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حضور خیرین در ایجاد و تکمیل زیرساختهای حوزه سالمت شهرستان دشتی چشمگیر بوده است
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
بوشــهر گفــت :حضــور خیریــن در
ایجــاد و تکمیــل زیرســاختهای
حــوزه ســامت شهرســتان
دشــتی چشــمگیر بــوده اســت.
دکتــر ســعید کشــمیری در
بازدیــد از پــروژه خیــر ســاز
بیمارســتان منطقــهای کاکــی
شهرســتان دشــتی گفــت:
رویکــرد خیریــن شهرســتان
دشــتی بــه حــوزه ســامت و
نقــش آنــان در تکمیــل و ایجــاد
بهداشــتی
زیرســاختهای
و درمانــی ایــن شهرســتان
چشــمگیر بــوده اســت.
افــزود :گســترش شــبکههای

بهداشــتی در همــه مناطــق
یکــی از مهمتریــن جنبههــای
عدالــت در کشــور اســت .وی
تصریــح کــرد :هماکنــون افــراد
دردورافتادهتریــن روســتاها نیــز
تحــت مراقبتهــای بهداشــتی
قــرار داشــته و دارای پرونــده

الکترونیک خانوار میباشند.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی
بوشــهر بــا اشــاره بــه اهمیــت
احــداث بیمارســتان منطقــهای
کاکــی در کاهــش اعزامهــا
گفــت:
مرگومیرهــا
و
ایــن بیمارســتان چهارمیــن
بیمارســتان در نــوع خــود در
ســطح اســتان بوشــهر اســت.
بیمارســتان منطقــهای کاکــی جامــع امــام رضــا (ع) زیــارت را
بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۷۰نیــز برعهدهگرفتــه اســت..
میلیــارد ریــال توســط ســید
محمدامیــن حســینی حبیبــی
کــه بــه تازگــی در حــال
احــداث اســت و این خیــر حوزه
ســامت احــداث مرکــز خدمات

غربالگری کرونا ویروس با استفاده از کیتهای تشخیص سریع در گناوه انجام میشود
معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت و
درمــان گنــاوه گفــت :غربالگــری کرونــا
ویــروس بــا اســتفاده از
کیتهــای تشــخیص
ســریع در شهرســتان
گنــاوه انجــام میشــود.
هــادی جوانبخــت در
مصاحبــه بــا روابــط
شــبکه
عمومــی
بهداشــت و درمــان
گنــاوه اظهــار داشــت:
کیتهــای تشــخیص
ســریع کرونــا در اختیــار
شــبکه بهداشــت و
درمــان شهرســتان قــرار
گرفتــه اســت.
وی بیــان داشــت :کیتهــای مذکــور
قابلیــت تشــخیص احتمالــی در دو
گــروه افــراد دارای عالمــت مشــکوک
ابتــا بــه کوویــد  ۱۹و افــراد بــدون
عالمتــی کــه ســابقه تمــاس بــا افــراد
مبتــا داشــتهاند را دارد.
معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت و

درمــان گنــاوه افــزود :در دســترس
بــودن ،اســتفاده آســانتر ،قیمــت

ارزانتــر و قــدرت تشــخیص احتمالــی
در مــدت زمــان کمتــر (حــدود  ۱۵تــا
 ۳۰دقیقــه) از مزایــای کیتهــای
تســت تشــخیص ســریع کرونــا
ویــروس اســت.
جوانبخــت بــا اشــاره بیــان داشــت:
ایــن طــرح از  ۱۷آذر در شهرســتان

