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رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

واکسن آنفلوانزا از کرونا پیشگیری نمیکند
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان بوشــهر گفــت :آنچــه الزم
اســت دربــاره واکســن آنفلوانــزا بدانیــم ایــن اســت کـهای واکســن از ابتــا بــه کرونــا پیشــگیری
نمیکنــد.
دکتــر ســعید کشــمیری در حاشــیه نشســت
ســتاد مبــارزه بــا کرونــا در گفتوگــو بــا
واحــد خبــر صداوســیمای مرکــز بوشــهر
گفــت :تزریــق واکســن آنفلوانــزا تنهــا بــرای
گروههــای هــدف کــه وزارت بهداشــت تعییــن
کــرده اســت توصیــه میشــود.
دکتــر کشــمیری بــا اشــاره بــه تأمین واکســن
موردنیــاز در کشــور افــزود :واکســن آنفلوانــزا
بــرای بعضــی از گروههــای هــدف بهصــورت
رایــگان توزیــع میشــود.
وی ادامــه داد :توزیــع واکســن آنفلوانــزا بــه
شــکل مشــترک و همزمــان در کشــور و بــر
اســاس ســهمیه صــورت خواهــد گرفــت کــه
بهمحــض ورود بــه اســتان در داروخانههــای
خصوصــی و مراکــز بهداشــت توزیعشــده تــا
گروههــای هــدف بــرای دریافــت آن اقــدام
نماینــد.

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
خاطرنشــان کــرد :بایــد بــه خاطــر داشــته
باشــیم کــه تزریــق واکســن آنفلوانــزا از ابتــا
بــه کرونــا پیشــگیری نمیکنــد و فقــط ایــن
اطمینــان را بــه مــا میدهــد کــه اگــر در 6
مــاه آینــده فــردی بیمــار و عالمــتدار شــد،
بیمــاری وی آنفلوانــزا نیســت.
دکتــر کشــمیری دربــاره واکســن کرونــا نیــز
چنیــن گفــت :در حــال حاضــر بایــد تــا زمــان
اتمــام مراحــل تولیــد واکســن کرونــا همچنــان
دســتورالعملهای بهداشــتی را رعایــت کنیــم.
وی خاطرنشــان کــرد :مطمئنــ ًا بــرای کرونــا
واکســنی بــه کشــور وارد خواهــد شــد کــه
تمــام آزمونهــا و مراحــل تولیــد را بهخوبــی
پشــت ســر گذاشــته و مــورد تأییــد ســازمان
بهداشــت جهانــی باشــد ،امــا هنــوز هیــچ
واکســنی همــه ایــن مراحــل را طــی نکــرده
اســت.

یک بوشهری عضو کمیته بازنگری برنامههای آموزشی وزارت بهداشت شد
یــک بوشــهری بــه عنــوان عضــو کمیتــه بازنگــری برنامههــای آموزشــی وزارت بهداشــت
منصــوب شــد.
دکتــر ســینا دوبــرادران از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بــه
عنــوان عضــو کمیتــه بازنگــری برنامههــای آموزشــی رشــته بهداشــت محیــط معاونــت
آموزشــی وزارت بهداشــت منصــوب شــد.
بخشی از رزومه وی به شرح زیر است:
 _1رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی
 _2عضو انجمن علمي بهداشت محيط ايران
 _3عضو هیات بورد ژورنال فلوراید
_4عضو هيات مديره انجمن علمي بهداشت محيط ايران
 _5عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته بهداشت محیط ایران
 _6عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 _7دبیر علمی Workshop
 _8دبیر علمی هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط
_9مشاور شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
برای دانلود رزومه کامل دکتر دوبرادران به لینک زیر مراجعه کنید
Academic_CV.doc.html/8408889442/picofile.com/file.http://s15
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رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

