوشــهر کادر درمانــی تاشــی 

ســتودنی بــرای خدمــت بــه مــردم داشــتند و شایســتگی آنــان بســیار فراتــر از نام گــذاری یــک میــدان یــا خیابــان اســت.
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پروژه های زیرساختی بزرگی در سطح شهرستان دیلم توسط خیرین عملیاتی 
شده است

فرمانــدار دیلــم گفــت: پروژه هــای زیرســاختی بزرگــی در ســطح شهرســتان دیلــم توســط خیریــن عملیاتــی 
ــاط  ــایر نق ــه س ــبت ب ــان نس ــوزه درم ــاخت های ح ــل زیرس ــتان را در تکمی ــن شهرس ــه ای ــت ک ــده اس ش

ــازد. ــز می س ــتان متمای اس

ــت  ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتی در  ــد دش ــم، احم ــتان دیل ــان شهرس و درم
رادیولــوژی  مجتمــع  از  بهره بــرداری  آییــن 
ــن  ــم، ضم ــم دیل ــتان بقیــه اهلل االعظ بیمارس
ــرد:  ــوان ک ــتار عن ــک روز پرس ــدم و تبری خیرمق
ــتان  ــوکار در شهرس ــن نیک ــود خیری ــه وج ــا ب م
ــان  ــات آن ــه اقدام ــرده و از ارائ ــار ک ــم افتخ دیل
در برنامه هــا و جلســات اســتانی احســاس غــرور 

. می کنیــم
از  بخشــی  خصــوص  در  دیلــم  فرمانــدار 
هزینه هــای مربــوط بــه مجتمــع رادیولــوژی 
اظهــار کــرد: بــرای بهره بــرداری از مجتمــع 
رادیولــوژی، ۷۰۰ میلیــون تومــان از محــل اعتبــار 
ــی و  ــاق بازرگان ــیمی، ات ــع پتروش ــک صنای کم

ــص  ــی در تخصی ــاون عمران ــت مع ــته و حمای ــال گذش ــزی س ــه برنامه ری ــان از کمیت ــون توم ــتان، ۶۰۰ میلی ــع اس صنای
اعتبــار و ۲۰۰ میلیــون تومــان جهــت نصــب و راه انــدازی از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر از محــل اعتبــارات 

دانشــگاه و وزارت متبــوع تعلق گرفتــه اســت.
وی تصریــح کــرد: مبلــغ ۳ میلیــارد تومــان از اعتبــار اخذشــده نیــز توســط اســتاندار بوشــهر از وزیــر نیــرو جهــت 
ــرداری )سی تی اســکن( تخصیــص  ــوژی و مرکــز تصویرب ــه در پــروژه افتتــاح مجتمــع رادیول ــرق جداگان خــط انتقــال ب

داده شــد.
وی افــزود: بــا حمایــت و تــاش اســتاندار و رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر از کمــک خیریــن حــوزه ســامت 

ــیده ایم. ــی رس ــتاوردهای بزرگ ــه دس ب
ــروژه ای  ــم پ ــم دیل ــه اهلل االعظ ــتان بقی ــای بیمارس ــه از فض ــر نقط ــرد: در ه ــان ک ــم بی ــتان دیل ــدار شهرس فرمان
ــت. ــداث اس ــال اح ــده و در ح ــای تکمیل ش ــز بخش ه ــردم تجهی ــار م ــا انتظ ــه تنه ــت ک ــده اس ــازی ش پیاده س
احمــد دشــتی بــا اشــاره بــه اینکــه رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر توجــه ویــژه ای بــه تجهیــز بخش هــای 
مختلــف حــوزه درمــان شهرســتان دیلــم دارنــد، اضافــه کــرد: اخیــراً طــی تماســی کــه بــا اســتاندار صــورت گرفــت، 

