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رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر با شــامل فروردینمــاه ،خــرداد و مهرمــاه
تأکیــد بــر کنتــرل جمعیــت در مراســمها ثبتشــده کــه روزانــه 4هــزار نفــر مبتــا
بــرای جلوگیــری از ابتــا بــه کرونــا بیــان در کشــور گــزارش میشــود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
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وضعیت رعایت پروتکل بهداشتی در دفاتر پیشخوانهای دولت در استان بوشهر نامطلوب است

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
گفــت :وضعیــت رعایــت پروتــکل
بهداشــتی در دفاتــر پیشــخوانهای
دولــت در ســطح اســتان بوشــهر نامطلــوب
اســت.
دکتــر ســعید کشــمیری در نشســت ســتاد
مدیریــت کرونــا اســتان بوشــهر اظهــار
داشــت :اکنــون بحرانیتریــن مــکان
در اســتفاده نکــردن از ماســک و عــدم
فاصلهگــذاری اجتماعــی در ســواحل و
بازارهــا گزارششــده اســت.
دبیــر ســتاد مقابلــه بــا کرونــا اســتان
بوشــهر بابیــان اینکــه فاصلهگــذاری
اجتماعــی ضعیفتــر شــده اســت تصریــح
کــرد :اکنــون اســتفاده از ماســک در
بانکهــا و ادارات  ۹۸درصــد ،اماکــن ۸۹
درصــد و ســواحل  ۶۰درصــد گزارششــده
اســت.
دکتــر کشــمیری وضعیــت رعایــت پروتکل
بهداشــتی در دفاتــر پیشــخوانهای
دولــت در ســطح اســتان بوشــهر را
نامطلــوب دانســت و تأکیــد کــرد :بــر
اســاس ارزیابیهــای صــورت گرفتــه
در ایــن مکانهــا  ۵۵درصــد از ماســک
اســتفاده میکننــد کــه متوســط کشــوری
 ۷۰درصــد اســت.
تجمعها کاهش یابد
وی بــا تأکیــد بــر ارائــه راهــکار بــرای
کاهــش تجمعهــا بــه ویــژه عروســیها،
عزاداریهــا و دور همیهــای تفریحــی
و گردشــگری افــزود :هــر اجتماعــی و
تجمعــی ماننــد مراســم عروســی یــا ختــم
خطرنــاک اســت چراکــه در یــک مراســم
مهمانــی  ۲۵نفــره در شهرســتان جــم
ضمــن افزایــش ابتــا بــه کرونــا ۲ ،نفــر
فــوت کردنــد.
هنــوز بیمــاری آنفلوانزا در اســتان بوشــهر
گزارش نشــده اســت

کــرد :هنــوز بیمــاری آنفلوانــزا در اســتان
بوشــهر گــزارش نشــده کــه کنتــرل ایــن
بیمــاری بــه ســبب اســتفاده از ماســک
اســت.
دبیــر ســتاد مقابلــه بــا کرونــا اســتان
بوشــهر بابیــان اینکــه پروتکلهــای
بهداشــتی دارای  ۷مرحلــه و برنامــه اســت
گفــت :فاصلهگــذاری اجتماعــی ،اســتفاده
از ماســک ،شستشــوی مرتــب دســتها
بــا آب و صابــون ،گندزدایــی مکانهــا،
ضدعفونــی مرتــب محــل کار و زندگــی،
اســتفاده از اســپریهای ضدعفونــی از
جملــه مراحــل پروتــکل بهداشــتی اســت
کــه بایــد موردتوجــه قــرار بگیــرد.
دکتــر کشــمیری تصریــح کــرد :رعایــت
 ۹۰درصــدی پروتکلهــای بهداشــتی در
جامعــه در کمتــر از  ۳مــاه ،جامعــه را از
کرونــا پاککــرده و رعایــت  ۸۰درصــدی
تــا عیــد نــوروز جامعــه را از ابتــا بــه
کرونــا مصــون میکنــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
بابیــان اینکــه شهرســتانهای  ۱۰گانــه
ایــن اســتان در وضعیــت قرمــز و زرد قــرار
دارنــد گفــت ۸ :شهرســتان قرمــز و ۲
شهرســتان در وضعیــت زرد کرونایــی قــرار
دارد کــه بــر ایــن اســاس بایــد رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی افزایــش یابــد.
دبیــر ســتاد مقابلــه بــا کرونــا اســتان
بوشــهر بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش
مبتالیــان در کشــور بــه کرونــا
نگرانکننــده اســت افــزود :اکنــون
برخــی از بیمــاران دارای شــرایط حــاد
در بخــش  ICUبیمارســتانها بســتری
هســتند.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
بابیــان اینکــه بیشــتر آمــار ابتــا و فــوت
بــه ســبب کرونــا بــه ترتیــب آمریــکا،
هندوســتان و برزیــل بــه خــود اختصــاص
داده اســت گفــت ۳ :پیــک ابتــا بــه کرونــا