افزایش فرهنگسازی و سواد سالمت موجب عدم ابتالی انفجاری بیماری کرونا در استان شده است
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
گفــت :اســتان بوشــهر ابتــای انفجــاری
مــوج ســوم بــه کرونــا را تاکنــون تجربــه
نکــرده و یکــی از دالیــل آن نیــز افزایــش
فرهنگســازی و ارتقــا ســواد ســامت
مــردم هــم در ســالهای قبــل و هــم در
ســال جــاری بــوده اســت.
دکتــر ســعید کشــمیری در نشســت بــا
نماینــده مــردم شــریف شهرســتانهای
بوشــهر ،گنــاوه و دیلــم در مجلــس
شــورای اســامی افــزود :اقدامــات بســیار
ارزشــمندی در راســتای پیشــگیری از
ابتــای هــم اســتانیهای عزیــز صــورت
گرفتــه و در برنامــه عــزاداری مــاه محــرم
هیاتهــای مذهبــی و مــردم همــکاری
کــرده و حــس مســئولیتپذیری باالیــی
داشــتند.
وی تصریــح کــرد :همــه مــردم اســتان
متعهدانــه مســائل ســامت را رعایــت
کــرده دکتــر کشــمیری اظهــار داشــت:
پایهگذاریهــای خوبــی در حــوزه درمــان
در اســتان بوشــهر صــورت گرفتــه و
بیمارســتان شــهدای هســتهای در آســتانه
تکمیــل بــوده و بیمارســتان جایگزیــن
حضــرت فاطمــه زهــرا(س) هــم پیشــرفت
فیزیکــی خوبــی داشــته و در کنــار آن
یــک بیمارســتان قلــب و موجــب شــدند
مــوج ســوم انفجــار کرونــا در ســایر

اســتانها را در بوشــهر شــاهد نباشــیم.
البتــه وضعیــت مــا نیــز شــکننده بــوده
و کوچکتریــن غفلــت موجــب ابتــای
بســیاری از هــم اســتانیها خواهــد شــد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
بیــان داشــت :حــوزه انتخابــی بوشــهر،
گنــاوه ،دیلــم و خــارک بــه دلیــل مراجعــه
تمــام هماســتانیها یــک حــوزه بســیار
مهــم در اســتان بــوده و از اهمیــت خاصــی
برخــوردار اســت.
یز پایهریزی شده است.
وی یــادآور شــد :زیرســاختهای
بهداشــتی در اســتان بوشــهر ســالهای
زیــادی اســت کــه گســترش خوبــی
داشــته و میتــوان گفــت کــه هیــچ
نقطــهای در اســتان وجــود نــدارد کــه
بیــش از  ۵۰۰نفــر جمعیــت داشــته و
خانــه بهداشــت یــا مرکــز خدمــات جامــع
ســامت و یــا درمانــگاه شــبانهروزی در آن
وجــود نداشــته باشــد.
دکتــر کشــمیری افــزود :تمامــی
اســتانهای کشــور بــا شــیب بســیار
تنــدی در حــال وارد شــدن بــه فــاز
جدیــدی از ابتــا بــه کرونــا هســتند و
بهنوعــی مــوج ســوم ابتــا بــه کرونــا در
کشور در حال شکلگیری است.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
بــا اشــاره بــه اینکــه فداکاریهــای

زیــادی توســط همــکاران مجموعــه
دانشــگاه علــوم پزشــکی هــم در بخــش
بهداشــت و هــم در بخــش درمــان صــورت
گرفتــه تصریــح کــرد :از ابتــدای شــیوع
کرونــا در اســتان تاکنــون بیــش از 9
هــزار بیمــار در سراســر اســتان بســتری
بودهانــد کــه ۹۰درصــد از آنــان بــا
حــال مســاعد از بیمارســتانها مرخــص
شــد هاند.
نشســت نماینــده مــردم شــریف
شهرســتانهای بوشــهر ،گنــاوه و دیلــم
در مجلــس شــورای اســامی بــا رییــس
و اعضــا هیــات رییســه دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر ظهــر شــنبه 29شــهریور
 99در ســالن ابنســینای دانشــگاه برگــزار
شــد.
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برای سومین سال متوالی؛

دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بــه عنــوان دســتگاه برتــر اجرایــی در جشــنواره شــهید
ـد
ـاب شـ
ـی انتخـ
رجایـ

بــرای ســومین ســال متوالــی و در بیســت و ســومین جشــنواره شــهید رجایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی
درمانــی اســتان بوشــهر بــه عنــوان دســتگاه برتــر اجرایــی انتخــاب شــد.