نســبت بــه حمایــت و تجهیــز بخش هــای خیــر ســاز بیمارســتان توضیحــات الزم ارائــه گردیــد.
امــام جمعــه دیلــم نیــز ضمــن تبریــک والدت حضــرت زینــب )س( و روز پرســتار مطــرح کــرد: کادر درمــان مــا در یــک 
ســال گذشــته نبــرد ســختی را تجربــه کردنــد و بســیاری در راه مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا بــه شــهادت رســیدند کــه 

مــردم مــا قــدردان ایــن جهادگــران نیــز هســتند.
ــوژی  ــع رادیول ــرداری از مجتم ــه بهره ب ــتان ک ــای شهرس ــی از نیازه ــروز یک ــزود: ام ــدی اف ــود اس ــام محم حجت االس
بــود، برطــرف گردیــد و در ایــن امــر، نخســت قــدردان زحمــات ارزشــمند خیریــن نیکــوکار حــوزه ســامت هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه تســهیل رونــد امــورات اداری در رابطــه بــا احــداث بناهــای خیــر ســاز بیان داشــت: مســئولین اســتان 
خیریــن را تکریــم کننــد و نهایــت همــکاری را بــا ایــن قشــر داشــته باشــند تــا همچنــان بــا دلگرمــی از بــار مشــکات 

ــردم بکاهند. م
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اهدای اولین ترازوی دیجیتال استان به مرکز آموزشی 
درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

ــه بخــش  اولیــن تــرازوی دیجیتــال اســتان توســط خیریــن ســامت ب
ــهر  ــارس بوش ــهدای خلیج ف ــی ش ــی درمان ــز آموزش ــز ۲ در مرک دیالی

اهــدا شــد.

سرپرســتار بخــش دیالیــز ۲ مرکــز آموزشــی درمانــی شــهدای 
ــا  ــت: ب ــز گف ــن مرک ــی ای ــط عموم ــا رواب ــو ب ــارس در گفت وگ خلیج ف
اقــدام خیرخواهانــه خیریــن ســامت یــک دســتگاه تــرازوی دیجیتالــی 
ویلچــر بــه ارزش ۱۰۰ میلیــون ریــال بــه بخــش دیالیــز ۲ مرکز آموزشــی 
درمانــی شــهدای خلیج فــارس اهــدا شــد تــا ایــن دســتگاه در اختیــار 
بیمــاران هــدف کــه بــه صــورت عمــده بیمــاران دیالیــزی هســتند قــرار 

گیــرد.
رضــا محمــودی بیــان کــرد: بــه دلیــل مهــم بــودن وزن بیمــاران هنــگام 
دیالیــز، بیمــاران دیالیــزی کــه بــرای حرکــت کــردن بــا مشــکل مواجــه 
ــرار  ــرازو ق ــتاده روی ت ــورت ایس ــه ص ــه ب ــتند ک ــادر نیس ــتند و ق هس
بگیرنــد بــا اســتفاده از ایــن تــرازو، بــا کمتریــن مشــکل وزن می شــوند.
ــرار  ــرازو ق ــه روی ت ــر ب ــن ویلچ ــا ای ــه ب ــی ک ــزود: وزن بیماران وی اف
ــب تری  ــرایط مناس ــده و ش ــق محاسبه ش ــورت دقی ــه ص ــد ب می گیرن
بــرای درمــان بیمــاران بــه ویــژه بیمــاران دیالیــزی بــه وجــود می آیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز آموزشــی درمانــی شــهدای 
خلیج فــارس بوشــهر؛ ایــن دســتگاه تنهــا تــرازوی دیجیتــال در اســتان 
ــتادن را  ــی ایس ــه توانای ــی ک ــری بیماران ــه وزن گی ــد ک ــهر می باش بوش

ــت. ــیده اس ــریع بخش ــد تس ندارن
تــرازوی دیجیتــال بــه ارزش ریالــی ۱۰۰ میلیــون ریــال توســط خیریــن 
ــارس  ــهدای خلیج ف ــی ش ــی درمان ــز آموزش ــز ۲ مرک ــه دیالی ســامت ب

اهــدا شــد.

