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 -دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 ۷۱۸میلیــارد ریــال پــروژه بهداشــتی و درمانــی در جنــوب اســتان بوشــهر
بــه بهرهبــرداری رســیده اســت
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر از بهرهبــرداری  ۷۱۸میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون ریــال پــروژه بهداشــتی

و درمانــی در جنــوب اســتان بوشــهر طــی چهــار ســال گذشــته تاکنــون خبــر داد.

دکتــر ســعید کشــمیری اظهــار داشــت :احــداث خانــه بهداشــت روســتای گنــدم زار ،احــداث خانــه بهداشــت
روســتای دره بــان ،احــداث خانــه بهداشــت روســتای اســامآباد ،احــداث پایــگاه اورژانــس جــادهای گنــدم

زار ،توســعه مرکــز خدمــات جــام ســامت ریــز ،احــداث پایــگاه اورژانــس شــهری جــم ،احــداث خانــه

بهداشــت روســتای حســینآباد ،احــداث خانــه بهداشــت روســتای بهــر بــاغ ،احــداث مرکــز خدمــات

جامــع ســامت بهارســتان و احــداث کلینیــک دهــان و دنــدان جــم از جملــه پروژههــای بهرهبــرداری
شــده شهرســتان جــم در چهــار ســال گذشــته تاکنــون بــوده اســت.

وی تصریــح کــرد :توســعه بیمارســتان امــام خمینــی کنــگان (اورژانــس ،ICU ،بســتری ،)MRI ،احــداث

پانســیون  ۶واحــدی مرکــز قــدس ،احــداث آزمایشــگاه مرکــز قــدس ،احــداث کلینیــک دهــان و دنــدان

کنــگان ،احــداث پایــگاه ســامت گــوده ،بخــش  NICUبیمارســتان امــام خمینــی (ره) ،احــداث پایــگاه اورژانس

دکتــر کشــمیری بــا بیــان اینکــه در ۴

 ۱کنــگان ،احــداث پانســیون  ۳واحــدی بیمارســتان امــام خمینــی (ره) ،احــداث مرکــز خدمــات جامع ســامت

قدیمــی کــه نیــاز بــه بازســازی دارد ،وجــود

شــهری شــماره  ۲کنــگان ،احــداث پایــگاه اورژانــس شــهری بنــک ،احــداث پایــگاه اورژانــس شــهری شــماره
ســیراف ،احــداث آزمایشــگاه مرکــز بنــک از جملــه پروژههــای بهرهبــرداری شــده شهرســتان کنــگان در
چهــار ســال گذشــته تاکنــون بــوده اســت.

دبیــر ســتاد مبــارزه بــا کرونــا در اســتان بوشــهر اضافــه کــرد :احــداث خانــه بهداشــت روســتای مغــدان،

شهرســتان جنــوب اســتان فقــط  ۴درمانــگاه
دارد اضافــه کــرد :در  ۳مــاه گذشــته ســه هــزار
سیتیاســکن کــه عمدتــ ًا از افــراد مشــکوک
بــه کرونــا بــوده توســط پرســنل رادیولــوژی

احــداث خانــه بهداشــت روســتای سرمســتان ،احــداث خانــه بهداشــت روســتای لمبــدان ،بیمارســتان ۵۶

بیمارســتان کنــگان صــورت گرفتــه اســت.