در بیســت و ســومین جشــنواره شــهید رجایــی اســتان بوشــهر  14دســتگاههای اجرایــی برتــر اســتان بوشــهر معرفــی و
تجلیــل شــدند کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان بوشــهر بــه عنــوان دســتگاه برتــر در
محــور ســامت و رفــاه بــه عنــوان دســتگاه برتــر اجرایــی انتخــاب شــد.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بوشــهر در ایــن آئیــن بــا بیــان اینکــه «در جشــنواره شــهید رجایــی بهطــور
میانگیــن هــر دســتگاه در  15شــاخص مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت» خاطرنشــان کــرد :دســتگاههای اجرایــی در  50شــاخص
عملکــرد آنهــا مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه اســت.
علــی درویشــی بیــان کــرد :در مجمــوع در جشــنواره شــهید رجایــی ،دســتگاههای اجرایــی اســتان بوشــهر در  108شــاخص
عمومــی و  870شــاخص اختصاصــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد.
در ایــن مراســم اســتاندار بوشــهر لــوح تقدیــر و تندیــس رتبــه برتــر دســتگاه اجرایــی را بــه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
بوشــهر اهــدا کــرد.

لزوم ایجاد شهرک سالمت در بندر بوشهر /بیمارستان شهدای
هستهای بوشهر در آستانه بهرهبرداری است

عضــو شــورای
شــهر بوشــهر
بــر لــزوم
ایجــاد شــهرک
ســامت در
بنــدر بوشــهر تأکیــد کــرد و گفــت :بیمارســتان شــهدای
هســتهای بوشــهر در آســتانه بهرهبــرداری اســت.
اکبــر توســلی در حاشــیه بازدیــد از بیمارســتان ۱۱۰
تخــت خوابــی شــهدای هســتهای بوشــهر اظهــار داشــت:
مطالبــه مهــم شــهروندان بوشــهری و هــم اســتانیهای
گرامــی در حــوزه بهداشــت و درمــان اســتان بوشــهر
تحقــق مــی یابــد.
وی تصریــح کــرد :بیمارســتان شــهدای هســتهای
بوشــهر شــامل اورژانــس ،اتــاق عمــل و درمانــگاه،

بخشهــای ویــژه تنفســی ،داخلــی ،نــوزادان،
اطفــال و زنــان اســت کــه توانمنــدی اســتان
را بــرای درمــان بیمــاران تنفســی بــه ویــژه مبتالیــان بــه
کرونــا افزایــش میدهــد.
توســلی اضافــه کــرد :در بازدیــدی کــه بــه اتفــاق رئیــس
دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بوشــهر از بیمارســتان
 ۱۱۰تخــت خوابــی شــهدای هســتهای بوشــهر داشــتیم ایــن
بیمارســتان در آســتانه بهرهبــرداری اســت.
عضــو شــورای شــهر بوشــهر خاطرنشــان کــرد :بیمارســتان
شــهدای هســتهای بوشــهر بــا نصــب سیتیاســکن،
دســتگاههای رادیولــوژی و تختهــای پیشــرفته میتوانــد
بــه عنــوان بیمارســتان تخصصــی بیمــاران تنفســی فعالیــت
کنــد.
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متخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