آغازشــده اســت و از مهمتریــن
اهــداف آن بیمــار یابــی ســریع،
کاهــش مــوارد بســتری در
بیمارســتان ،کاهــش میــزان
مرگومیــر و قطــع چرخــه
انتقــال کرونــا اســت.
وی افــزود :پــس از آمــوزش
نحــوه اجــرای ایــن برنامه در
قالــب طرح شــهید ســلیمانی
توســط تیمهــای رهگیــری
و مراقبــت مراکــز خدمــات
جامــع ســامت ،ایــن خدمت
بــه مــردم ارائــه میشــود.
معــاون بهداشــتی شــبکه
بهداشــت و درمــان گنــاوه
اظهــار داشــت :انتظــار
داریــم بــا ایــن شــیوه غربالگــری
بــا ســرعت بخشــیدن در شناســایی
افــراد مشــکوک و رهگیــری و مراقبــت
بهموقــع از چرخــه انتقــال ویــروس
بیــن افــراد کاســته شــود.
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مشــاور رییــس دانشــگاه در
امــور اجرایــی:
طــرح شــهید «حــاج قاســم
ســلیمانی» مدیریــت و
کنتــرل کوویــد 19بــه شــیوه
محلــه و خانــواده محــور
اســت
بــه گــزارش روابــط عمومــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات
بهداشــتی درمانــی اســتان بوشــهر،
مشــاور رییــس دانشــگاه در امــور
اجرایــی ،بــا توجــه بــه اهمیــت
طــرح شــهید حــاج «قاســم
ســلیمانی» در پیشــگیری و کنتــرل
بیمــاری کوویــد ،۱۹بــر نظــارت
ویــژه تیــم هــای اجرایــی دانشــگاه
و دســتگاه هــای مرتبــط بــر ایــن
طــرح تاکیــد کــرد.
دکتــر امیرحســین دارابی در جلســه
هماهنگــی تشــکیل تیــم پزشــکی
مراقبــت از بیمــاران در منــزل،
هــدف از نظــارت ویــژه بــر طــرح
شــهید حــاج «قاســم ســلیمانی» را
اجــرای مطلــوب ایــن طــرح خوانــد
و گفــت :بــا اجــرای صحیــح طــرح
شــهید حــاج «قاســم ســلیمانی» در
اســتان ،شــاهد آثــار ارزشــمند ایــن
طرحملــی خواهیــم بــود.

وی اظهــار داشــت :در اجــرای ایــن
طــرح بــه منظــور مدیریــت و کنتــرل
اپیدمــی کوویــد 19-از شــیوه محلــه
و خانــواده محــور ،مبتنــی بــر برنامــه
هــر خانــه یــک پایــگاه ســامت
اســتفاده میشــود.
دکتــر دارابــی افــزود :مــا در ایــن گام
بــه همــت وزارت بهداشــت ،بســیج
جامعــه پزشــکی و همــکاری ســایر
دســتگاهها بحــث بیماریابــی ،جــدا
ســازی و آمــوزش مبتالیــان بــه کرونا
را بــا هــدف کاهــش مبتالیــان،
کاهــش بیمــاران و کاهــش تلفــات
ناشــی از ابتــا بــه کرونــا در دســت
داریــم.
وی گفــت :در طرح شــهید ســلیمانی،
تصمیــم داریــم بیماریابــی کنیــم .مــا
بــه محلههــا میرویــم و هرخانــه
را بــه یــک پایــگاه ســامت تبدیــل
میکنیــم.