روســتای آبکــش ،احــداث خانــه بهداشــت روســتای شــهنیا ،احــداث پایــگاه اورژانــس جــادهای آبــدان،

بیــان اینکــه بیمارســتان کنــگان قطــب درمــان

تختخوابــی امــام هــادی دیــر ،احــداث مرکــز خدمــات جامــع ســامت بردســتان ،احــداث خانــه بهداشــت
احــداث پایــگاه اورژانــس جــادهای بردخــون ،احــداث پایــگاه ســامت بردخــون ،احــداث کلینیــک دهــان

و دنــدان از جملــه پروژههــای بهرهبــرداری شــده شهرســتان دیــر در چهــار ســال گذشــته تاکنــون بــوده

اســت.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بــا

جنــوب اســتان بوشــهر اســت گفــت :نتیجــه

عملکــرد بهداشــت و درمــان در جنــوب اســتان

بوشــهر در شهرســتانهای جنوبــی اســتان

دکتــر کشــمیری اضافــه کــرد :مرکــز خدمــت جامــع ســامت بیدخــون ،مرکــز شــماره  ۱عســلویه ،شــبکه

کــه پــر از جمعیــت کارگــری و مجتمعهــای

عســلویه ،پانســیون  ۲واحــدی نخــل تقــی ،مرکــز خدمــات جامــع ســامت نخــل تقــی ،پانســیون  ۴واحــدی

باالتریــن آمــار مبتــا بــه کرونــا را داشــته

بهداشــت شهرســتان عســلویه ،پانســیون  ۴واحــدی مرکــز چــاه مبــارک ،احــداث کلینیــک دهــان و دنــدان
مرکــز عســلویه از جملــه پروژههــای بهرهبــرداری شــده شهرســتان عســلویه در چهــار ســال گذشــته
تاکنــون بــوده اســت.

صنعتــی بــا تراکــم بــاال بــوده و میتوانســت
باشــد ولــی کمتریــن میــزان ابتــا در اســتان
را دارد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر اضافــه کــرد :شــبکه بهداشــت شهرســتان جــم  ،مرکــز خدمــات

دبیــر ســتاد مبــارزه بــا کرونــا در اســتان

بوشــهر اســت.

مــورد فوتــی کرونایــی ،شهرســتان عســلویه و

جامــع ســامت انارســتان  ،شــبکه بهداشــت شهرســتان دیــر از دیگــر پروژههــای دانشــگاه علــوم پزشــکی
دکتــر کشــمیری اضافــه کــرد :مرکــز خدمــات جامــع ســامت شــیرینو و کلینیــک تخصصــی بیمارســتان

بوشــهر اضافــه کــرد :شهرســتان جــم ۲۸
کنــگان نیــز بــه ترتیــب  ۲۱و  ۳۸مــورد فوتــی

کرونایــی در  ۲۷۰روز گذشــته داشــتهاند.

امــام خمینــی (ره) نیــز تــا پایــان ســال بــه بهرهبــرداری میرســد.
وی بیــان کــرد :ضمن ـ ًا  ۴پــروژه بهداشــتی در شهرســتان عســلویه بــه دلیــل عــدم صــدور ســند مالکیــت

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بــا

دانشــگاه عملیــات اجرایــی آغــاز نشــده اســت .بدیهــی اســت بالفاصلــه پــس از رفــع ایــن مغایــرت قانونــی

مهــم دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر اســت

(ســند رســمی ثبتــی ) و مغایــرت بــا ضوابــط اجرایــی بودجــه همچنیــن مصوبــات مؤکــد هیئتامنــا
اجــرای پروژههــا آغــاز خواهــد شــد.

بیــان اینکــه عدالــت در دسترســی از اهــداف
خاطرنشــان کــرد :بــر اســاس آمــار وزارت

دکتــر کشــمیری افــزود :راهانــدازی ســرویس جراحــی مغــز و اعصــاب کنــگان حداقــل از مــرگ  ۵۰بیمــار

بهداشــت و یــک مقایســه کوچــک آمــار،

وی تصریــح کــرد :بــا راهانــدازی زایشــگاه و اتــاق عمــل بیمارســتان دیــر آرزوی دیرینــه مــردم محقــق شــد

ســایر اســتانهای دیگــر کشــور وضعیــت

تصادفــی و ترومایــی جلوگیــری کــرده اســت.

و تنهــا در  ۲مــاه اخیــر  ۳۰زایمــان و  ۱۵ســزارین اورژانــس انجامشــده اســت.