بیماران مبتال به کرونا با عالئم خفیف را میتوان در منزل تحت مراقبت
قرار داد

متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر گفــت :بیمــاران مبتــا بــه کرونــا با
عالئــم خفیــف را میتــوان بــا رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی در منــزل تحــت مراقبــت قــرار داد.
دکتــر کامــران میرزایــی افــزود :انجــام مراقبــت
از بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری خفیــف کوویــد
 19در منــزل و ارائــه خدمــات مراقبتــی بــرای
آنهــا بــه شــرطی کــه اعضــای خانــواده
بتواننــد از آنهــا مراقبــت و پیگیــری نماینــد بــا
رعایــت پروتکلهــای الزم توصیــه میشــود.
وی تصریــح کــرد :الزم اســت افــراد مراقــب بیمــار
از ماســک اســتفاده کــرده و هنــگام اســتفاده از
ماســک از لمــس ســطح خارجــی آن پرهیــز کننــد.
اگــر ماســک بــا ترشــحات بیمــار خیــس شــد بایــد
بالفاصلــه تعویــض شــود
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی بوشــهر بیــان داشــت :اگــر
ماســک توســط ترشــحات تنفســی بیمــار
خیــس یــا کثیــف شــود بایــد بالفاصلــه بــا
ماســک خشــک و جدیــد جایگزیــن شــود.
دکتــر میرزایــی اظهــار داشــت :هنــگام تعویــض
ماســک بایــد بــا تکنیــک مناســب آن را از
روی صــورت برداشــته بهگونــهای کــه ســطح
خارجــی ماســک لمــس نشــود .الزم اســت ماســک
استفادهشــده بالفاصلــه پــس از برداشــته شــدن از
روی صــورت در یــک کیســه نایلونــی سربســته قــرار
دادهشــده و در ســطل زباله درب دار نگهداری شــود و
پـسازآن دسـتها بــا آب و صابــون شستشــو شــود.
نیــازی بــه اســتفاده از ظــروف یکبارمصــرف بــرای
بیمــاران وجــود نــدارد
وی یــادآور شــد :بایــد از ظــروف غذاخــوری
جــدا بــرای تغذیــه بیمــار استفادهشــده و پــس
از اســتفاده ظــروف بــا مــواد شــوینده شســته و
نیــازی بــه اســتفاده از ظــروف یکبارمصــرف و دور

انداختــن آنهــا نیســت .دکتــر میرزایــی تأکیــد کــرد :بایــد ســطوح و اشــیا اطــراف
بیمــار و وســایلی کــه توســط وی لمــس شــده بهطــور مکــرر تمیــز و ضدعفونــی شــوند.
بــرای ایــن کار میتــوان از مــواد شــوینده خانگــی بــرای تمیــز کــردن آنهــا اســتفاده
کــرد و ســپس جهــت ضدعفونــی از محلولهــای ضدعفونیکننــده خانگــی معمولــی
حــاوی بــا کلریــت ســدیم  ۱درصــد اســتفاده کــرد.
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :بایســتی از تمــاس
مســتقیم بــا مایعــات بــدن بهویــژه ترشــحات دهانــی یــا تنفســی ،و مدفــوع بیمــار
خــودداری شــود.
دکتــر میرزایــی بیــان داشــت :هنــگام مراقبتهــای دهانــی یــا تنفســی بیمــار و هنــگام
دســت زدن بــه مدفــوع ،ادرار و ســایر مــواد زائــد از دســتکش یکبارمصــرف و ماســک
اســتفاده کنیــد .بهداشــت دســت را قبــل و بعــد از برداشــتن دســتکش و ماســک انجــام
دهیــد.
وی افــزود :حداقــل روزی یکبــار ســطح حمــام و توالــت را ضدعفونــی کنیــد .ابتــدا از
صابــون یــا شــوینده خانگــی بهصــورت منظــم بــرای تمیــز کــردن استفادهشــده و پــس
از شستشــو بایــد از ضدعفونیکننــده خانگــی معمولــی حــاوی  ۱درصــد هیپوکلریــت
ســدیم اســتفاده شــود.
از دستکش و ماسک یکبارمصرف استفاده کنید
دکتــر میرزایــی بــا اشــاره بــه اینکــه از ماســک و دســتکش اســتفاده مجــدد نکنیــد
بیــان داشــت :هنــگام تمیــز کــردن ســطوح یــا دســت زدن بــه لبــاس یــا مالفههــای
آلــوده بــه مایعــات بــدن بایــد از دســتکش و لبــاس محافــظ (بهعنوانمثــال پیشبنــد
پالســتیکی) اســتفاده شــود .بســته بــه موقعیــت میتــوان از دســتکشهای کمکــی یــا
یکبارمصــرف اســتفاده کــرد.
وی تصریــح کــرد :پــس از اســتفاده ،دســتکشهای بهداشــتی بایــد بــا آب و صابــون
تمیــز و بــا محلــول هایپوکلریــت ســدیم ۱درصــد شستشــو شــوند .دســتکشهای
یکبارمصــرف (بهعنوانمثــال نیتریــل یــا التکــس) پــس از هــر بــار اســتفاده بایــد
از رده خــارج شــوند.
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :دســتکش،
ماســک و ســایر مــواد زائــد تولیدشــده در حیــن مراقبــت در منــزل بایــد قبــل از دفــع
زبالههــای عفونــی در داخــل یــک پاکــت پالســتیکی قــرار داده و ســر آن را بســته و
درون ســطل آشــغال بــا درپــوش در اتــاق بیمــار قــرار گیرنــد.
دکتــر میرزایــی اظهــار داشــت :از قــرار گرفتــن ســایر وســایل آلــوده ماننــد مســواک،
ســیگار ،ظــروف غــذا ،ظــروف ،نوشــیدنیها ،حولههــا ،پارچههــای شستشــو یــا
مالفههــا در محیــط نزدیــک بیمــار خــودداری کنیــد.
بیمــار پــس از برطــرف شــدن عالئــم حداقــل دو هفتــه دیگــر بایــد در قرنطینــه خانگــی
باقــی بمانــد
وی افــزود :بیمــاران خفیــف تاییــد شــده کــه در منــزل تحــت مراقبــت هســتند تنهــا
زمانــی اجــازه خــروج از منــزل را دارنــد کــه حداقــل دو نمونــه تهیهشــده از حلــق
بیمــار بــا فاصلــه زمانــی حداقــل  ۲۴ســاعت از هــم بــا اســتفاده از آزمایــش  PCRمنفــی
شــود .در مــواردی کــه آزمایــش امکانپذیــر نیســت  WHOتوصیــه میکنــد بیمــاران
تأییــد شــده پــس از برطــرف شــدن عالئــم حداقــل دو هفتــه دیگــر در قرنطینــه خانگــی
باقــی بماننــد.
دکتــر میرزایــی توصیــه کــرد :شستشــوی دســت قبــل از پوشــیدن دســتکش و بعــد از
خــارج کــردن دســتکش ضــروری اســت.
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برای دومین سال متوالی؛