مشــاور رییــس دانشــگاه در امــور
اجرایــی افــزود :افــراد درگیــر در
ایــن طــرح بــا اســتقرار در محــات،
پایــگا ه هــای بســیج و مســاجد،
طبــق فرمهــای مراکــز بهداشــت
و درمــان بــه در منــازل مراجعــه
کــرده و اطالعــات الزم را ثبــت
میکننــد کــه ایــن اقــدام در
ســرعت بخشــیدن بــه بیماریابــی
بســیار موثــر اســت.
در ایــن جلســه معــاون دانشــجویی
فرهنگــی دانشــگاه ،معــاون فنــی
معاونــت بهداشــتی دانشــگاه،
مســئول بســیج جامعــه پزشــکی
و مشــاور رســانهای و مطبوعاتــی
رییــس دانشــگاه نیــز در خصــوص
اقداماتــی کــه در ایــن طــرح صــورت
میگیــرد ،مطالبــی را بیــان کردنــد.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
نقــش مهــم پژوهــش در عبــور از بحرانهــا اساســی اســت /حمایــت از پژوهشــگران در دســتور کار
دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر اســت
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
بوشــهر بــا تأکیــد بــر نقــش پژوهــش
در عبــور از بحرانهــا گفــت :حمایــت
از پژوهشــگران در دســتور کار دانشگاه
علــوم پزشــکی بوشــهر اســت.
دکتــر ســعید کشــمیری در دیــدار
بــا رییــس مرکــز تحقیقــات پزشــکی
هســتهای دانشــگاه علــوم پزشــکی
بوشــهر بــه مناســبت هفتــه پژوهــش
اظهــار داشــت :بــرای کســی پوشــیده
نیســت کــه پژوهشــگران بــه عنــوان
یکــی از ســرمایههای مهــم نقــش
ویــژهای در پیشــرفت دانشــگاه و
جامعــه را بــر عهــده دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه شــیوع ویــروس
کرونــا یکبــار دیگــر جایــگاه و نقــش
ویــژه علــم و دانــش را آشــکار کــرد
تصریــح کــرد :علــم و دانــش بــرای
عبــور از بحرانهایــی نظیــر کرونــا
نقــش مهمــی دارنــد.

دکتــر کشــمیری بــا اشــاره بــه
اینکــه اعتباربخشــی دانشــگاه بــه
پژوهشــگران اســت افــزود :کشــورهای
متمــدن و پیشــرفته کشــورهایی
هســتند کــه کارهــای پژوهشــی و
تحقیقاتــی در آنــان از ارزش باالیــی
برخــوردار اســت.
وی تصریــح کــرد :هــر چــه بــه
ســمت کشــورهای درحالتوســعه
پیــش میرویــم میبینیــم بســیاری
از ســهم درآمــدی و هزینــه یــک
کشــور بــه امــر پژوهــش و حمایــت از
پژوهشــگران اختصــاص مییابــد.
دکتــر کشــمیری بــا اشــاره بــه اینکــه
کارکــردن در محیطهــای علمــی
لذتبخــش اســت بیــان داشــت:
پژوهشــگران بــا توجــه بــه اهمیــت
کارشــان میتواننــد کشــور را از
بحــران نجــات دهنــد و افــرادی کــه
کارهــای پژوهشــی و تحقیقاتــی انجــام

دادهانــد میداننــد کــه ایــن کارهــا
بســیار شــیرین و لذتبخــش اســت.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر
گفــت :اگــر مــا بتوانیــم بــه پژوهــش
اهمیــت داده و از ظرفیتهــای آن
اســتفاده کنیــم ،ایــن پژوهــش نهتنهــا
باعــث پیشــرفت علمــی بلکــه باعــث
اشــتغال نیــز خواهــد شــد.
بــه مناســبت هفتــه پژوهــش دکتــر
ســعید کشــمیری رئیــس دانشــگاه
علــوم پزشــکی بوشــهر ،دکتــر
امیرحســین دارابــی مشــاور اجرایــی
و رییــس حــوزه ریاســت دانشــگاه و
دکتــر غالمرضــا خمیســی پــور معــاون
تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه بــا
حضــور در دفتــر دکتــر مجیــد اســدی
رییــس مرکــز تحقیقــات پزشــکی
هســتهای دانشــگاه علــوم پزشــکی
بوشــهر از وی تجلیــل کردنــد.
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آغاز عملیات اجرایی پروژه خیر ساز مرکز خدمات جامع سالمت امام رضا (ع) زیارت شهرستان دشتی
در آئینــی بــا حضــور رئیــس دانشــگاه
علــوم پزشــکی بوشــهر و فرمانــدار
شهرســتان دشــتی ،عملیــات اجرایــی
پــروژه خیــر ســاز مرکــز خدمــات جامــع
ســامت روســتایی امــام رضــا (ع) زیــارت
ســاحلی آغــاز شــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
در ایــن آئیــن گفــت :بــا بهرهبــرداری
از مرکــز خدمــات جامــع ســامت امــام
رضــا (ع) زیــارت میتــوان گفــت
کلیــه زیرســاختهای حــوزه ســامت
شهرســتان دشــتی در کمتــر از یــک دهــه
گذشــته نوســازی ،بازســازی و یــا تجدیــد
بنــا شــدهاند.
دکتــر ســعید کشــمیری بــا تقدیــر از
موفقیــت رئیــس شــبکه بهداشــت و
درمــان شهرســتان دشــتی در جــذب
خیریــن بــه حــوزه ســامت افــزود:
خیریــن شهرســتان دشــتی نقــش مهمــی
در تکمیــل زیرســاختهای حــوزه
ســامت ایــن شهرســتان ایفــا نمودهانــد
و ایــن رویکــرد خیریــن شهرســتان بــه
پروژههــای بهداشــتی درمانــی نشــانگر
ســطح بــاالی ســواد ســامت و احتــرام
بــه فرهنــگ ســامت در بیــن مــردم ایــن
شهرســتان بــوده اســت.
فرمانــدار شهرســتان دشــتی نیــز در
ایــن آئیــن بــا تشــکر از حضــور رئیــس
دانشــگاه علــوم پزشــکی در شهرســتان