بیتوجهــی بــه پروتکلهــا موجــب
افزایــش وضعیــت بســتری کرونایــی
میشــو د
وی ،بــا اشــاره بــه وضعیت اســتان بوشــهر
در عرصــه کرونــا خاطرنشــان کــرد:
در پیــک اول خیلــی مبتــا نداشــتیم،
در پیــک دوم رونــد بیمــاری افزایــش
یافــت و در پیــک ســوم رونــد ثابتــی یــا
کاهشــی اســت امــا در برخــی مواقــع بــه
ســبب بیتوجهــی بــه پروتــکل افزایشــی
میشــود و رونــد شــکننده ثابــت اســت.
دکتــر کشــمیری ،بابیــان اینکــه اســتان
بوشــهر در وضعیــت قرمــز و نارنجــی
قــرار دارد گفــت :از  ۱۰شهرســتان اســتان
بوشــهر  ۸۰درصــد قرمــز و مابقــی در
وضعیــت نارنجــی کرونایــی قــرار دارد
کــه  ۸شهرســتان قرمــز و  ۲شهرســتان
نارنجــی هماننــد قرمــز اســت و بایــد
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی افزایــش
یابــد.
افزایــش مســافران بــه مناطــق مختلــف
اســتان بوشــهر موجــب حــاد شــدن
وضعیــت کرونــا میشــود
دبیــر ســتاد مقابلــه بــا کرونــا اســتان
بوشــهر بابیــان اینکــه ایــن اســتان در
 ۳مــاه گذشــته دارای وضعیــت بســتری
کرونایــی ثابــت ثبتشــده اســت افــزود:
در  ۲هفتــه گذشــته محدودیتهــای
جدیــدی اعمــال شــد ولــی بــه ســبب
افزایــش مســافران از دیگــر اســتانها بــه
مناطــق مختلــف اســتان بوشــهر شــرایط
در حــال حــاد شــدن اســت کــه بایــد
محدودیــت بــرای مســافران ایجــاد شــود.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
بــا تأکیــد بــر تشــکیل کارگــروه تســهیل
بــرای ارائــه خدمــات فــروش الکترونیکــی
خاطرنشــان کــرد :بایــد مــردم بیشــتر
خریدهــای خــود را بــه صــورت اینترنتــی
ســفارش دهنــد تــا رفتوآمــد مــردم بــه
بــازار کاهــش یابــد.
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ســادهانگاری در زمینــه بیمــاری
کرونــا شــرایط را ســخت
خواهــد کرد/بیتفاوتــی ،آمــار
فوتیهــا را افزایــش داده اســت
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان
شهرســتان عســلویه بــا بیــان اینکــه ســادهانگاری در زمینــه بیمــاری کرونــا
شــرایط را ســخت خواهــد کــرد گفــت :بیتفاوتــی ،آمــار فوتیهــا را افزایــش
داده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان عســلویه،
جاســم زارعــی در آییــن تقدیــر از کارکنــان نمونــه ایــن شــبکه اظهــار داشــت:
اهتمــام ،فرهنگســازی ،آمــوزش در راســتای افزایــش ســطح آگاهــی و ســواد
ســامت شــهروندان و الگوســازی مناســب و عملــی ،جهــت تغییــر ســبک زندگــی و
تــداوم آن تــا ریشـهکنی کامــل ایــن بیمــاری توســط فرهیختــگان و افــراد موجــه،
دارای مقبولیــت و ذینفــوذ جامعــه میتوانــد در کنتــرل شــیوع ویــروس تأثیــر
بســزایی داشــته باشــد.
وی ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات و تــاب آوری مدافعــان ســامت در طــول
 ۸مــاه گذشــته گفــت :ســادهانگاری بیمــاری کوویــد  ۱۹در مــوج ســوم ،شــرایط
را ســخت خواهــد کــرد و بیتفاوتــی و انفعــال در مقابــل شــیوع انفجــاری ایــن
ویــروس تاکنــون مســاوی بــا از دســت دادن عزیــزان بــوده اســت.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان عســلویه گفــت :کادر بهداشــت در
خانههــای بهداشــت ،مراکــز خدمــات جامــع ســامت شــهری روســتایی و ســتاد
شــبکه بهداشــت و درمــان ،کادر درمــان در بیمارســتان نبــی اکــرم (ص) و اورژانــس
پیــش بیمارســتانی و فوریتهــای پزشــکی پایگاههــای شــهری و جــادهای از
هیــچ تالشــی جهــت حفــظ ســامت شــهروندان دریــغ نکردهانــد و تــا شکســت
ایــن ویــروس منحــوس در خــط اول مبــارزه خواهنــد بــود ،امــا جهــت رســیدن
بــه نتایــج مطلــوب و تعیینکننــده ایــن کافــی نیســت و همــت آحــاد جامعــه
میطلبــد.
زارعــی افــزود :پیــک زدن (بــاال رفتــن آمــار مبتالیــان و فوتیهــا) در پاندمیهــا
و اپیدمیهــا همــواره بــا رعایــت مــردم نســبت عکــس داشــته اســت ،هرکجــا
رعایتهــا بیشــتر بــوده ،آمارهــا کاهــش پیداکــرده و بــه دنبــال خســته شــدن
مــردم و عــادی انگاریهــا خیــز آمــار مبتالیــان و فوتیهــا رخداده اســت.
ایــن مقــام مســئول افــزود :همــکاری مــردم و مســئولین در کنــار تــاش کارکنــان
حــوزه ســامت شهرســتان در افزایــش ســطح آگاهــی مــردم نســبت بــه بیمــاری
کرونــا و کاهــش آمــار مبتالیــان و مرگومیرهــا قابلســتایش اســت.
دبیــر ســتاد مقابلــه بــا کرونــای شهرســتان عســلویه ضمــن عــرض تســلیت
اربعیــن حســینی ،از فرمانــدار و رئیــس ســتاد مدیریــت کرونــای شهرســتان و
مجموعــه فرمانــداری ،امــام جمعــه ،تبلیغــات اســامی ،نیــروی انتظامــی و ســپاه
شهرســتان ،شــهرداران ،دهیــاران ،متولیــان تکایــا ،هیئتهــا و حســینیهها در
رعایــت کامــل شــیوهنامهها و همــکاری بــا کارشناســان بهداشــت در ســوگواری
محــرم ،تاســوعا ،عاشــورا و اربعیــن گفــت :انتظــار مــیرود کــه در دهــه آخــر
مــاه صفــر ایــن رعایتهــا تــداوم داشــته باشــد تــا شــاهد کاهــش شــیوع ایــن
بیمــاری باشــیم.
زارعــی اشــارهای بــه تقدیــر مــردم و مســئولین شهرســتان از مدافعــان ســامت
داشــت و گفــت :حضــور مســئولین در کنــار ســربازان خــط مقــدم مقابلــه بــا کرونــا
نشــان از آگاهــی و درک بــاالی آن بزرگــواران از شــرایط موجــود دارد و ایــن اقدامات
باعــث دلگرمــی ،افزایــش انگیــزه و قــوت قلــب مدافعیــن ســامت در ادامــه مســیر
پرفــراز و نشــیب بــه ویــژه در فصــل پاییــز و زمســتان خواهــد بــود.

پزشک داروساز:
داروهــا یکــی از خطرناکتریــن
ـتند
عوامــل مســمومیتزا در منازل هسـ
پزشــک داروســاز شــبکه بهداشــت و درمــان
شهرســتان دشتســتان گفــت :داروهــا یکــی از
خطرناکتریــن عوامــل مســمومیتزا در منــازل میباشــند.
دکتــر ســرور قدیمــی در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان
افــزود :مقادیــر بــاالی برخــی از داروهــای بهظاهــر کمخطــر ،میتواننــد بــرای فــرد خصوصــ ًا

کــودکان و افــراد مســن کشــنده باشــد.
وی تصریــح کــرد :مصــرف خودســرانه داروهــا بــدون تجویــز پزشــک یــا مشــورت بــا داروســاز
میتوانــد ســامت افــراد را بــه خطــر بیانــدازد و عــوارض جــدی و درازمــدت در پــی داشــته
باشــد.
دکتــر قدیمــی بــا توجــه اهمیــت فرارســیدن هفتــه ملــی پیشــگیری از مســمومیتهای دارویــی
گفــت :مســمومیت بــه حالتــی گفتــه میشــود کــه فــرد ناخواســته دچــار عــوارض ناشــی از
مصــرف دارو یــا قــرار گرفتــن در مجــاورت مــواد شــیمیایی میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه داروهــا یکــی از خطرناکتریــن عوامــل مســمومیتزا در منــازل
میباشــند ،اظهــار داشــت :خانوادههــا ضمــن اجتنــاب از مصــرف خودســرانه داروهــا ،بایــد
توجــه داشــته باشــند ،مقادیــر بــاالی برخــی از داروهــای بهظاهــر کمخطــر ،میتواننــد بــرای

فــرد خصوص ـ ًا کــودکان و افــراد مســن کشــنده باشــد.