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر موفق به کسب رتبه برتر کشوری شد
معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :معاونــت
غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر موفــق بــه کســب رتبــه
برتــر کشــوری شــد.
دکتــر یحیــی رضایــی در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی معاونــت غــذا
و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر اظهــار داشــت :بــر اســاس
بررســی بهعملآمــده توســط ســتاد مرکــزی مبــازره بــا قاچــاق
کاال و ارز و اعــام نتایــج ارزیابــی پیشــرفت برنامــه جامــع پیشــگیری
و تشــدید مبــارزه بــا قاچــاق کاالهــای ســامت محــور طــی ســال ۹۸
و مقایســه آن بــا ســال  ۹۷بــر پایــه  ۳۰شــاخص عملکــردی اســتان
بوشــهر بــرای دومیــن ســال پیاپــی رتبــه برتــر کشــوری را کســب

کــرد.
وی تصریــح کــرد :برابــر بــا ارزیابــی صــورت گرفتــه اســتان بوشــهر بــرای دومیــن ســال متوالــی جــزو اســتانهای
برتــر در حــوزه پیشــرفت عملکــرد پیشــگیری و مبــارزه بــا کاالهــای ســامت محــور و همچنیــن رصــد کامــل
طــرح رهگیــری در حــوزه دارو و مکمــل ،نظــارت و پیگیــری طــرح شناســه گــذاری لــوازم آرایشــی بهداشــتی،
مــواد غذایــی و ملزومــات پزشــکی حائــز رتبــه برتــر کشــوری شــد کــه از نقــاط قــوت دانشــگاه علــوم پزشــکی
بوشــهر بــه شــمار مـیرود.
معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد :ایــن موفقیــت مرهــون عملکــرد مثبــت و
گــزارش دهــی مناســب و اقدامــات مناســب و الزم توســط کارشناســان و دس ـتاندرکاران ایــن حــوزه در ســال
گذشــته اســت کــه مــورد تقدیــر ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق و ارز کشــوری و مســئوالنی ارشــد اســتانی
قــرار گرفتنــد.