دشــتی گفــت :یکــی از درسهایــی کــه از
جریــان مبــارزه بــا کرونــا میتــوان گرفت
ایــن اســت کــه بــه عنــوان یــک ضــرورت
بایــد بــه زیرســاختهای بهداشــتی
درمانــی توجــه جــدی شــود چــرا کــه
هیــچ امــری باالتــر از ســامت مــردم
نیســت و هرقــدر در ایــن زمینــه هزینــه
شــود بجــا و شایســته اســت.
عبــداهلل نــادری احــداث مرکــز خدمــات
جامــع ســامت زیــارت را گامــی مهــم در
جهــت تکمیــل زیرســاختهای حــوزه
ســامت شهرســتان دشــتی دانســت و
افــزود :هماکنــون شــاهد اجــرای چنــد
پــروژه خیــر ســاز در شهرســتان دشــتی
هســتیم کــه نشــانگر نقــش تأثیرگــذار
خیریــن در تکمیــل و تجهیــز اماکــن
بهداشــتی و درمانــی شهرســتان اســت.
پــروژه احــداث مرکــز خدمــات جامــع
ســامت روســتایی امــام رضــا (ع) زیــارت
بــا اعتبــار  ۶۰میلیــارد ریــال و زیربنــای
 ۷۰۰مترمربــع در دوطبقــه توســط ســید
محمدامیــن حســینی حبیبــی از خیریــن
حــوزه ســامت شهرســتان دشــتی
احــداث میشــود.
زمیــن ایــن مرکــز نیــز توســط مرحــوم
حــاج ســلطان ســلطانی از خیریــن حــوزه
ســامت شهرســتان دشــتی و شــرکایش
بــه شــبکه بهداشــت و درمــان اهداشــده
بــود.

انجام  ۵۵۹فقره بازدید از صنوف ،ادارات و اماکن عمومی دشتی در هفته سوم اعمال محدودیتهای کرونایی
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دشــتی از انجــام  ۵۵۹فقــره بازدیــد در هفتــه ســوم اعمــال محدودیتهــای

کرونایی در شهرســتان دشــتی خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دشــتی ،مهنــدس پرویــز احمــدی اظهــار داشــت :در
هفتــه ســوم اعمــال محدودیتهــای کرونایــی در شهرســتان دشــتی  ۲مــورد اخطاریــه بــرای واحدهــای صنفــی صــادر

شــد.