بهداشــت و درمــان اســتان بوشــهر در بیــن

مطلوبــی را دارد.
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نماینــده مــردم بوشــهر ،گنــاوه و دیلــم در مجلــس شــورای اســامی گفــت :یکــی از نیازهــای امــروز ایــن اســتان ،توســعه مراکــز درمانــی اســت بویــژه

بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا ایــن نیــاز بیشــتر بــه چشــم میآیــد.

دکتــر عبدالکریــم جمیــری روز یکشــنبه در بازدیــد پــروژه در دســت ســاخت بیمارســتان هســتهای بوشــهر افــزود :بیمارســتان شــهدای هســتهای

پیشــرفت خوبــی دارد و طبــق قــول پیمانــکار بــه زودی بــه بهرهبــرداری میرســد.

وی ادامــه داد :مهمتریــن اقدامــی کــه بایــد صــورت گیــرد تامیــن منابــع مالــی و اعتبــاری ایــن طــرح اســت و دســتگاههای مرتبــط دولتــی از جملــه
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،و اســتانداری بایــد کمــک کننــد تــا اکنــون کــه در شــرایط خاصــی از نظــر شــیوع کرونــا هســتیم ایــن

بیمارســتان راهانــدازی شــود و مــردم بتواننــد از خدمــات آن بهــره ببرنــد.

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :بیمارســتان  110تختــی 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 بویــژه مبتالیــا بــه کرونــا افزایــش

میدهــد.

دکتــر ســعید کشــمیری گفــت :بیمارســتان هســتهای بوشــهر بــا نصــب ســی تــی اســکن ،دســتگاههای رادیولــوژی و تختهــای پیشــرفته میتوانــد

بــه عنــوان بیمارســتان تخصصــی بیمــاران تنفســی فعالیــت کنــد.

وی یــادآور شــد :اگــر چــه طبــق بــرآورد صــورت گرفتــه احتمــال وقــوع حادثــه در بوشــهر بــه دلیــل وجــود نیــروگاه اتمــی بســیار پائیــن اســت امــا

براســاس اســتانداردها بــرای اتفاقهــای نــادر هــم بایــد اورژانــس مخصــوص در شــهرهایی ماننــد بوشــهر کــه تاسیســات هســتهای در آن وجــود دارد،
ضــروری اســت.

آزمایش کمکاری تیروئید برای  ۴۵۰نوزاد تنگستانی انجامشده است
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان گفــت :بنــا بــر ضــرورت شناســایی نــوزادان مبتــا بــه تیروئیــد،

آزمایــش کـمکاری تیروئیــد بــرای  ۴۵۰نــوزاد تنگســتانی از ابتــدای ســال جــاری انجامشــده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تنگســتان ،مهنــدس عــادل مقــدس
افــزود :تشــخیص اولیــه و زودهنــگام بیمــاری تیروئیــد نقــش بســزایی در درمــان ایــن بیمــاری دارد و کمــک

میکنــد تــا بیمــاری در مراحــل اولیــه کنتــرل و درمــان شــود.

وی تصریــح کــرد :آزمایــش تیروئیــد از قســمت پاشــنه پــای نــوزاد و در روزهــای  ۳تــا  ۵روزگــی تولــد در
مراکــز منتخــب شهرســتان انجــام میگیــرد.