گمان » بیماری تنها برای دیگران 
است و ما مبتال نمی شویم » طایفه 
تنگستانی را به کام کرونا کشاند

ــت:  ــتان گف ــان تنگس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی
ــا  ــت و م ــران اس ــرای دیگ ــا ب ــاری تنه ــان » بیم گم
مبتــا نمی شــویم » طایفــه تنگســتانی را بــه کام 

ــاند. ــا کش کرون
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمان 
ــت:  ــار داش ــدس اظه ــادل مق ــدس ع ــتان مهن تنگس
ایــن گمــان کــه »بیمــاری کرونــا تنهــا بــرای دیگــران 
اســت و مــا مبتــا نمی شــویم »، خیالــی واهــی اســت 
و چه بســا بــا از دســت رفتــن عزیزانــی از طریــق ایــن 
ــیمان  ــان پش ــهل انگاری خودم ــال ها از س ــاری، س بیم

باشــیم.
ــه  ــدم توج ــل ع ــه دلی ــفانه ب ــت: متأس ــان داش وی بی
خانواده هــا بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و 
ــراد  ــادی از اف ــداد زی ــی، تع ــم دورهم ــزاری مراس برگ
ــا مبتــا  ــه بیمــاری کرون یــک طایفــه در تنگســتان ب

ــدند. ش
ــا  ــاری کرون ــت: بیم ــار داش ــدس اظه ــدس مق مهن
ــت در  ــدون عام ــوش و ب ــع خام ــیاری از مواق در بس
ــب  ــر موج ــن ام ــد و همی ــت می کن ــراد فعالی ــدن اف ب
ــار  ــک بیم ــی، ی ــم دورهم ــک مراس ــا در ی ــود ت می ش
ــا  ــر را مبت ــراد دیگ ــی اف ــه راحت ــت، ب ــدون عام ب

ــد. کن
ــران  ــش نگ ــش از پی ــا را بی ــه م ــه داد: آنچ وی ادام
می کنــد ایــن اســت کــه ایــن بیمــاری موجــب شــود 
ــراد  ــالمندان، اف ــد س ــری مانن ــرض خط ــراد در مع اف
دارای بیماری هــای زمینــه ای، بیمــاران خــاص و ... 
ــاری  ــن بیم ــر ای ــراد در براب ــیب پذیرترین اف ــه آس ک

ــد. ــه ببینن ــتند صدم هس
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان تصریــح 
کــرد: تنهــا، احســاس مســئولیت و توجــه بــه ســامت 
ــب  ــتی موج ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای ــی ب عموم
قطــع زنجیــره بیمــاری خواهــد شــد و بــا عــدم تعهــد 
ــقت  ــج و مش ــاد رن ــن ایج ــه ضم ــامت جامع ــه س ب
ــاش  ــدن ت ــال ش ــث پایم ــران باع ــود و دیگ ــرای خ ب
ــم  ــان خواهی ــت و درم ــنل بهداش ــبانه روزی پرس ش

5شــد.



جراحی تومور بزرگ مغزی در بیمارستان کنگان با موفقیت انجام شد
عمــل جراحــی تومــور بــزرگ مغــزی مربــوط بــه خانــم ۳۲ ســاله در بیمارســتان امــام خمینــی )ره( کنــگان بــا موفقیــت انجــام 

. شد
ــتان  ــی بیمارس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــار ب ــگان، بیم ــی )ره( کن ــام خمین ام
خوبــی تحــت عمــل و تخلیــه تومــور قــرار 

ــت. گرف
ــرات  ــتون فق ــز و س ــی مغ ــاق جراح  ات
بیمارســتان امــام خمینــی کنــگان )ره( در 
ــید و  ــرداری رس ــه بهره ب ــهریور ۱۳۹۷ ب ش