وی بیــان کــرد :عالئــم مســمومیت دارویــی بــه عامــل ایجادکننــده آن بســتگی دارد ،کاهــش
ســطح هوشــیاری ،خوابآلودگــی ،تهــوع ،ســردرد ،تغییــرات بینایــی و  ...از شــایعترین عالئــم
مســمومیت اســت.
دکتــر قدیمــی در خصــوص راهکارهــای پیشــگیری از مســمومیت دارویــی گفــت :داروهــا را
دور از دیــد و دســترس کــودکان و در ارتفــاع بــاال و در کمــد مجهــز بــه قفــل نگ ـهداری کننــد
و همچنیــن داروهــای خــود را در مقابــل چشــم کــودکان نخوریــد ،چراکــه کــودکان از رفتــار
بزرگســاالن تقلیــد میکننــد و ممکــن اســت دور از چشــم والدیــن داروهــا را بــه دهــان
ببرنــد.
وی تأکیــد کــرد :بــر مصــرف داروی افــراد مســن خانــواده نظــارت داشــته باشــید چــون کــه
ســالمندان ممکــن اســت داروهــای خــود را بــه دلیــل ابتــا بــه فراموشــی ،عــدم اطــاع از نــام
داروهــا ،بیســوادی یــا کمســوادی و یــا خوانــا نبــودن مقادیــر مصرفــی دارو منــدرج روی
جعبــه ،بهاشــتباه یــا بهطــور تکــراری (تشــابه ظاهــری شــکل) مصــرف کننــد.
پزشــک داروســاز شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان تصریــح کــرد :بــروز مســمومیت توســط
برخــی از داروهــا هرچنــد ممکــن اســت منجــر بــه مــرگ نگــردد ولــی مقادیــر بــاالی ایــن
داروهــا میتواننــد منجــر بــه صدمــات دائمــی کبــد و کلیــه فــرد مســموم شــود.
دکتــر قدیمــی افــزود :در برخــورد بــا فــرد مســموم غیــر هوشــیاری کــه در کنــارش بســتههای
داروی خــورده شــده وجــود دارد ،ضمــن حفــظ خونســردی خــود ،بســتههای دارویــی را همــراه
بیمــار بــه بیمارســتان ببریــد.
وی بــه خانوادههــا توصیــه کــرد :بســته داروهــای مصرفــی افــراد مبتــا بــه افســردگی،
اختــاالت روانــی و افــراد باســابقه خودکشــی را دور از دســترس آنهــا قــرار دهیــد و بــر دوز
مصرفــی آنهــا نظــارت دقیــق داشــته باشــید.
پزشــک داروســاز شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان خاطرنشــان کــرد :افــراد در
مســمومیتهای اتفاقــی و یــا تعمــدی بــا داروهــا ،بــرای اطــاع از نحــوه انجــام اقدامــات اولیــه،
هرچــه ســریعتر بــا شــماره تلفــن مرکــز اطالعرســانی داروهــا و ســموم  ۱۹۰و یــا مرکــز
اورژانــس  ۱۱۵تمــاس بگیریــد.
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برگزیــدگان جایــزه «بنیاد رشــد
و اندیشــه ســازندگی» اســتان
بوشــهر تجلیــل شــدند
 ۱۵تــن از برگزیــدگان ســومین دوره جایــزه بنیــاد رشــد و
اندیشــه ســازندگی اســتان بوشــهر بــا حضــور اســتاندار و
مســئولین اســتان بوشــهر تجلیــل شــدند.
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان بوشــهر در ایــن آییــن با اشــاره
بــه نقــش نخبــگان در توســعه و پیشــرفت اظهــار داشــت:
توجــه ویــژه بــه نخبــگان و طرحهــای آنــان بایــد در اولویــت
و موردحمایــت قــرار بگیــرد.
الهکــرم اخالقــی اضافــه کــرد :بــا نــگاه نخبــه پــروری و جــذب
نخبــگان میتــوان زمینههــای توســعه و پیشــرفت جامعــه را
همــوار کــرد.
وی تصریــح کــرد :جایــزه بنیــاد رشــد و اندیشــه ســازندگی
اســتان بوشــهر از جایزههــای مصــوب بنیــاد ملــی نخبــگان
در اســتفاده از ظرفیــت خیــران اســت کــه در حــوزه ســامت،
پزشــکی و محیطزیســت بــه نــام پروفســور نبیپــور و در
حــوزه علــوم انســانی بهنــام پروفســور حمیــدی اســت.
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه بنیــاد
نخبــگان اســتان بوشــهر وظیفــه فراینــد فراخــوان ثبتنــام،
ارزیابــی راســتی آزمایــی ،داوری و معرفــی برگزیــدگان را بــه
عهــده دارد خاطرنشــان کــرد :در ســومین جایــزه بنیــاد رشــد
و اندیشــه ســازندگی اســتان بوشــهر  ۶۲نفــر ثبتنــام کردنــد
کــه  ۱۵تــن از آنهــا برگزیــده و تجلیــل شــدند.
برگزیــدگان ســومین جایــزه بنیــاد رشــد و اندیشــه ســازندگی
اســتان بوشــهر در حوزههــای ادبیــات ،علــوم انســانی و
مدیریــت ،ســامت ،پزشــکی ،علــوم زیســتی و زیســت فناوری
دریایــی مشــخص و تجلیــل شــدند.