وی بــا اشــاره بــه لــزوم تــداوم بازدیدهــای بهداشــتی و نظــارت کامــل و دقیــق بــر اجــرا و رعایــت شــیوهنامههای

بهداشــتی افــزود ۵۲ :اکیــپ متشــکل از کارشناســان شــبکه بهداشــت و درمــان و ســایر دســتگاههای اجرایــی در هفتــه اخیــر  ۱۳۱فقــره بازدیــد از صنــوف،
ادارات ،بانکهــا و اماکــن عمومــی شهرســتان را از نظــر رعایــت و اجــرای شــیوهنامههای محدودیــت کرونــا انجــام دادنــد کــه در همیــن راســتا  ۲مــورد اخطــار

بــه واحدهــای صنفــی داده شــد.

مهنــدس احمــدی اضافــه کــرد :در هفتــه ســوم اعمــال محدودیتهــای کرونایــی در شهرســتان دشــتی در مجمــوع  ۵۵۹فقــره بازدیــد و گشــت انفــرادی و
مشــترک از صنــوف ،ادارات ،بانکهــا و دفاتــر پیشــخوان و اماکــن عمومــی انجــام گرفــت و درنتیجــه  ۴مــورد بــه تعزیــرات حکومتــی معرفــی شــدند.

وی بــا اشــاره بــه طــرح شــهید ســلیمانی افــزود :طــرح مدیریــت و کنتــرل کوویــد  ۱۹بــه شــیوه محلــه و خانــواده محــور ،نقشــی اساســی در قطــع زنجیرهــای
انتقــال کرونــا ایفــا خواهــد کــرد و ایــن طــرح هماکنــون در شهرســتان دشــتی در حــال اجراســت.

رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دشــتی بــا اشــاره بــه تأکیــد فرمانــدار شهرســتان دشــتی بــر بســیج همــه امکانــات دســتگاههای اجرایــی ذیربــط

در جهــت اجــرای هرچــه بهتــر طــرح شــهید ســلیمانی افــزود :تعامــل خوبــی بیــن شــبکه بهداشــت و درمــان و ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه امــام رضــا (ع)

شهرســتان دشــتی و ســایر دســتگاههای ذیربــط در ایــن زمینــه وجــود دارد.
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تولیدات علمی نقش مؤثری در تأمین سالمت و امنیت کشور دارند
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و
خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان
بوشــهر گفــت :پژوهــش ،تحقیــق و
فنــاوری بــا تولیــدات علمــی بهعنــوان
کلیدیتریــن نقــش در تأمیــن ســامت
و امنیــت در کشــور شــناخته میشــود.
دکتــر ســعید کشــمیری بــا اشــاره بــه
ســخنان رهبــر معظــم انقــاب دربــاره
نقــش پژوهــش گفــت :امــروزه پژوهــش
ســهم بزرگــی در گســترش تجــارت،
توســعه صنعت ،ارتقــاء روابــط اجتماعی
و حتــی سیاســت دارد.
وی بــا ادای احتــرام بــه شــهدای مدافع
ســامت و عرصــه پژوهــش افــزود:
رونــد تحقیقــات صــورت گرفتــه در
تولیــد واکســن کرونــا نشــان داد کــه
تأثیــر کار پژوهشــگران در تمامــی
ابعــاد زندگــی برجســته اســت و ایــن
موضــوع در تاریــخ زندگــی بشــری نیــز
تأثیرگــذار اســت.
دکتــر کشــمیری ادامــه داد :قــدرت
و توانمنــدی دانشــمندان ،محققــان و
پژوهشــگران زمانــی مشــخص شــد کــه
در تولیــد واکســن کرونــا راه چندیــن
ســال را در چنــد مــاه طــی کردنــد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
بوشــهر بابیــان اینکــه حمایتهــای