ــت. ــال اس ــون فع تاکن

ــتان  ــی بیمارس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــور  ــن توم ــگان، ای ــی )ره( کن ــام خمین ام
ــه  ــودن ب ــک ب ــی و نزدی ــت بزرگ ــه عل ب
ــیت  ــز، از حساس ــی مغ ــس حرکت کورتک

ــود. ــوردار ب ــی برخ باالی
ــل  ــن عم ــزارش، ای ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــتگو،  ــن راس ــر امی ــط دکت ــی توس جراح
ــرات  ــتون فق ــاب و س ــز و اعص ــراح مغ ج
ــا کمــک تیــم جراحــی و تیــم بیهوشــی  ب

ــد. ــام ش ــگان انج ــتان کن بیمارس

مشارکت ۱2۰ داوطلب و سفیر سالمت در طرح شهید سلیمانی در شهرستان جم

مســئول واحــد آمــوزش ســامت شــبکه بهداشــت و درمــان جــم گفــت: تاکنــون ۱۲۰ 
نفــر ســفیر ســامت در طــرح شــهید ســلیمانی در ســطح شهرســتان جــم همــکاری 

می کننــد.
ــده  ــم، حمی ــتان ج ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت و  ــت مدیری ــا محوری ــلیمانی ب ــم س ــهید قاس ــرح ش ــت: ط ــار داش ــوری اظه صب
کنتــرل اپیدمــی ویــروس کوویــد -۱۹ بــه شــیوه محلــه و خانــواده محــور در ســطح 

ــت. ــال اجراس ــتان در ح شهرس
ــک  ــه ی ــر خان ــه »ه ــر برنام ــی ب ــرح مبتن ــن ط ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوری ب صب

ــری از  ــه جلوگی ــگیرانه در زمین ــات پیش ــن اقدام ــی از مهم تری ــردم یک ــازی م ــانی و آگاه س ــت: اطاع رس ــت گف ــامت« اس ــگاه س پای
شــیوع ویــروس کرونــا اســت کــه جلــب مشــارکت های مردمــی و اســتفاده از ظرفیــت نیروی هــای داوطلــب در اجــرای ایــن طــرح نقــش 

دارد. ای  قابل توجــه 
وی از مشــارکت ۱۲۰ داوطلــب و ســفیر ســامت در طــرح شــهید ســلیمانی در شهرســتان جــم خبــر داد و افــزود: ایــن افــراد بــه عنــوان 
ــژه  ــه وی ــد و آموزش هــای الزم در حــوزه ســامت ب ــا و خانه هــای بهداشــت شهرســتان همــکاری می کنن داوطلبیــن ســامت در پایگاه ه

ــد. ــت می کنن ــا را دریاف ــروس کرون وی
صبــوری گفــت: وظایــف ســفیران در ایــن طــرح، دریافــت آموزش هــای ضــروری در مــورد بیمــاری کوویــد ۱۹ و انتقــال بــه خانواده هــای 
خــود، اطاع رســانی بــه مرکــز خدمــات جامــع ســامت، پایــگاه ســامت و خانــه بهداشــت تحــت پوشــش خــود در مــورد افــراد مشــکوک 
ــه مراکــز بهداشــتی و مشــارکت در تیم هــای  و عامــت دار، معرفــی جمعیت هــای خــاص ماننــد ســالمندان، بیمــاران زمینــه ای و خــاص ب

مراقبتــی و حمایتــی اســت.
ــا ســایر کمیته هــای طــرح شــهید ســلیمانی فعالیتــش را آغــاز کــرد  وی بابیــان اینکــه کمیتــه اطاع رســانی و تبلیغــات نیــز همــگام ب
ــش و  ــای دان ــرای ارتق ــی ب ــوزش همگان ــور آم ــه منظ ــی ب ــزی و هماهنگ ــم برنامه ری ــیار مه ــه بس ــه وظیف ــن کمیت ــرد: ای ــان ک خاطرنش
مهــارت مــردم بــرای رویارویــی بــا کوویــد- ۱۹ بــا تکیــه بــر برنامــه »هــر خانــه یــک پایــگاه ســامت« و بهره گیــری از امکانــات محلــی 