یکی از شفافترین سازمانهای استان در زمینه ارائه آمار هستیم
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :یکــی از شــفافترین ســازمانهای اســتان بــه دلیــل
ارائــه آمــار دقیــق هســتیم.
دکتــر ســعید کشــمیری در نشســت بــا مدیــر ،کارشناســان واحــد آمــار دانشــگاه و رابطیــن آمــار
معاونتهــا ،شــبکهها و بیمارســتانهای اســتان بهصــورت مجــازی افــزود :وجــود آمــار دقیــق و شــفاف
در تمــام مباحــث بهداشــت و درمــان نقــش بیبدیــل و تعیینکننــدهای داشــته و امــکان نــدارد سیســتمی
بــه پیچیدگــی بهداشــت و درمــان اســتان بینیــاز از مســائل آمــاری باشــد.
وی ضمــن تبریــک  ۱آبــان روز ملــی آمــار و برنامهریــزی بهتمامــی کارمنــدان شــاغل در مجموعــه آمــار و برنامهریــزی دانشــگاه تصریــح کــرد:
تهیــه و چــاپ ســالنامه آمــاری دانشــگاه موفقیتــی بســیار بــزرگ و ارزنــده بــوده و اســاس برنامهریزیهــای کالن دانشــگاه را تشــکیل میدهــد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بیــان داشــت :ارزیابــی گذشــته و پیــش بینــی آینــده بــه داشــتن آمــار دقیــق بســتگی داشــته وبرنامهریزی
بــرای تخصیــص بودجــه دانشــگاه ،ســاخت نرمافزارهــای بهداشــتی و درمانــی ،تعــداد نیــروی انســانی موردنیــاز ،تعــداد اســاتید و متخصــص موردنیــاز
همــه وابســته بــه ایــن اســت کــه ســامانهها و اطالعــات بــه چــه انــدازه دقیــق و بـهروز بــوده و همــه اینهــا نشــان از اهمیــت آمــار دارد.
دکتــر کشــمیری بــا اشــاره بــه اینکــه نقــش آمــار در بــاال بــردن ســطح رفــاه جامعــه نقشــی بســیار مهــم اســت اظهــار داشــت :کار کــردن در واحــد
آمــار و برنامهریــزی مســتلزم داشــتن اطالعــات بــهروز در زمینــه برنامههــا و نرمافزارهــای جدیــد اســت.
وی تاکیــد کــرد :کســب رتبــه  ۲۰کشــوری در بیــن  ۶۸دانشــگاه علــوم پزشــکی سراســر کشــور رتبــه شایســتهای بــوده ،نشــان از تــاش و پشــتکار
کارکنــان مجموعــه آمــار دانشــگاه داشــته و مطمئــن هســتیم در ســالهای آینــده ایــن رتبــه بهبودیافتــه و شــاهد ارتقــا نقــش و جایــگاه آمــار و
برنامهریــزی در حــوزه ســامت خواهیــم بــود.
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افزایــش  ۵۰درصــدی تعــداد پزشــکان متخصــص در کلینیــک تخصصــی
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گنــاوه طــی یــک ســال گذشــته

سرپرســت بیمارســتان امیرالمؤمنیــن (ع) گنــاوه از
افزایــش  ۵۰درصــدی تعــداد پزشــکان متخصــص در
کلینیــک تخصصــی دولتــی امــام خمینــی (ره) گنــاوه
طــی یــک ســال گذشــته خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمارســتان امیرالمؤمنیــن
(ع) شهرســتان گنــاوه ،دکتــر محمدعلــی دریانــورد در
ایــن خصــوص اظهــار داشــت :بــا پیگیریهــای صــورت
گرفتــه و بــه منظــور خدمترســانی بهتــر بــه مــردم،
کلینیــک تخصصــی دولتــی ایــن بیمارســتان کــه پیــش
از ایــن فاقــد بعضــی تخصصهــای پزشــکی بــود از ایــن
پــس بــا حضــور اکثریــت متخصصیــن در تمامــی روزهای
هفتــه در شــیفت عصــر پذیــرای مراجعیــن خواهــد بــود.
سرپرســت بیمارســتان امیرالمؤمنیــن (ع) گنــاوه افــزود:
در ایــن کلینیــک تمامــی خدمــات در رشــتههای
تخصصــی زنــان و زایمــان ،داخلــی ،مغــز و اعصــاب،
پوســت ،ارولــوژی ،اطفــال ،جراحــی عمومــی ،اعصــاب و
روان ،قلــب ،چشــم ،ارتوپــدی ،گــوش و حلــق و بینــی،
رادیولــوژی ،بیهوشــی و  ....ارائــه میشــود.
دکتــر دریانــورد بــا بیــان اینکــه ماهانــه بیــش از  ۴هــزار
خدمــت در کلینیــک تخصصــی دولتــی امــام خمینــی
(ره) گنــاوه انجــام میشــود ،اظهــار داشــت :نوبــت
دهــی بــه صــورت حضــوری در محــل کلینیــک انجــام
میگیــرد و در آینــدهای نزدیــک امــکان نوبــت دهــی
اینترنتــی و آنالیــن فراهــم خواهــد شــد.

وی تصریــح کــرد :دو روز در هفتــه
کلینیــک تخصصــی دیابــت نیــز در
ایــن مرکــز جهــت خدمترســانی
بهینــه بــه دیابتیهــا ،بــا حضــور
متخصصیــن داخلــی ،کارشــناس
تغذیــه و در صــورت نیــاز بــا حضــور
دیگــر متخصصیــن بــه صــورت رایــگان فعــال اســت.
دکتــر دریانــورد ادامــه داد :عــاوه بــر ویزیــت متخصصیــن فــوق ,اقدامــات
تخصصــی شــامل اکــو ،تســت ورزش ،نــوار قلــب ،گــچ گیــری و آتلبنــدی،
بیناییســنجی ،امــور مربــوط بــه پوســت ،انــواع ســونوگرافی و  ...در کلینیــک
تخصصــی امــام خمینــی (ره) بــا تعرفــه دولتــی انجــام میگیــرد.
وی ضمــن تقدیــر و تشــکر از همــه افــراد و نهادهایــی کــه در امــر یاریرســاندن
بــه بهداشــت و درمــان مــردم بــه خصــوص در ایــن برهــه زمانــی فعالیــت
داشــتند اظهــار داشــت :در ایــن بحــران کرونــا و شــرایط خــاص بــه وجــود
آمــده ،خیریــن ،مســئولین شهرســتان و همچنیــن مســئولین دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر کمکهــای تجهیزاتــی ،حفاظــت فــردی و  ...زیــادی را بــه
ایــن مرکــز کردنــد.
سرپرســت بیمارســتان امیرالمؤمنیــن (ع) گنــاوه خاطرنشــان کــرد :از تمامــی
خیریــن و دیگــر مســئولین خواهشــمندیم در جهــت حمایــت از مانــدگاری
پزشــکان متخصــص در شهرســتان گنــاوه در تجهیــز امکانــات رفاهــی و
مســکونی آنهــا در حــد تــوان خــود در کنــار مجموعــه بیمارســتان باشــند،
زیــرا در صــورت نگهداشــت متخصصیــن ،دیگــر مــردم نیازمنــد مراجعــه بــه
مرکــز اســتان و اســتانهای همجــوار جهــت دریافــت خدمــات پزشــکی
نخواهنــد بــود.