مالــی و زیرســاختی از پژوهشــگران
امــری ضــروری اســت تصریــح کــرد:
توجــه بــه پژوهــش و تحقیــق و حمایت
از پژوهشــگران و فنــاوران بایــد بیشــتر
شــود.
دکتــر کشــمیری بیــان داشــت:
امیدواریــم بــا حمایــت وزارت
بهداشــت و دانشــگاه علــوم پزشــکی
از پژوهشــگران و فنــاوران و تأمیــن
زیرســاختهای الزم رونــد انجــام
کارهــای تحقیقاتــی شــتاب بیشــتری
بــه خــود بگیــرد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و
خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان
بوشــهر خاطرنشــان کــرد :از همــه
همکارانــم در مجموعــه معاونــت
تحقیقــات و فنــاوری کــه موجــب
رشــد و بالندگــی تولیــدات و انتشــارات
شــدهاند تقدیــر و تشــکر مینمایــم.
جشــنواره تقدیــر از پژوهشــگران برتــر
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر در
بخشهــای مختلــف بــا معرفــی نفــرات
برتــر بــا حضــور رییــس دانشــگاه و
معــاون تحقیقــات و فنــاوری در ســالن
ابنســینای ایــن دانشــگاه بــه شــکل
مجــازی برگــزار شــد.

چتر حمایتی خیرین سالمت ،پشتوانه بیمارستان دیر است
سرپرســت بیمارســتان امــام هــادی (ع) شهرســتان دیــر گفــت :حمایــت خیریــن ســامت بــه عنــوان
پشــتوانه و چتــر حمایتــی بــرای بیمارســتان دیــر اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمارســتان امــام هــادی (ع) شهرســتان دیــر ،دکتــر محمــد زبیــری در
جلســهای بــا حضــور خیریــن ســامت شهرســتان دیــر اظهــار داشــت :خیریــن ســامت میتواننــد
پشــتوانه محکمــی در کنــار دانشــگاه علــوم پزشــکی بــرای رفــع مشــکالت تخصصــی بیمارســتان امــام
هــادی (ع) باشــند.
سرپرســت بیمارســتان امــام هــادی (ع) شهرســتان دیــر بیــان داشــت :خیریــن ســامت شهرســتان از زمــان راهانــدازی بیمارســتان
اقدامــات مؤثــری جهــت راهانــدازی بخشهــای مختلــف صــورت دادهانــد.
وی تصریــح کــرد :خیریــن ســامت بــا چتــر حمایتــی قــوی در کنــار بیمارســتان میتواننــد بــا نیازســنجیهای تخصصــی در جهــت
اهــداف و مطالبــات مردمــی گام بردارنــد.
دکتــر زبیــری بــا بیــان اینکــه از زمــان راهانــدازی بخشهــای اتــاق عمــل و زایشــگاه  ۱۲پزشــک متخصــص جذبشــده اضافــه کــرد :در
کنــار تیــم پرســنلی بیمارســتان توانســتهایم در مســیر خدمــات بــه همشــهریان عزیــز گام برداریــم.
سرپرســت بیمارســتان امــام هــادی (ع) شهرســتان دیــر ضمــن قدردانــی از زحمــات خیریــن و کادر پرســنلی بیمارســتان خاطرنشــان
کــرد :مــردم و اصحــاب رســانه بایــد در جهــت افزایــش خدمــات در کنــار کادر درمــان شهرســتان باشــند.
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دکتر بهرام احمدی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان پژوهشگر برتر استانی تجلیل شد
در آیینــی بــا حضــور اســتاندار ،دکتــر بهــرام احمــدی از دانشــگاه
علــوم پزشــکی بوشــهر بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر اســتانی انتخاب
و از وی تجلیــل شــد.
اســتاندار بوشــهر در ایــن آییــن بــا تبریــک هفتــه پژوهــش بــا
اشــاره بــه مســیر رو بــه رشــد دانشــگاهها در عرصــه پژوهــش و
آمــوزش اظهــار داشــت :یکــی از مســائل مهــم امــروز جهــان کــه
بــا پژوهــش در حــال پیگیــری اســت ،موضــوع کرونــا اســت کــه در
ســبک زندگــی و کار هــم تغییــرات زیــادی ایجــاد کــرده اســت.
وی بیــان کــرد :بــا وجــود شــیوع کرونــا و محدودیتهــای موجــود
امــا هفتــه پژوهــش در اســتان تعطیــل نبــود و دســتاوردهای هفتــه
پژوهــش اســتان بوشــهر در فضــای مجــازی در معــرض دیــد قــرار
گرفتــه اســت.