ــردم را دارد. ــیج و م ــای بس ــترده پایگاه ه ــارکت گس و مش
ــر ۳  ــغ ب ــا بال ــروس کرون ــری وی ــام همه گی ــزود: در ای ــم اف ــتان ج ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــامت ش ــوزش س ــد آم ــئول واح مس
ــای  ــه در میدان ه ــت ک ــده اس ــاپ و منتشرش ــتان چ ــطح شهرس ــا در س ــروس کرون ــوزش وی ــه آم ــت در زمین ــتر و تراک ــر، پوس ــزار بن ه
ــه در ســایت های خبــری و  ــب آموزشــی نیــز در روزان اصلــی شــهر نصــب و در میــان صنــوف و جامعــه هــدف توزیع شــده اســت و مطال

ــود. ــر می ش ــتان منتش ــازی شهرس ــای مج کانال ه
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دو جلــد کتــاب »پیشــگیری از ســرطان پوســت« 
و »راهنمــای گام بــه گام اجــرای برنامه هــای 
ــد  ــط احم ــتان » توس ــامت در بیمارس ــا س ارتق
ــت  ــبکه بهداش ــترش ش ــئول گس ــتوده، مس س
ــاپ  ــه چ ــف و ب ــم تألی ــتان ج ــان شهرس و درم

ــید. رس
ــط  ــا رواب ــو ب ــتوده در گفت وگ ــد س ــر احم دکت
عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
جــم اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه اســتان 
ــرار دارد  ــور ق ــیر کش ــه گرمس ــهر در منطق بوش
و اغلــب شــغل های مــردم در ایــن اســتان 
ماهیگیــری و کشــاورزی اســت، بیش تریــن 
ــی از  ــه یک ــد ک ــاب دارن ــور آفت ــر را از ن تأثی
ــت. ــت اس ــرطان پوس ــاد س ــی ایج ــل اصل عوام
دکتــر ســتوده افــزود: متأســفانه موضــوع 
توســط  اغلــب  آفتــاب  برابــر  در  ایمنــی 
قــرار غفلــت  مــورد  کارگــران  و  مــردم 

می گیــرد. کــه بــا گذشــت زمــان اثــرات 
ــد. ــاد می کن ــت ایج ــطح پوس ــی را در س مخرب
ــای  ــاب را راهنم ــن کت ــار ای ــدف از انتش وی ه
عملــی مورداســتفاده کارکنــان بهداشــتی بــرای 
ــرد:  ــان ک ــت و خاطرنش ــه دانس ــوزش جامع آم
ملوانــان، کارگــران ســاختمانی، کشــاورزان، 
باغــداران، ماهیگیــران و رفتگــران از جملــه 
مشــاغلی اســت کــه در ایــن کتــاب موردتوجــه 

قرارگرفته انــد.
دکتــر ســتوده بــا اشــاره بــه انتشــار کتــاب »گام 
ــامت  ــا س ــای ارتق ــرای برنامه ه ــا اج ــه گام ب ب
در بیمارســتان« افــزود: امــروزه دولت هــا مبالــغ 
ــامت و  ــوزه س ــود را در ح ــه خ ــادی از بودج زی
ــان  ــش درم ــه بخ ــد ک ــه می کنن ــان هزین درم

ــص را دارد. ــن تخصی بیش تری
وی در ادامــه گفــت: احــداث بیمارســتان، خریــد 
تجهیــزات تشــخیصی و درمانــی هزینه هــای 
هنگفتــی را بــه حــوزه ســامت تحمیــل می کنــد 
ــد  ــردم می توان ــامت م ــطح س ــای س ــه ارتق ک