برای اولین بار؛

کلینیــک دندانپزشــکی بیمارســتان امــام خمینــی(ره)
کنــگان افتتــاح شــد

کلینیــک دندانپزشــکی بیمارســتان امــام خمینــی(ره) کنــگان بــا جــذب
دو دندانپزشــک راهانــدازی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمارســتان امــام خمینــی(ره) کنــگان؛ در
راســتای ارائــه خدمــات متنــوع پزشــکی بــه مــردم شهرســتان کنــگان و همچنیــن کاهــش هزینههــای پرداختــی
مراجعیــن ،ایــن مرکــز درمانــی اقــدام بــه جــذب دو دندانپزشــک بــرای کلینیــک تخصصــی خــود کــرده اســت.
سرپرســت بیمارســتان امــام خمینــی(ره) کنــگان در ایــن خصــوص گفــت :ایــن کلینیــک بــا دو واحــد دندانپزشــکی و
بــا تجهیــزات کامــل ،کار خــود را آغــاز کــرده اســت.
دکتــر صــادق مختــار پــور افــزود :خدمــات کلینیــک دندانپزشــکی بیمارســتان کنــگان شــامل :عصبکشــی ،ترمیــم،
روکــش ،جرمگیــری ،کشــیدن ،جراحــی دندانهــا و پروتــز اســت.
وی تصریــح کــرد :ایــن مرکــز درمانــی توســط دکتــر نویــد بلیانــی (جــراح و دندانپزشــک) از ســاعت  9صبــح الــی
 13و ســاعت  17الــی  22پاســخگوی مراجعیــن محتــرم اســت.
سرپرســت بیمارســتان امــام خمینــی(ره) کنــگان اظهــار داشــت :کلینیــک دندانپزشــکی بیمارســتان کنــگان بــه
شــکل نیمهدولتــی خدمــات خــود را ارائــه داده و نوبتگیــری بــه شــکل حضــوری انجــام میشــود.
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در گفتوگو با زوج بهورز جمی
مطرح شد:
شوق خدمت به مردم محروم
روستا دلیل انتخاب شغل
بهورزی بوده است /نجات جان
دو کودک شیرینترین خاطره
دوران خدمتم بود

حســین و لیــا بادیــن دو زوج بهــورز جمــی هســتند کــه
در خانــه بهداشــت روســتای حســینآباد شهرســتان جــم
مشــغول خدمترســانی بــه مــردم هســتند.
بــه مناســبت روز بهــورز ،بــه ســراغ ایــن زوج بهــورز جمــی
رفتیــم تــا گــپ و گفتــی بــا آنهــا داشــته باشــیم.
حســین بادیــن از خــودش میگویــد :حــدود  ۲۵ســال
اســت کــه بــا دختــر عمــویام ازدواج کردهایــم و دارای ۳
فرزنــد هســتیم.
ابتــدا در حراســت منطقــه نــار و کنــگان مشــغول بــه
کار بــودم ،ولــی شــوق خدمــت بــه مــردم باعــث شــد
در آزمــون جــذب بهــورز بــرای خانــه بهداشــت محــل
زندگــیام شــرکت کنــم و پــس از قبولــی ،در ســال  ۷۹در
خانــه بهداشــت روســتای حســینآباد مشــغول بــه کار
شــدم.