اســتاندار بوشــهر تصریــح کــرد :حــل مســائل مرتبــط بــه
توســعه در هــر جامعـهای در گــرو اعتقــاد عملــی بــه پژوهــش
و حضــور نخبــگان در ایــن عرصــه اســت ،بایــد بــاور پیــدا
کنیــم کــه حــل مشــکالت در گــروه توجــه بــه ظرفیتهــای
علمــی و پژوهشــی و اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاهها اســت.
گراونــد افــزود :دانشــگاه و صنعــت اگــر باهــم پیونــد نداشــته
باشــند عملکــرد مثبتــی نخواهنــد داشــت ،نقطــه اتصــال
دســتگاههای اجرایــی بــا دانشــگاهها عرصــه پژوهــش اســت.
وی بابیــان اینکــه اعتبــارات پژوهشــی صرف ـ ًا بایــد در مســیر
تحقیقــات هزینــه شــود ،گفــت :پیشــنهاد میشــود بــرای

توزیــع مطلــوب اعتبــارات پژوهشــی ،تفاهمنامــهای بیــن
دانشــگاه خلیجفــارس و ســازمان برنامــه و بودجــه باهــدف
توزیــع مناســب اعتبــارات پژوهشــی در خدمت مســائل اســتان
امضــا شــود.
اســتاندار بوشــهر بــر همافزایــی در حوزههــای پژوهشــی
تأکیــد کــرد و گفــت :پیونــد بیــن شــهرکهای صنعتــی و
شــرکتهای دانــش بنیــان بایــد برقــرار شــود .در جشــنواره
پژوهــش و فنــاوری اســتان بوشــهر دکتــر بهــرام احمــدی در
بخــش علــوم پزشــکی ،در بخــش مهندســی حســن اســماعیلی
از دانشــگاه آزاد ،عبدالکریــم زارع از دانشــگاه پیــام نــور در
بخــش علــوم پایــه ،دکتــر خضــری در بخــش علــوم انســانی و
دکتــر امیــن اوجــی فــرد در بخــش کشــاورزی مــورد تجلیــل
قــرار گرفتنــد.
همچنیــن عقیــل دشــتیان نســب در بخــش پژوهشــگران
وابســته بــه دســتگاههای اجرایــی ،شــرکتهای پتروشــیمی
خــارگ و مرواریــد پنبــه ریــز در بخــش واحدهــای برتــر
تحقیــق و توســعه ،شــرکت توزیــع نیــروی بــرق ،اداره کل
زندانهــا و ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی در بخــش
ســازمانهای ســفارشدهنده طرحهــای پژوهشــی و فنــاوری
بــه دانشــگاهها و شــرکت نیــرو گســتر شــریف دشتســتان
هــم بــه عنــوان فنــاور برتــر تجلیــل شــدند.
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فعالیــت  ۹تیــم مراقبتــی رهگیــری تمــاس در قالــب طــرح
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در شهرســتان کنــگان
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کنــگان گفــت۹ :
تیــم مراقبتــی رهگیــری تمــاس در قالــب طــرح شــهید حــاج
قاســم ســلیمانی در شهرســتان کنــگان فعالیــت دارنــد.
مهنــدس خلیــل جــوکار در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کنــگان بیــان داشــت:
طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی کــه جهــت مدیریــت و
کنتــرل اپیدمــی کوویــد  ۱۹بــه شــیوه محلــه و خانــواده محــور
در شهرســتان در حــال انجــام اســت  ۹تیــم مراقبتــی رهگیــری
تمــاس فعالیــت مینماینــد.
وی تصریــح کــرد :هــر تیــم از یــک مراقــب ســامت زن و یــک
مراقــب ســامت مــرد تشکیلشــده کــه وظیفــه ایــن تیمهــا
پیگیــری خانوارهایــی کــه در تمــاس نزدیــک بــا مــورد مثبــت
کرونــا هســتند ،مراجعــه بــه درب منــزل ،انجــام تســت ســریع،
آموزشـیهای الزم در زمینــه قرنطینــه ،گرفتــن تعهــد در زمینــه
ارجــاع افــراد نیازمنــد بــه بســتری بــه ســطوح باالتــر اســت.
وی تصریــح کــرد :از مزایــای مهــم ایــن طــرح ،شناســایی
خانوارهــای نیازمنــد مبتــا بــه کرونــا اســت کــه جهــت حفــظ
قرنطینگــی  ۱۴تــا  ۲۱روز بــه تیمهــای حمایتــی جهــت اهــدا
بســتههای معیشــتی تــدارک یافتــه توســط پایگاههــای
بســیج محلــه معرفــی میگردنــد.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کنــگان افــزود:
امیدواریــم بــا همــکاری بســیج و فعالیــت ایــن گروههــا بــه
اهــداف مهــم وزارت بهداشــت در زمینــه شناســایی زودهنــگام
مبتالیــان کوویــد  ۱۹و رعایــت قرنطینــه و قطــع زنجیــره انتقــال
قــدم مؤثــری داریــم.