ــد. ــش بده ــا را کاه ــن هزینه ه ای
دکتــر ســتوده خاطرنشــان کــرد: در ایــن

کتــاب تــاش کرده ایــم کــه دیــد ارتقــا 
ــردم را در  ــامت م ــواد س ــطح س ــوزش س آم
ــرده  ــت ک ــی تقوی ــز درمان ــتان ها و مراک بیمارس
ــز  ــوان مرک ــه عن ــتان را ب ــه بیمارس ــا ب و تنه

ــود. ــگاه نش ــی ن درمان
بــا اجــرای  بــه گام  کتــاب راهنمــای »گام 
ــا  ــتان« ب ــامت در بیمارس ــا س ــای ارتق برنامه ه
ــی  ــر مجتب ــتوده، دکت ــد س ــر احم ــف دکت تألی
فتاحــی اردکانــی و دکتــر اکــرم محــراب و 
ــز  ــت« نی ــرطان پوس ــگیری از س ــاب »پیش کت
ــی  ــر مجتب ــتوده، دکت ــد س ــر احم ــط دکت توس
فتاحــی اردکانــی و دکتــر ســید ســعید مظلومــی 
محمودآبــاد توســط انتشــارات نــوروزی در ســال 

ــید. ــاپ رس ــه چ ۹۹ ب
ــری  ــته دکت ــل رش ــتوده فارغ التحصی ــد س احم
ــت  ــامت اس ــای س ــت و ارتق ــوزش بهداش آم
ــه در مجــات معتبــر  کــه تاکنــون چندیــن مقال
ــرده  ــر ک ــی منتش ــی و بین الملل ــی داخل علم
اســت و هم اکنــون نیــز مســئول گســترش 
ــم  ــتان ج ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ش

ــت. اس

دو جلد کتاب در حوزه سالمت منتشر شد

کمک یک میلیاردی شرکت شیمیایی متانول کاوه دیر به حوزه بهداشت و درمان
ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش ریی
ــرکت  ــی ش ــارد ریال ــک میلی ــک ی ــر از کم دیّ
ــام  ــتان ام ــه بیمارس ــول کاوه ب ــیمیایی متان ش

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــادی )ع( ای ه
احمــد آخونــدی در حاشــیه بازدید از بیمارســتان 
امــام هــادی )ع( بــا اشــاره بــه وضعیــت شــیوع 
ویــروس کرونــا در شهرســتان دیــر گفــت: 
شهرســتان دیـّـر در وضعیــت زرد شــیوع ویــروس 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــرار داد ام ــا ق کرون
ایــن وضعیــت بســیار شــکننده بــوده و بســتگی 
ــای  ــت پروتکل ه ــگیرانه و رعای ــار پیش ــه رفت ب

ــردم دارد. ــوی م ــتی از س بهداش
ــا  ــروس کرون ــار وی ــیوع و انتش ــزود: ش وی اف
اجتماعــی  فعالیت هــای  و  جامعــه  شــرایط 
همــه  قطعــًا  و  داده  قــرار  تأثیــر  تحــت  را 
جامعــه  قبــال ســامت  در  دارنــد  وظیفــه 
احســاس مســئولیت کــرده و بــرای بهبــود 
شــرایط بــا هماهنگــی متولیــان بهداشــت

و درمان اقدامات الزم را انجام دهند.
آخونــدی اضافــه کــرد: همــکاری مــردم و 
ــع  ــی صنای ــئولیت های اجتماع ــش مس ــای نق ایف
مســتقر در شهرســتان گامــی مؤثــر در مدیریــت 
ــره  ــع زنجی ــد ۱۹ و قط ــاری کووی ــرل بیم و کنت