دو تن مواد غذایی فاسد در شهرستان د ّیر معدوم شد
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان
شهرســتان دیّــر از جمـعآوری و معــدوم
ســازی  ۲تــن مــواد غذایــی فاســد و
تاریخمصــرف گذشــته در ایــن شهرســتان خبــر داد.
احمــد آخونــدی در نشســت شــورای ســامت و امنیــت غذایــی
شهرســتان دیّــر گفــت :ســامت شــهروندان از اولویــت نخســت
بخــش بهداشــت و درمــان اســت و در همیــن راســتا پایش بهداشــتی
صنــوف بهطــور ویــژه در دســتور کار قــرار دارد و همــه آنهــا مکلــف
بــه رعایــت بهداشــت و شــیوهنامههای بهداشــتی هســتند.
وی افــزود :از زمــان شــیوع کرونــا تاکنــون  ۸هــزار و  ۲۰۰بازدیــد
از مراکــز تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی ،اماکــن عمومــی و اصنــاف
صــورت گرفتــه و  ۲تــن مــواد غذایــی فاســد و تاریخمصــرف
گذشــته جمــعآوری و معــدوم شــده اســت.
وی اضافــه کــرد :ایــن مــواد غذایــی شــامل انــواع نوشــیدنی ،کیــک،
آبمیــوه ،انــواع لبنیــات و ترشــیجات بــوده کــه پــس از شناســایی
توســط بازرســان بهداشــت محیــط شــبکه بهداشــت و درمــان
شهرســتان دیّــر جمــعآوری و معــدوم شــد.

رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیّــر بابیــان اینکــه با
فروشــندگان مــواد غذایــی فاســد و تاریخمصــرف گذشــته بهطــور
جــدی ،قانونــی و بــدون اغمــاض برخــورد میشــود ،اظهــار داشــت:
در همیــن مــدت تعــداد  ۱۶۳صنــف کــه پروتکلهــای بهداشــتی و
مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا کرونــا را رعایــت نمیکردنــد پــس از
طــی مراحــل قانونــی تعطیــل و جریمــه شــدند.
وی افــزود :از ایــن تعــداد  ۷۹واحــد تعطیــل و  ۸۴واحــد دیگــر نیــز
بــا معرفــی بــه مراجــع قضایــی و اداره تعزیــرات حکومتــی جریمــه
شــدند.
آخونــدی تصریــح کــرد :شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیّــر
در راســتای صیانــت از ســامت شــهروندان و ارتقــای شــاخصههای
بهداشــت و ســامت در جامعــه بــدون اغمــاض بــا متخلفیــن و
کســانی کــه ســامت و بهداشــت عمومــی را بــه مخاطــره اندازنــد
برخــورد خواهــد کــرد.
وی افــزود :شــهروندان میتواننــد در صــورت مشــاهده مشــکالت
بهداشــتی و مــواد غذایــی غیربهداشــتی و تاریخمصــرف گذشــته در
هــر ســاعت از شــبانهروز ،بــه ســامانه تلفنــی  ۱۹۰بهداشــت اعــام
کننــد و همیــار بازرســان بهداشــت محیــط باشــند.
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همهگیری کرونا وظایف زنان شاغل و خانهدار را چندین برابر کرده است
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت:
همهگیــری کرونــا وظایــف زنــان شــاغل و خانــهدار را چندیــن
برابــر کــرده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر ،دکتــر عبدالمحمــد خواجهئیــان بــه مناســبت
هفتــه ملــی ســامت بانــوان گفــت :در دوره همهگیــری کرونــا
مراقبــت از فرزنــدان در شــرایط آمــوزش و تدریــس غیــر حضوری
مــدارس ،فشــارهای اقتصــادی ناشــی از تعطیلــی و قرنطینههــا،
مســئولیت و وظایــف زنــان شــاغل و خان ـهدار را چندیــن برابــر
کــرده اســت.
وی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از  ۸۰درصــد
بیمــاران مبتــا بــه کرونــا خفیــف و نیازمنــد اســتراحت در منــزل
هســتند؛ زنــان نقــش قابلتوجهــی در کنتــرل و حمایــت افــراد
بیمــار در خانــه را عهــدهدار میباشــند.
ایــن مقــام مســئول بهداشــتی تأکیــد کــرد :بــرای گــذر از ایــن
دوران ،افزایــش آگاهــی و دانــش کلیــه اعضــای خانــواده خصوص ًا
زنــان در پیشــگیری از آســیبها بــه وســیله اطالعرســانی و
آمــوزش توســط همــکاران بهداشــتی ،رســانهها و شــبکههای
مجــازی ضــروری اســت.

دکتــر خواجهئیــان اظهــار داشــت :بــرای کنتــرل و پیشــگیری
از کوویــد  ۱۹در گــروه زنــان ،اقداماتــی در ســطح معاونــت
بهداشــتی ،مراکــز جامــع ســامت ،پایگاههــای ســامت و
خانههــای بهداشــت صــورت پذیرفتــه اســت.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان
کــرد :مراقبــت حضــوری و غیــر حضــوری زنانــی کــه دارای
بیمــاری زمینــهای ماننــد بیماریهــای قلبــی عروقــی،
فشــارخون و دیابــت هســتند ،ارزیابــی ســامت روان و انجــام
مشــاوره ،ارزیابــی تغذیــه و تــن ســنجی ،غربالگــری زنــان از
نظــر کرونــا توســط پزشــک و مراقبیــن ســامت و بهــورزان در
ســه مرحلــه ،پیگیــری زنــان بــاردار مبتــا بــه کرونــا بــه صــورت
مســتمر و شناســایی افــراد پرخطــر و آمــوزش زنــان بــا اســتفاده
از شــبکههای مجــازی در خصــوص پیشــگیری از کوویــد  ۱۹از
جملــه اقدامــات معاونــت بهداشــتی بــرای کنتــرل و پیشــگیری
از کوویــد  ۱۹در گــروه زنــان اســت.
همهســاله ،آخریــن هفتــه مهــر بــه عنــوان هفتــه ملــی ســامت
بانــوان ایــران (ســبا) نامگــذاری شــده اســت کــه در ســال
جــاری بــا در نظــر گرفتــن شــرایط همهگیــری کوویــد  ۱۹بــا
موضــوع «ســامت زنــان در دوره کرونــا « برگــزار خواهــد شــد.