مهنــدس مقــدس خاطرنشــان کــرد :یکــی از نــکات مهمــی کــه در ارائــه آموزشهــا در ماههــای پایانــی
بــارداری مــادران ،توســط پرســنل بهداشــتی در خانههــای بهداشــت و مراکــز خدمــات جامــع ســامت بــر

تصریــح کــرد :در صــورت عدمتشــخیص

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان بــا اشــاره بــه اینکــه ک ـمکاری تیروئیــد بــا عوارضــی ماننــد

عــوارض کــمکاری تیروئیــد جبرانناپذیــر

آن تأکیــد میشــود توجــه بــه انجــام آزمایــش تیروئیــد نــوزادان اســت.
عقبماندگــی ذهنــی ،کوتاهــی قــد و کاهــش شــنوایی همــراه اســت،

زودهنــگام و شــروع بهموقــع درمــان
خواهــد بــود.
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دسترســی عادالنــه مــردم بــه خدمــات ســامت بــا مشــارکت شــوراهای اســامی و
خیریــن ارتقــا مییابــد
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :دسترســی عادالنــه مــردم بــه خدمــات ســامت بــا مشــارکت شــوراهای اســامی و خیریــن ارتقــا

مییابــد.

دکتــر ســعید کشــمیری در بازدیــد کــه از مراکــز خدمــات جامــع ســامت بخــش ســعدآباد شهرســتان دشتســتان افــزود :نظــام ســامت بهتنهایــی

نمیتوانــد خدمــات ســامت را بــه عمــوم مــردم ارائــه داده و نقــش مشــارکتی مــردم ،ســازمانها و نهادهــا در بخشهــای خصوصــی و دولتــی در
ارتقــای خدمــات و همچنیــن تأمیــن ســامت بســیار تأثیرگــذار اســت.

وی تصریــح کــرد :از زمــان اجرایــی شــدن طــرح تحــول نظــام ســامت در کشــور و بــا تجهیــز مراکــز خدمــات جامــع ســامت و خانههــای بهداشــت،
خدمــات مطلوبــی بــا تعرفههــای دولتــی و یــا رایــگان در قالــب طرحهــای مختلفــی بــه مــردم ارائهشــده کــه رضایتمنــدی شــهروندان را در پــی

داشــته اســت.

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر تاکیــد کــرد :بخشــداران ،شــوراهای اســامی ،دهیــاران و همچنیــن خیریــن بایــد در کنــار دانشــگاه علــوم
پزشــکی قرارگرفتــه و بــا برنامهریــزی هدفمنــد ،تجهیــزات و همچنیــن فضــای فیزیکــی مطلوبــی کــه میتواننــد خدمــات بیشــتری بــه مــردم مناطــق

تحــت پوشــش خــود ارائــه کنــد ،خریــداری کــرده و در ارتقــای ســامت مــردم همــگام و همــراه مــا باشــند.

دکتــر کشــمیری تصریــح کــرد :بــا راهانــدازی ســامانه الکترونیــک ســیب ،خدمــات ســامت ثبتشــده و ســامانه ایــن امــکان را بــه بهــورزان و مراقبیــن

میدهــد تــا بیمــاران غیــر واگیــر بخصــوص بیمــاران دیابتــی و قلبــی پیگیــری و تحــت مراقبــت و درمــان قــرار گیرنــد.

وی گفــت :مرکــز خدمــات جامــع ســامت ســعدآباد بــا جمعیتــی در حــدود  13هــزار نفــر  99 ،درصــد مــردم حداقــل یکبــار خدمــت گرفتــه و در

ســامانه ســیب ثبتشــدهاند.

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بیــان کــرد :بازســازی محوطــه بیرونــی و تکمیــل ســاختمان آمــوزش و مرکــز خدمــات جامــع ســامت شــهر

ســعدآباد بــا پیگیــری شــورای اســامی ،شــهرداری ،دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر و فرمانــداری دشتســتان بایــد انجــام شــود.

وی بیــان داشــت :مشــکالت داروخانــه بخــش خصوصــی و مرکــز خدمــات جامــع ســامت ســعدآباد بایــد توســط معاونــت غــذا و دارو و شــبکه بهداشــت

و درمــان بــه نفــع شــهروندان ســعدآباد در اســرع وقــت بررســی پیگیــری و شــود.