ــا دارد. ــروس کرون ــال وی انتق
ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش ریی
دیّــر بــا تأکیــد بــر ایفــای نقــش مســئولیت های 
اجتماعــی توســط شــرکت ها و صنایــع گفــت: در 
راســتای ایفــای نقــش مســئولیت های اجتماعــی 
ــرای  ــان ب ــت و درم ــوزه بهداش ــه ح ــک ب و کم
ــرای  ــاران و اج ــه بیم ــب ب ــانی مناس خدمات رس
اقدامــات پیشــگیرانه بــرای کنتــرل و مبــارزه بــا 
ــال  بیمــاری کوویــد ۱۹، مبلــغ یــک میلیــارد ری
ــه  ــول کاوه ب ــیمیایی متان ــرکت ش ــوی ش از س
ــر  ــتان دیّ ــادی )ع( شهرس ــام ه ــتان ام بیمارس

اهــدا شــد.
ــتاران و کادر  ــکان، پرس ــزود: پزش ــدی اف آخون

بهداشــت درمــان بــه عنــوان مدافعــان ســامت 
بــا تمــام وجود بــرای درمــان و بهبــود بیمــاران و 
ــد  ــه جامعــه تــاش می کنن بازگشــت ســامت ب
ــتی در  ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای ــد ب و بای

ایــن زمینــه آنهــا را همراهــی و کمــک کنیــم.
توســعه  بــه  کمــک  کــرد:  تصریــح  وی 
ــه  ــه ب ــی و توج ــه پیرامون ــاخت های جامع زیرس
بســترهای بهداشــت و درمــان انتظــاری اســت که 
بــا توجــه بــه اهمیــت مســئولیت های اجتماعــی 
ــوی  ــی از س ــه اجتماع ــک وظیف ــوان ی ــه عن ب
شــرکت های شــیمیایی و صنایــع مســتقر در 
شهرســتان، بایــد بــه خوبــی عملیاتــی و انجــام 

ــود. ش
آخونــدی یــادآور شــد: شــرکت شــیمیایی 
ــی از  ــز کمک های ــن نی ــش از ای ــول کاوه پی متان
ــامت  ــع س ــات جام ــز خدم ــاخت مرک ــل س قبی
بردســتان و خریــد تجهیــزات پزشــکی بــه 
ــر  ــتان دیّ ــان شهرس ــت و درم ــوزه بهداش ح

ــت. ــته اس داش
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بــا تغذیــه صحیــح و تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن می تــوان از ابتــال بــه 
کرونــا پیشــگیری کــرد

کارشــناس تغذیــه شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان گفت: 
ــوان  ــدن می ت ــه صحیــح و تقویــت سیســتم ایمنــی ب ــا تغذی ب

از ابتــا بــه کرونــا پیشــگیری کــرد.
ــبکه  ــی ش ــط عموم ــا رواب ــه ب ــادری در مصاحب ــوش به پری
بهداشــت و درمــان دشتســتان اظهــار داشــت: سیســتم ایمنــی 
ــا  ــه کرون ــا ب ــدن از ابت ــان مان ــرای در ام ــل ب ــن عام مهم تری
ــد  ــی می توان ــک و چرب ــد و نم ــاد قن ــرف زی ــا مص ــت، ام اس
سیســتم ایمنــی شــما را روزبــه روز ضعیف تــر کنــد و احتمــال 

ــا را افزایــش دهــد. ــه کرون ابتــای شــما ب
بهــادری افــزود: خانه نشــینی اجبــاری ایــن روزهــای کرونایــی، 
ــت فودها  ــات و فس ــرف تنق ــه مص ــت ک ــی اس ــی از عوامل یک

ــاز  ــتند، زمینه س ــرب هس ــیرین و پرچ ــک، ش ــه پرنم ــی ک ــواد غذای ــت و م ــش داده اس را افزای
ــون،  ــاری خ ــت، پرفش ــا، دیاب ــه کرون ــا ب ــال ابت ــش احتم ــع آن افزای ــی و به تب ــه وزن و چاق اضاف
ــی از  ــرگ ناش ــا و م ــر ابت ــا خط ــن بیماری ه ــوند و ای ــرب و... می ش ــد چ ــاال، کب ــون ب ــی خ چرب