پیام تبریک معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مناسبت روز جهانی غذا
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در پیامی روز جهانی غذا را تبریک گفت.
متن پیام وی به شرح زیر است:
در کشــور اســامی ایــران رهبــر معظــم انقــاب امســال را بــا وجــود بیمــاری منحــوس کرونــا ســال
جهــش تولیــد نامگــذاری کردنــد.
بیشــک دوراندیشــی ایشــان از اثــرات ایــن بیمــاری بــر رونــد تولیــد کارخانههــا و تشــویق و ترغیــب مســئولین در جهــت گام
نهــادن در جهــش تولیــد همــگام بــا تولیدکننــدگان محتــرم اثرگــذار بــوده اســت ،بــه نحــوی کــه بــا وجــود پیکهــای متعــدد
بیمــاری از ابتــدای ســال  ۹۹بــه فضــل الهــی ،جامعــه بــا کمبــود محصــوالت غذایــی مواجــه نگردیــد و امنیــت غذایــی تأمیــن
گشت .
ایــن امــر زمانــی از اهمیــت باالتــری برخــوردار میشــود کــه بدانیــم بــا وجــود تمــام تحریمهــای ظالمانــه جهانــی علیــه
جمهــوری اســامی ایــران در ســایه تــاش و کوشــش تمامــی اقشــار جامعــه و بــه کمــک و یــاری خداونــد متعــال ایــن مرحلــه
هــم بــا موفقیــت بــه پایــان میرســد.
بهطــور خالصــه میتــوان گفــت کــه اجــرای سیاس ـتهای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری بــه ویــژه درزمینــه امنیــت غذایــی
و کشــاورزی ،توجــه بــه برنامــه پنجســاله ششــم توســعه ،اســتقرار ســند ملــی تغذیــه و امنیــت غذایــی ،همــکاری مناســب
نهادهــای قانونگــذار و ناظــر ،توســعه پایــدار کشــاورزی ،افزایــش فرهنــگ و ســواد تغذیــهای جامعــه و افزایــش دسترســی
مــردم بــه خدمــات بهداشــتی و مراقبتهــای تغذی ـهای بــرای حــذف گرســنگی و ســوءتغذیه و ارتقــاء امنیــت غــذا و تغذیــه در
کشــور ضــروری بــه نظــر میرســد.
اینجانــب ضمــن عــرض تبریــک بــه مناســبت روز جهانــی غــذا از تــاش همــکاران در حــوزه اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی و
بهداشــتی و آزمایشــگاه کنتــرل مــواد غذایــی و بهداشــتی معاونــت غــذا و دارو همچنیــن کارشناســان شــبکههای بهداشــت و
درمــان اســتان بوشــهر کــه در ایــن امــر یاریرســان مــا بــوده و هســتند صمیمانــه تشــکر مینمایــم.
دکتر یحیی رضایی
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر
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شکستگی ناشی از پوکی استخوان در زنان  ۴برابر مردان است
فضــای بیــن ایــن تیغههــا بزرگتــر شــده و اســتخوان توخالــی میشــود و بدیــن ترتیــب اســتخوانها نــازک و شــکننده
شــده ،بــا کوچکتریــن ضربــه و یــا حتــی خودبهخــود میشــکنند.

پزشــک متخصــص ارتوپــد مرکــز

از هر  ۳زن و  ۵مرد باالی پنجاه سال ،یک نفر شکستگی ناشی از پوکی استخوان را تجربه میکند

گفــت :شکســتگی ناشــی از

را در جهــان تجربــه میکنــد بیــان کــرد :پوکــی اســتخوان «بیمــاری خامــوش» نیــز نامیــده میشــود ،زیــرا در مراحــل اولیــه،

مــردان اســت.

میشــوند کــه دچــار عــوارض میشــوند.

تخصصــی  ۱۷شــهریور برازجــان

دکتــر هژبریــان بــا اشــاره بــه اینکــه از هــر  ۳زن و  ۵مــرد بــاالی پنجــاه ســال ،یــک نفــر شکســتگی ناشــی از پوکــی اســتخوان

پوکــی اســتخوان در زنــان  ۴برابــر

عالمتــی نــدارد و همیــن امــر تشــخیص را بــا مشــکل مواجــه میکنــد ،بــه همیــن دلیــل افــراد زمانــی متوجــه ایــن مشــکل

دکتــر عــادل هژبریــان در

وی همچنیــن گفــت :اگــر بــا کمتریــن ضربــه بــه اســتخوانها ،بــه ویــژه در نواحــی کمــر ،لگــن و مــچ دســت ،دچــار شکســتگی

شــبکه بهداشــت و درمــان

پزشــک متخصــص ارتوپــد مرکــز تخصصــی  ۱۷شــهریور برازجــان تصریــح کــرد :بــا افزایــش ســن ،احتمــال بــروز پوکــی

گفتوگــو بــا روابــط عمومــی

دشتســتان

افــزود:

میشــوید بــه پوکــی اســتخوان شــک کنیــد.

پوکــی

اســتخوان بیشــتر میشــود و شــیوع پوکــی اســتخوان در زنــان بیشــتر از مــردان بــوده و شکســتگی ناشــی از آن نیــز در زنــان
تقریب ـ ًا  ۴برابــر مــردان اســت.

بافــت اســتخوان و کاهــش تــوده

جراحــی برداشــته میشــود بیشــتر در معــرض پوکــی اســتخوان قــرار دارنــد و همچنیــن اســتخوانبندی ظریــف و کوچــک،

بــه عنــوان یکــی از شــایعترین

وی خاطرنشــان کــرد :خبــر خــوب اینکــه پوکــی اســتخوان بــا اقداماتــی ســاده قابلکنتــرل و پیشــگیری اســت و بــا کنتــرل

ســنین بــاال مطــرح اســت کــه

و مصــرف منظــم ویتامیــن دی میتــوان از پوکــی اســتخوان پیشــگیری کــرد.

خانمهــا از آن رنــج میبرنــد.

کودکــی میتوانــد تأثیــر بســیار زیــادی در تشــکیل تــوده اســتخوانی داشــته باشــد ،اگــر ذخیــره کلســیم در بــدن کافــی

پوکــی اســتخوان رخ میدهــد

بــه پوکــی اســتخوان زیــاد اســت.