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر در بازدیــد از مرکــز خدمــات جامــع ســامت وحدتیــه نیــز گفــت :بــا توجــه بــه پراکندگــی جمعیــت و

کوهســتانی بــودن شــهر وحدتیــه و همچنیــن ســکونت عشــایر در ایــن منطقــه ،ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بهصــورت مســتمر انجامشــده

اســت.

وی تاکیــد کــرد :بهســازی ســاختمان ،نمــای بیــرون و رنگآمیــزی داخــل ســاختمان و همچنیــن دســتگاههای موردنیــاز آزمایشــگاه مرکــز وحدتیــه
بــا پیگیــری و مشــارکت خیریــن ســامت ،شــورای اســامی و دانشــگاه علــوم پزشــکی خریــداری و تجهیــز شــود.

دکتــر ســعید کشــمیری در بازدیــد از مرکــز خدمــات ســامت روســتای نظــر آقــا بیــان کــرد :ایــن مرکــز بــا سرپرســتی یــک پزشــک متعهــد بــه

جمعیتــی در حــدود  8هــزار نفــر خدمــات ســامت ارائــه کــرده و بررســی انجامشــده نشــان داد جمعیــت تحــت پوشــش ایــن مرکــز بیــش از یکبــار

خدمــت گرفتــه و ثبــت ســامانه ســیب شــدهاند.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :بــا خریــد و تجهیــز مرکــز بــه دســتگاه دســی شــوک ( ، )DCshockمانیتورینــگ قلبــی) (heart
 monitoringبــرای بیمــاران اورژانســی cell counter ،جهــت آزمایشــگاه و اســتقرار یــک دســتگاه آمبوالنــس میتوانیــم خدمــات بیشــتری بــه مــردم

ایــن مناطــق ارائــه دهیــم.

بازدیــد از مراکــز خدمــات جامــع ســامت وحدتیــه ،ســعدآباد و نظرآقــا بخــش ســعدآباد بــا حضــور نماینــده مــردم دشتســتان در مجلــس شــورای
اســامی ،رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ،فرمانــدار ،بخشــداران ،دهیــاران و اعضــای شــوراهای اســامی صــورت گرفــت.
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 ۴پروژه خیر ساز در حوزه بهداشت و درمان شهرستان دیر در دست اجراست
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیــر گفــت :بــا همــکاری خیریــن  ۴پــروژه در حــوزه

بهداشــت و درمــان شهرســتان دیــر در دســت اجراســت.

احمــد آخونــدی در حاشــیه بازدیــد از خانــه بهداشــت الــی شــمالی بــا تقدیــر از حضــور تأثیرگــذار

خیــران دیّــری در حــوزه بهداشــت و درمــان گفــت :در ســال جــاری  ۴پــروژه خیــر ســاز بــا
اعتبــاری بالــغ بــر  ۲۲میلیــارد ریــال در حــوزه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیــر در دســت

اجــرا اســت.
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وی افــزود :ایــن پروژههــا شــامل خانــه بهداشــت الــی شــمالی ،مجتمــع پارکینــگ و بوســتان همــراه بیمــار ،مرکــز دیالیــز و یــد بالگــرد

بیمارســتان امــام هــادی (ع) دیــر اســت.

رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیــر در تشــریح پروژههــای خیــر ســاز گفــت :خانــه بهداشــت الــی شــمالی بــا زیربنــای
 ۱۲۴مترمربــع و اعتبــار  ۴میلیــارد ریــال توســط خیــر نیکاندیــش حــاج کامــل مؤمنــی بــا  ۶۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی در دســت

ســاخت اســت.

وی افــزود :مجتمــع پارکینــگ و بوســتان همــراه بیمــار نیــز بــا همــکاری شــهرداری و شــورای اســامی شــهر بردســتان در محــل

بیمارســتان امــام هــادی (ع) دیــر بــا اعتبــار  ۶میلیــارد ریــال در دســت اجــرا اســت.