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیّــر از احــداث
مرکــز خدمــات جامــع ســامت بردخــون خبــر داد.
احمــد آخونــدی در بازدیــد از مرکــز خدمــات جامــع ســامت
بردخــون ،گفــت :بــا توجــه بــه قدیمــی بــودن ســاختمان مرکــز
خدمــات جامــع ســامت و کمبــود فضــای فیزیکــی آن بــا
پیگیریهــا و رایزنیهــای صــورت گرفتــه ،بازســازی ایــن بنــای
بهداشــتی درمانــی در کمیتــه برنامهریــزی شهرســتان مصــوب
شــد.
وی ضمــن قدردانــی از تــاش و همــکاری مســئولین بــرای
ســاخت و تجهیــز مرکــز خدمــات جامــع ســامت بردخــون گفــت:
تالشهــای فرمانــدار ،نماینــده مــردم در مجلــس و همــکاری
صمیمانــه ریاســت ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان و
مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر منجــر بــه تصویــب
پــروژه و تخصیــص اعتبــار بــرای ســاخت ایــن مرکــز شــد کــه از
همــه عزیــزان تقدیــر میشــود.
آخونــدی بــا اشــاره بــه اعتبــار ســاخت مرکــز خدمــات جامــع
ســامت بردخــون افــزود :ایــن مرکــز بــا اعتبــاری  ۵۷میلیــارد
و  ۴۰۰میلیــون ریــال و زیربنــای هــزار و  ۲۷۸مترمربــع در ســه
طبقــه ســاخته میشــود و عــاوه بــر واحدهــای درمانــی و اداری،
 ۴واحــد پانســیون پزشــکان نیــز در طبقــات ایــن ســاختمان
جانمایــی شــده اســت.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیّــر در خصــوص
زمــان آغــاز عملیــات اجرایــی ایــن مرکــز گفــت :مراحــل مناقصه
در حــال انجــام اســت کــه بــا تعییــن پیمانــکار بالفاصلــه کار
تجهیــز کارگاه و کلنگزنــی آن آغــاز میشــود.
آخونــدی افــزود :انشــاءاهلل بــا افتتــاح ایــن مرکــز و تــاش
بیشــتر همــکاران حــوزه ســامت بتوانیــم خدمــات مطلــوب و در
شــان مــردم عزیــز بردخــون ارائــه دهیــم.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیّــر تصریــح کــرد:
مرکــز خدمــات جامــع ســامت بردخــون دارای  ۱پایــگاه ســامت،
 ۵خانــه بهداشــت و  ۲پایــگاه فوریتهــای پزشــکی بــوده و از
طریــق  ۴پزشــک و دندانپزشــک و  ۲۸پرســنل بهداشــتی
درمانــی بــه جمعیتــی حــدود  ۱۲۰۰۰نفــر خدمــات بهداشــتی
درمانــی ارائــه میدهــد.
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