اســتخوان یــا اســتئوپروز بیمــاری

اســت کــه در اثــر تخریــب

دکتــر هژبریــان تأکیــد کــرد :زنانــی کــه قبــل از ســن  ۴۵ســالگی یائســه میشــوند یــا کســانی کــه تخمدانهایشــان بــا

اســتخوانی بــه وجــود میآیــد و

داشــتن قدکوتــاه و یــا الغــر بــودن ،فــرد را مســتعد پوکــی اســتخوان میســازد.

علــل شکســتگی اســتخوان در

وزن خــود در محــدوده طبیعــی ،تحــرک و فعالیــت بدنــی ،عــدم مصــرف دخانیــات ،مصــرف کافــی مــواد غذایــی دارای کلســیم

اشــخاص زیــادی بــه خصــوص

دکتــر عــادل هژبریــان در خصــوص پیشــگیری از پوکــی اســتخوان گفــت :داشــتن یــک رژیــم غذایــی متعــادل از ابتــدای دوران

وی تصریــح کــرد :هنگامیکــه

نباشــد و در دوران بــارداری و شــیردهی زنــان بهانــدازه کافــی از شــیر و لبنیــات اســتفاده ننماینــد در آینــده احتمــال ابتــا

کارشناس برنامه کودکان شبکه بهداشت و درمان گناوه:

برای شکوفایی استعدادهای کودکان باید سرمایهگذاری شود
کارشــناس برنامــه کــودکان شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه گفــت :بــرای تأمیــن ســامتی و
فراهــم کــردن بســتر مناســب بــرای شــکوفایی اســتعدادهای کــودکان میبایســت ســرمایهگذاری
کــرد.
زینــب شــیخ نصــر در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه اظهــار
داشــت :کــودکان ســرمایههای ارزشــمند هــر کشــور بــوده کــه اکنــون مراحــل رشــد و تکامــل
خــود را ســپری میکننــد.
وی تصریــح کــرد :شــکوفایی اســتعدادهای کــودکان در اغلــب مــوارد نیــاز بــه هزینههــای مــادی زیــادی نــدارد و بســیاری از مهارتهــا
از طریــق روابــط عاطفــی مناســب بــا کــودکان ،وســایل موجــود در منــزل ،بازیهــای خانگــی و فعالیتهــای بدنــی محقــق میشــود.
تغذیه سالم در شکوفایی استعدادهای کودکان تأثیر مستقیم دارد
کارشــناس برنامــه کــودکان شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه اظهــار داشــت :تغذیــه ســالم زیربنــای جســم ســالم اســت ،در جهــت
شــکوفایی اســتعدادهای کــودکان میبایســت ابتــدا کــودکان از تغذیــه ســالم برخــوردار شــوند ،بنابرایــن از ابتــدای تولــد تــا پایــان
دوســالگی از شــیر مــادر و ســپس از غذاهــای ســالم تهیهشــده در منــزل تغذیــه شــوند.
وی افــزود :پرهیــز از غذاهــای فســت فــود و نوشــیدنیهای گازدار و شــیرین از اصــول تغذیــه ســالم در همــه گروههــای ســنی بــه
ویــژه کــودکان اســت.
فعالیتهای بدنی برای رشد و تکامل کودکان ضروری است
شــیخ نصــر اظهــار داشــت :فعالیتهــای بدنــی بــرای رشــد و تکامــل کــودکان ضــروری اســت ،بــا شــیوع ویــروس کرونــا و حضــور
بیشــتر کــودکان در منــزل ،طبیعت ـ ًا فعالیــت بدنــی کــودکان کمتــر میشــود ،بنابرایــن در ایــن زمــان حضــور کــودک در محیطهــای
بــاز و بــا رعایــت فاصلــه اجتماعــی ضــروری اســت.
وی افــزود :بــر اســاس توصیههــای ســازمان بهداشــت جهانــی ( )WHOو صنــدوق بینالمللــی کــودکان (یونیســف) اســتفاده از ماســک
در کــودکان ،نمیتوانــد مانــع از انتقــال بیمــاری کرونــا از کــودکان بــه دیگــران شــود؛ بنابرایــن در هنــگام فعالیــت و بــازی در فضــای
بــاز رعایــت فاصلــه یــک متــری از دیگــران و بهداشــت عمومــی نظیــر شســتن مرتــب و مکــرر دسـتها در اولویــت اســت.
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کارشــناس برنامــه کــودکان شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه بیــان داشــت :در شــرایط حاضــر در جهــان بــه دلیــل شــیوع ویــروس
کرونــا و لــزوم حضــور کمتــر کــودکان در تجمعــات ،مــدارس ،پارکهــا و  ...بایســتی خانوادههــا زمینــه رشــد و تکامــل کــودک را بــه
روشــی دیگــر پیــش رو گیرنــد.
وی عنــوان کــرد :کــودکان بــرای حضــور در جامعــه نیــاز بــه کســب برخــی مهارتهــا دارنــد کــه میتــوان بــا بازیهــای مناســب
محیــط منــزل بــه آنهــا دســت یافــت ،بهعنوانمثــال بــا کمــک کــودک خــود و بــا اســتفاده از وســایل داخــل منــزل یــک خمیــر
بــازی درســت کنیــد ،در ایــن بــازی کــودک بــا رنگهــا آشــنا میشــود ،قــدرت انجــام دادن کارهــای ظریــف را بــه دســت م ـیآورد
و نهایتــ ًا از بــازی لــذت میبــرد.
نیاز به عشق و محبت از نیاز اساسی کودک برای رشد و تکامل است
شــیخ نصــر بیــان داشــت :نیــاز بــه عشــق و محبــت از دیگــر نیازهــای اساســی کــودکان اســت ،در صــورت ابــراز محبــت و عالقــه
توســط والدیــن بــه کــودک شــرایط رشــد و بالندگــی کــودک محیــا میشــود و در غیــر ایــن صــورت بــه جهــت عــدم برطــرف شــدن
ایــن نیــاز ،رشــد و تکامــل کــودک نیــز دچــار اختــال خواهــد شــد.
وی اضافــه کــرد :الزم اســت کــودکان در یــک محیــط ایمــن رشــد کننــد و در مقابــل خطــرات احتمالــی محافظــت شــوند؛ چراکــه نبــود
محیــط امــن بــرای کــودکان زمینــه تــرس و اضطــراب را محیــا و در رونــد رشــد و تکامــل آنهــا تأثیــر خواهــد گذاشــت.
کارشــناس برنامــه کــودکان شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه بیــان داشــت :امســال  ۱۲الــی  ۱۶مهرمــاه روز جهانــی و هفتــه ملــی
کــودک باهــدف ارتقــای آگاهــی جامعــه و تــاش در جهــت ارتقــای ســامت کــودکان گرامــی داشــته میشــود .شــعار امســال روز
جهانــی کــودک بــه ماننــد ســال گذشــته «آینــده را بایــد ســاخت» اســت ،امیــد اســت بــا تــاش جمعــی نیــروی انســانی ســالم و
توانمنــد آینــده یعنــی کــودکان امــروز ،پــرورش یابنــد.