از انتخــاب شــغل بهــورزی پشــیمان نیســتم و بــه دلیــل شــوق
خدمــت بــه مــردم محــروم روســتا ،همــواره در پــی حــل مشــکالت
آنهــا بــودهام.
در ایــن ســالها دو بــار بهــورز نمونــه کشــوری ،ســه بــار کارمنــد
نمونــه شــبکه بهداشــت و درمــان جــم و بیــش از  ۱۰بــاز نیــز بهــورز
نمونــه اســتان و شهرســتان شــدم.
شــغل بهــورزی ســختیهای خــاص خــودش را دارد و تمامــی
خدمــات ســطح اول بهداشــت و درمــان را در خانههــای بهداشــت
روســتایی اجــرا میکننــد.
بادیــن از شــیرینترین خاطــرهاش از دوران بهــورزی میگویــد:
در اوایــل کارم بــود کــه بــه روســتای دوتوســور یکــی از روســتای
قمــر تحــت پوشــش رفتــم کــه در حیــن معاینــه متوجــه ابتــای دو
فرزنــد یــک خانــواده بــه بیمــاری پنومونــی شــدم کــه دارای تنفــس
تنــد هســتند و پــس از مشــورت بــا پزشــک مرکــز ،داروهــای
تجویزشــده را در اولیــن فرصــت بــه آنهــا تحویــل دادم و پــس از
طــی شــدن دوره درمــان و پیگیــری روزانــه ،خوشــبختانه بهبــودی
کامــل یافتنــد ،ایــن در حالــی بــود کــه درگذشــته دو فرزنــد ایــن
خانــواده نیــز بــه علــت عفونتهــای حــاد تنفســی فــوت کــرده
بودنــد.
حســین بادیــن از اراده خــودش بــرای ادامــه تحصیــل میگویــد:
بــا رتبــه  ۳کشــوری در رشــته بهداشــت عمومــی دانشــگاه شــیراز
قبــول شــدم کــه بــه علــت شــرایط شــغلی ،قــادر بــه تحصیــل و
حضــور مســتمر در دانشــگاه دولتــی نبــودم و هماکنــون دانشــجوی
تــرم آخــر رشــته بهداشــت عمومــی در دانشــگاه آزاد فیروزآبــاد
هســتم.
لیــا بادیــن از شــغل بهــورزی میگویــد ۲۷ :ســال اســت در خانــه
بهداشــت حســینآباد مشــغول بــه فعالیــت هســتم و در ســال ۸۹
بــه عنــوان بهــورز نمونــه کشــوری انتخــاب شــدم.
بــه کمــک همســرم تــاش کردهایــم مســائل درون خانوادگــی را
بــه محــل کار وارد نکنیــم و همــواره در ارائــه خدمــات بــه مــردم
روســتا کوشــش کردهایــم و ســعی کردهایــم در حــوزه کاری
مکمــل همدیگــر باشــیم.
در زمانهایــی کــه در مرخصــی بــودهام ،همســرم بــا تــاش
مضاعــف ،خدمــات را در خانــه بهداشــت ادامــه مــیداد تــا جــای
خالــی مــن مانــع از خدمترســانی بــه مــردم نشــود.
بادیــن از خواســتههای جامعــه بهــورزان گفــت :اضافــه شــدن دوره
 ۲ســاله آموزشــی بهــورزی بــه ســنوات خدمــت ،افــزوده شــدن
شــغل بهــورزی بــه عنــوان مشــاغل ســخت و فراهــم کــردن شــرایط
ادامــه تحصیلــی از خواســتههای بــه حــق جامعــه بهــورزان اســت.
در پایــان امیــدوارم کــه هرچــه زودتــر راه درمــان قطعــی بــرای
ویــروس کرونــا پیــدا شــود تــا بیــش از ایــن شــاهد جــان باختــن
انســانها و کادر ســامت نباشــیم.
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نماینده مردم شهرستانهای بوشهر ،گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی:

ـرای
ـن بـ
ـرعت گرفتـ
ـال سـ
ـتان در حـ
ـان اسـ
ـت و درمـ
ـوزه بهداشـ
حـ
ـت
ـوب اسـ
ـه مطلـ
ـه نقطـ
ـیدن بـ
رسـ