آخونــدی در خصــوص مرکــز دیالیــز بیمارســتان امــام هــادی (ع) دیــر نیــز گفــت :ایــن مرکــز بــا زیربنــای  ۲۸۰مترمربــع و اعتبــار ۸

میلیــارد ریــال توســط مســلم توانــا جــوان خیــر اهــل بردســتان عملیــات اجرایــی آن آغازشــده اســت و تاکنــون  ۴۰درصــد پیشــرفت
فیزیکــی دارد و فضــای توســعه طبقاتــی نیــز بــرای آن در نظــر گرفتهشــده اســت.

وی اضافــه کــرد :یکــی از سیاس ـتها و برنامههــای خــوب دانشــگاه علــوم پزشــکی ایجــاد و توســعه اورژانــس هوایــی اســت کــه پیــرو
آن ،شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیّــر بــرای اســتفاده از مزیــت ایــن خدمــات و ارائــه آن بــه بیمــاران نیازمنــد بــا همــکاری

شــهرداری و شــورای اســامی شــهرهای دیّــر و بردســتان اقــدام بــه ایجــاد پــد فــرود بالگــرد در محوطــه بیمارســتان امــام هــادی (ع)
دیــر نمــوده اســت.

وی بــا تقدیــر از شــهرداریهای دیّــر و بردســتان تصریــح کــرد :عبــاس مــرادی شــهردار بردســتان و علــی ابراهیمــی شــهردار دیّــر دو

شــهردار نیکاندیــش و همیــار حــوزه بهداشــت و درمــان هســتند کــه زیرســازی پــد فــرود بالگــرد و راه دسترســی آن را بــا هزینــه ۴

میلیــارد ریــال در دســت اجــرا دارنــد.

تاکنــون 11هــزار نفــر در ســال
جــاری از خدمــات سیتیاســکن
بیمارســتان کنــگان بهرهمنــد
شــد ها ند
سرپرســت بیمارســتان امــام خمینــی(ره)
کنــگان گفــت :از ابتــدای ســال جــاری تاکنون
 ۱۱هــزار نفــر از خدمــات سیتیاســکن ایــن

مرکــز درمانــی بهرهمنــد شــدهاند.

دکتــر صــادق مختــار پــور افــزود :سیتیاســکن بهعنــوان یکــی از مهمتریــن تجهیــزات تشــخیصی کاربــرد بســیار زیــادی در ایــام کرونــا داشــته

اســت.

وی تصریــح کــرد :بیمارســتان امــام خمینــی(ره) بــا بهرهگیــری از ایــن دســتگاه بســیار ارزشــمند ،گام مؤثــری در راســتای تشــخیص جهــت درمــان
بهموقــع ایــن بیمــاری برداشــته اســت.

سرپرســت بیمارســتان امــام خمینــی(ره) کنــگان بیــان داشــت :ایــن مرکــز درمانــی بهواســطه خدمــات  MRIو سیتیاســکن بخشــی عمــدهای از

بــار مراجعیــن جنــوب اســتان را بــه دوش کشــیده اســت.

وی اظهار کرد :عمده مراجعین سیتیاسکن کنگان مربوط به موضوع کرونا بودهاند.

سرپرســت بیمارســتان امــام خمینــی(ره) کنــگان افــزود :ایــن بیمارســتان در ماههــای کرونایــی همــواره بــا رویکــردی تعاملــی ســعی کــرده تمــام

ظرفیــت خــود را در اختیــار مــردم منطقــه (مراجعیــن شهرســتانهای دیــر ،کنــگان ،جــم و عســلویه) و صنایــع نفــت ،گاز و پتروشــیمی جنــوب اســتان
بوشــهر قــرار دهــد.
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دکتر مختار پور گفت :سیتیاسکن با دقت باال بعد از عالئم بالینی ،نقش اول تشخیص را در بیماری کرونا ایفا میکند.