تشخیص زودهنگام بیماری سل یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام بهداشتی درمانی است
کارشــناس بیمــاری ســل معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم در تشــخیص بیمــاری بــه همــراه مصــرف

پزشــکی بوشــهر گفــت :تشــخیص زودهنــگام بیمــاری ســل یکــی نادرســت دارو میتوانــد منجــر بــه ســل مقــاوم بــه درمــان شــود افــزود :ایــن نــوع
از بزرگتریــن دســتاوردهای نظــام بهداشــتی درمانــی کشــور اســت بیمــاری از معضــات سیســتم بهداشــت و درمــان محســوب میشــود.

کــه ایــن امــر بــه دلیــل وجــود روشهــای تشــخیصی مناســب و وی بابیــان اینکــه ایــن بیمــاری عفونــی ناشــی از میکــروب ســل اســت کــه اکثــرا ً ریههــا
تکنولوژیهــای جدیــد ممکــن شــده اســت.

را مبتــا میســازد کــه بــه آن ســل ریــوی میگوینــد گفــت :بیمــاری ســل میتوانــد

فرزانــه آئیــن بــه مناســبت روز جهانــی ســل در گفتوگــو بــا بــه جــز ریههــا ،ســتون مهرههــا ،غــدد لنفــاوی ،دســتگاه گــوارش ،کلیههــا و ســایر

روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر قســمتهای بــدن را نیــز گرفتــار نمایــد کــه در ایــن صــورت بــه آن ســل خــارج ریــوی
گفــت :خوشــبختانه درمــان بهموقــع و وجــود داروهــای مؤثــر کــه میگوینــد.

تحــت نظــارت مســتقیم پرســنل بهداشــتی مورداســتفاده بیمــار ایــن کارشــناس بهداشــتی بابیــان اینکــه مهمتریــن عالمــت از عالئــم بیمــار مشــکوک

قــرار میگیــرد باعــث شــده بیمــاری ســل از یکــی از کشــندهترین بــه ســل ریــوی ســرفه مــداوم بیــش از  2هفتــه اســت کــه میتوانــد همــراه بــا عالئمــی
بیماریهــای عفونــی بــه یــک بیمــاری قابلپیشــگیری و کنتــرل نظیــر خلــط ،تــب ،تعریــق شــبانه ،کاهــش وزن ،ضعــف و گاهــی اوقــات خلــط خونــی

تبدیــل شــود.

باشــد افــزود :عالئــم ســل خــارج ریــوی بــه عضــو مبتــا بســتگی دارد و بســته بــه عضــو

وی بابیــان اینکــه همزمــان بــا پاندمــی کوویــد  19از ابتــدای درگیــر عالئــم آن متفــاوت اســت بهعنوانمثــال عالئــم در مننژیــت ســلی عبارتنــد از
اســفندماه  98تاکنــون در کشــور شــاهد افــت شناســایی مــوارد ســل ســردرد ،تــب و ســفتی گــردن و در ســل دســتگاه ادراری بــه صــورت اختــال ادراری و
و افزایــش طــول مــدت تأخیــر در تشــخیص و دوره انتقــال بیمــاری پیدایــش خــون در ادرار اســت.

بــه اطرافیــان میباشــیم گفــت :معطــوف شــدن حداکثــر توجــه وی ســل خــارج ریــوی را قابلانتقــال ندانســت و اضافــه کــرد :راه انتشــار ســل ریــوی،

سیســتم بهداشــتی بــه کوویــد  ،19اعمــال فاصلهگــذاری فیزیکــی ،انســان بــه انســان اســت بــه ایــن ترتیــب کــه میکــروب ســل ماننــد ســرماخوردگی
خســتگی نیــروی انســانی ،تشــابه عالئــم تنفســی ســل و کرونــا ،از هنــگام عطســه و ســرفه و بیــرون ریختــن آب دهــان یــا خلــط فــرد مبتــا ،از ریههــا
مهمتریــن دالیلــی اســت کــه ســبب تشــدید تأثیــر منفــی پاندمــی خارجشــده و در فضــای اطــراف پخــش میشــود کــه در مکانهایــی بــا تراکــم بــاال

کوویــد بــر شناســایی و درمــان بهموقــع ســل در مقایســه بــا ســایر ماننــد آسایشــگاهها ،خوابگاههــا ،ســربازخانهها انتشــار ایــن بیمــاری آســانتر اســت.

بیماریهــای واگیــر شــده اســت کــه میبایســت موردتوجــه عمــوم آئیــن تأکیــد کــرد :امــروزه میتــوان بــا واکسیناســیون بــدو تولــد ،رعایــت اصــول

مــردم و پرســنل بهداشــتی قــرار گیــرد.

بهداشــتی مثــل اســتفاده از دســتمال هنــگام عطســه و ســرفه ،نریختــن آب دهــان و خلــط

ایــن کارشــناس بهداشــتی بابیــان اینکــه آلودگــی همزمــان بــه روی زمیــن و درمــان بهموقــع بیمــاران از بیمــاری ســل پیشــگیری کــرد.

ویــروس ایــدز خطــر ابتــا بــه بیمــاری ســل را بهطــور معنــاداری کارشــناس بیمــاری ســل معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان

افزایــش میدهــد گفــت :کشــورهای بــا شــیوع بــاالی  ،HIVشــاهد کــرد :در صــورت داشــتن ســرفه بیــش از دو هفتــه جهــت انجــام بررســیهای الزم بــه

افزایــش چشــمگیر تعــداد بیمــاران مبتــا بــه ســل بودهانــد.

نزدیکتریــن مرکــز خدمــات جامــع ســامت یــا پزشــک مراجعــه نماییــد و از مصــرف

اســت

همهســاله بیســت و ســوم مهــر روز ملــی ســل نامگــذاری شــده اســت کــه شــعار

ســل مقــاوم بــه درمــان از معضــات سیســتم بهداشــت و درمــان خودســرانه دارو خــودداری شــود.

آئیــن بــا هشــدار بــر اینکــه مراجعــه دیرهنــگام بیمــاران و یــا تأخیــر امســال « همپیمــان تــا پایــان ســل « اســت
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