ــد. ــش می ده ــد ۱۹ را افزای کووی
ــگیری از  ــد در پیش ــدن می توان ــی ب ــتم ایمن ــت سیس ــح و تقوی ــه صحی ــه تغذی ــان اینک ــا بی وی ب
ابتــا بــه بیمــاری کرونــا نقــش مؤثــری داشــته باشــد، گفــت: تغذیــه صحیــح بــه معنــای مصــرف 
ــوان  ــی می ت ــواد غذای ــای م ــتفاده از جایگزین ه ــا اس ــت و ب ــت نیس ــی گران قیم ــواد غذای م

ــواده داشــت. ــا اقتصــاد خان ــح و متناســب ب ــه ای صحی تغذی
ــتم  ــت سیس ــرای تقوی ــرد: ب ــد ک ــتان تأکی ــان دشتس ــت و درم ــبکه بهداش ــه ش ــناس تغذی کارش
ایمنــی بــدن به انــدازه کافــی از منابــع پروتئینــی و ریزمغذی هــا اســتفاده کنیــد و بهتریــن منبــع 
پروتئینــی ارزان تــر، حبوبــات اســت کــه همــراه بــا غــات، ارزش غذایــی معــادل گوشــت خواهــد 

داشــت.

برای پیشگیری از کرونا، مکمل های مولتی ویتامین را خودسرانه مصرف نکنید
ــرانه  ــن را خودس ــای مولتی ویتامی ــا، مکمل ه ــگیری از کرون ــرای پیش ــه ب ــان اینک ــا بی ــادری ب به
ــتم  ــت سیس ــرای تقوی ــن ب ــای مولتی ویتامی ــرف مکمل ه ــای مص ــه ج ــت: ب ــد، گف ــرف نکنی مص
ــد  ــل ۵ واح ــه حداق ــرف روزان ــا مص ــد و ب ــتفاده کنی ــل اس ــای فص ــبزی ها و میوه ه ــی، از س ایمن
ســبزی و میــوه )۲ عــدد میــوه و ســه وعــده ســبزی( ویتامیــن C موردنیــاز بــدن تأمیــن می شــود.
ــا  ــاالد و ی ــی از س ــده غذای ــر وع ــار ه ــا در کن ــگیری از کرون ــرای پیش ــرد: ب ــه ک ــادری توصی به
ســبزی خــوردن اســتفاده کنیــد و اگــر بــه دلیــل مشــکات گوارشــی قــادر بــه مصــرف ســبزیجات 

بــه صــورت خــام نیســتید، آنهــا را بــه شــکل بخارپــز مصــرف کنیــد.
ــک  ــه ی ــدن، ماهان ــی ب ــتم ایمن ــت سیس ــرای تقوی ــال ب ــاالی ۱۲ س ــراد ب ــت: اف ــن گف وی همچنی
مکمــل ویتامیــن دی ۵۰ هــزار واحــدی مصــرف نماینــد و در کــودکان ۲ تــا ۱۲ ســال، مصــرف هــر 
ــدن و  ــی ب ــتم ایمن ــت سیس ــه تقوی ــن D ب ــدی ویتامی ــزار واح ــل ۵۰ ه ــدد مکم ــک ع ــاه ی دو م

ــد. ــک می کن ــا کم ــگیری از کرون پیش
ــهروندان  ــرد: ش ــان ک ــتان بی ــتان دشتس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــه ش ــناس تغذی کارش
اطاعــات مربــوط بــه ســامت را از ســایت های مــورد تأییــد وزارت بهداشــت دریافــت کننــد و در 
ایــن زمینــه بــه اطاعــات هــر کانــال و گــروه مجــازی اعتمــاد نکننــد و در همیــن راســتا ســایت 
دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت بــه آدرس https://nut.behdasht.gov.ir یــک 

منبــع اطاعاتــی معتبــر در زمینــه آمــوزش تغذیــه اســت.
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