وی افــزود :از تمامــی همــکاران پرتونــگار ،پزشــکان و مســئول بخــش تصویربــرداری کــه طــی ایــن مــدت متعهدانــه بــرای خدمــت بــه مــردم تــاش

کردنــد قدردانــی میکنــم.

خیرین سالمت تنگستان ،سالمتی را به قلب یک کودک چهارساله هدیه کردند

عملــی خداپســندانه ،هزینــه عمــل یــک کــودک بــا مشــکل قلبــی تأمیــن و ســامتی بــه ایــن کــودک هدیــه شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان ،مهنــدس عــادل مقــدس اظهــار داشــت :در حــال حاضــر بــا تعویــض دریچــه قلــب
ایــن کــودک چهارســاله ،خوشــبختانه طبــق نظــر پزشــکان متخصــص ،مشــکل خاصــی از لحــاظ ســامتی بــرای ایــن کــودک وجــود نــدارد.

مهنــدس مقــدس بیــان داشــت :هماکنــون بــا پایــش هــا و بررســیهای مســتمر در حــال شناســایی کــودکان نیازمنــدی هســتیم کــه بــه انــواع
مختلــف نیــاز بــه کمــک خیریــن ســامت دارنــد و امیدواریــم بــا همــکاری مســتمر خیریــن ســامت ،بتوانیــم بــاری را از دوش خانوادههــا برداریــم و

شــاهد ســامت و تندرســتی کــودکان شهرســتان باشــیم.

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان تصریــح کــرد :کمکهــای خیریــن ســامت تنهــا در بحــث درمــان خالصــه نمیشــود ،بلکــه مــا در
مســائلی همچــون تغذیــه کــودکان و  ...نیــز در صــورت لــزوم وارد میشــویم.

مقــام مســئول بهداشــت و درمــان در تنگســتان خاطرنشــان کــرد :در شــاکله بهداشــت و درمــان ،خیریــن ســامت بــه عنــوان منجیــان و ســفیران

ســامت شــناخته میشــوند لــذا بــا آغــوش بــاز در انتظــار خیرینــی هســتیم کــه توانایــی کمــک بــه کودکانــی را دارنــد کــه بــه دلیــل مشــکالت مالــی
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رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان گفــت :بــا پیگیریهــای ایــن شــبکه و بــا همــکاری و جلــب مشــارکت خیریــن ســامت در تنگســتان ،در

مجبورنــد مشــقت و رنــج حاصــل از بیمــاری را تحمــل کننــد.

بهرهبــرداری از بخشهــای بیمارســتان دیلــم در اولویــت
کاری قــرار دارد
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت:
بهرهبــرداری از بخــش توســعهیافته اطفــال و بخشهــای سیســییو و آی ســی یــو

بیمارســتان دیلــم در اولویــت کاری قــرار دارد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیلــم ،دکتــر ایــرج بیژنــی در حاشــیه بازدیــد از بیمارســتان بقیــه اهلل االعظــم (عــج) دیلــم اظهــار
داشــت :همــکاری خیریــن در حــوزه ســامت شهرســتان دیلــم بــه نحــوی اســت کــه پــس از مشــخص شــدن نقطـهای جهــت احــداث بنــا ،خیــر نیکــوکار بــدون فــوت

وقــت شــروع بــه کار میکنــد.

وی بــا اشــاره بــه وضعیــت و رونــد تکمیــل بخشهــای در حــال احــداث بیمارســتان دیلــم تصریــح کــرد :مشــارکت نیکــوکاران در تکمیــل بخشهــای ویــژه حــوزه
درمــان تحســینبرانگیز اســت.