نماینــده مــردم شهرســتانهای بوشــهر ،گنــاوه و دیلــم در مجلــس شــورای اســامی گفت:
وضعیــت حــوزه بهداشــت و درمــان اســتان بــه نســبت ســالهای گذشــته بهمراتــب بهتــر
شــده و در حــال ســرعت گرفتــن بــرای رســیدن بــه نقطــه مطلــوب اســت.
عبدالکریــم جمیــری در نشســت بــا رییــس و اعضــا هیــات رییســه دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر افــزود :اقدامــات ارزشــمند مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
نشــان از تــاش ایــن مجموعــه بــرای ارتقــا ســطح ســامت حــوزه بهداشــت و درمــان
اســتان داشــته و جــای تقدیــر دارد.
وی بیــان داشــت :بایســتی حرکتمــان بــرای رســیدن بــه نقطــه مطلــوب حرکتــی کامــا
جــدی ،حسابشــده و دقیــق بــوده و از همــه فرصتهــای موجــود بتوانیــم بــه بهتریــن
نحــو اســتفاده کنیــم.
نماینــده مــردم شهرســتانهای بوشــهر ،گنــاوه و دیلــم در مجلــس شــورای اســامی
اظهــار داشــت :مــا در اســتان بوشــهر از تمامــی مواهــب الهــی برخــوردار بــوده و بایســتی
از آن در جهــت آســایش و رفــاه مــردم اســتفاده کنیــم.
جمیــری خاطرنشــان کــرد :بایــد نقطــه مطلوبــی را بــرای حــوزه بهداشــت و درمــان
اســتان هدفگــذاری کــرده و بــرای رســیدن بــه آن هــدف تمــام تــاش خــود را بــه
کار ببندیــم.
وی تاکیــد کــرد :بایــد بــرای بوشــهر نقشــه راه  5ســالهای را تنظیــم کــرده و در راســتای
رســیدن بــه ســطح قابــل قبولــی کــه حــق مــردم اســتان اســت تــاش کنیــم.
نماینــده مــردم شهرســتانهای بوشــهر ،گنــاوه و دیلــم در مجلــس شــورای اســامی
گفــت :برنامــه پنجســاله را بایــد جــدی گرفتــه و برنامــه مــدون و مســتحکمی بــرای آن تهیهکــرده تــا دولتهــای بعــد بتواننــد آن را
دنبــال کــرده و مــا نیــز در ایــن حــوزه تــا رســیدن بــه نتایــج مطلــوب بــه مــردم خدمــت خواهیــم کــرد.
جمیــری افــزود :اقدامــات ارزشــمندی در ســالهای گذشــته در اســتان صــورت گرفتــه امــا تالشهــای مجموعــه بهداشــت و درمــان از
نمــود بیشــتری برخــوردار بــوده و در ایــن دوره تالشهــای خــود را بیشــتر خواهیــم کــرد تــا بــه آن چیــزی کــه حــق مــردم اســت دســت
پیــدا کنیــم.
نماینــده مــردم شهرســتانهای بوشــهر ،گنــاوه و دیلــم در مجلــس شــورای اســامی بیــان داشــت :بهرهبــرداری از بیمارســتان شــهدای
هســتهای کمــک بســیار زیــادی بــه حــوزه درمــان اســتان بهویــژه در بحــث کرونــا خواهــد بــود ،و بهرهگیــری از تمامــی ظرفیتهــای
بیمارســتان ســلمان فارســی نیــز بســیار کمککننــده خواهــد بــود کــه طــی مذاکــرات صــورت گرفتــه بــا موافقــت ایــن بیمارســتان
روبــرو شــدهایم.
نشســت نماینــده مــردم شــریف شهرســتانهای بوشــهر ،گنــاوه و دیلــم در مجلــس شــورای اســامی بــا رییــس و اعضــا هیــات رییســه
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ظهــر شــنبه  29شــهریور99در ســالن ابنســینای دانشــگاه برگــزار شــد.

افتخاری دیگر از کارشناس روابط عمومی و بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در جشنواره کشوری
کارشــناس روابــط عمومــی و بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
بــار دیگــر در جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه صــد ثانیــهای خــوش درخشــید.
بــه دنبال شــیوع ویــروس کرونــا و تبعــات آن بــرای جامعــه ،معاونــت فرهنگی و دانشــجویی
دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز اقــدام بــه برگــزاری جشــنواره فیلــم کوتــاه کــرده کــه
در ایــن جشــنواره مهنــدس ســعیده معصومــی کارشــناس روابــط عمومــی و بیــن الملــل
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر مقــام برتــر ایــن جشــنواره کشــوری را کســب کــرد.
داشــتن ایــده ،فیلمنامــه ،کارگردانــی ،تدویــن ،تصویربــرداری ،نورپــردازی و خالقیــت
در انتقــال پیــام از نــکات بــارز اثــر وی بــوده کــه توانســت بــا کســب حداکثــر
امتیــازات در بخــش کارکنــان ،رتبــه برتــر ایــن جشــنواره را بــه خــود اختصــاص دهــد.
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