دکتــر بیژنــی اضافــه کــرد :دانشــگاه علــوم پزشــکی تــاش خــود را جهــت تســریع در رونــد بهرهبــرداری از بخــش رادیولــوژی دیجیتــال و دســتگاه سیتیاســکن

خواهــد کــرد.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بوشــهر نیــز اظهــار داشــت :شهرســتانهای دیگــر اســتان از ظرفیتهــای بیشــتری در حــوزه بهداشــت و درمــان

نســبت دیلــم برخــوردار هســتند ،امــا اقدامــات نیکوکارانــه خیریــن در حــوزه ســامت شهرســتان دیلــم بســیار ارزشــمند اســت.
همکاری الزم را با مجموعه بهداشت و درمان خواهیم داشت

دکتر علی درویشی افزود :در بخشهای در حال تکمیل بیمارستان دیلم همکاری الزم را با مجموعه بهداشت و درمان خواهیم داشت.
تزریق بودجه جهت احداث پانسیون پزشکان

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه احــداث پانســیون پزشــکان در بیمارســتان بقیــه اهلل االعظــم (عــج) دیلــم بیــان کــرد :مدیریــت

بهداشــت و درمــان اولویتهــا را مشــخص کننــد و مــا نیــز تــا پایــان ســال جــاری ،تزریــق بودجــه جهــت احــداث پانســیون پزشــکان را انجــام میدهیــم.

اولویتهای مهم بهداشت و درمان شهرستان دیلم

مهنــدس ایــرج زنــده بــودی ،رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیلــم نیــز خواســتار همــکاری و مســاعدت جــدی رییــس ســازمان مدیریــت برنامــه

بودجــه اســتان و توجــه ویــژه بــه حــوزه بهداشــت و درمــان شهرســتان شــد و اظهــار داشــت :اولویتهــای مهــم مــا تســریع در رونــد ایجــاد تصفیهخانــه فاضــاب
بیمارســتان ،احــداث پانســیون متخصصیــن و کمــک جهــت راهانــدازی مجموعــه تصویربــرداری بــه ویــژه سیتیاســکن و ســایر تجهیــزات ایــن مجموعــه اســت.

دکتــر علــی درویشــی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی و مدیــرکل برنامــه بودجــه ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بــا همراهــی فرمانــدار شهرســتان
دیلــم ،معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ،رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان و مدیریــت بیمارســتان بقیــه اهلل
االعظــم (عــج) از پروژههــای واقــع در محــل بیمارســتان بازدیــد کردنــد.

در حاشــیه بازدیــد از بخشهــای در حــال تکمیــل بیمارســتان ،رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان ،مدیــر داخلــی بیمارســتان بقیــه اهلل االعظــم (عــج) و نماینــده مجمــع

خیریــن حــوزه ســامت شهرســتان دیلــم بــه ارائــه مشــکالت و راهکارهــای الزم پرداختنــد.

در ایــن برنامــه از بخشهــای اطفــال ،سیســییو ،ای ســی یــو ،رادیولــوژی ،محوطــه ســاختمان دســتگاه اکســیژن ســاز ،شــبکه بــرق داخلــی بیمارســتان ،محــل
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اجــرای پــروژه فاضــاب و تصفیهخانــه و محــل احــداث بخــش توســعهای اورژانــس بازدیــد شــد.

اعــام کمــک  ۱۰۰میلیــارد ریالــی شــورای راهبــردی شــرکتهای
پتروشــیمی جهــت احداث بیمارســتان عســلویه
خــود را جهــت کمــک  ۱۰۰میلیــارد ریالــی جهــت احــداث بیمارســتان  ۱۱۰تختخوابــی شهرســتان
عســلویه اعــام کــرده اســت.

عبدالنبــی یوســفی در مراســم آغــاز عملیــات اجرایــی مرکــز خدمــات جامــع ســامت روســتایی

زبــار اظهــار داشــت :امــروز شــاهد یکقــدم بــزرگ توســط پتروشــیمی زاگــرس در حــوزه

ســامت شهرســتان هســتیم و امیدواریــم ایــن اقدامــات در راســتای عمــل بــه مســئولیتهای
اجتماعــی توســط تمــام شــرکتهای حاضــر در منطقــه صــورت پذیــرد.

شرکتهای عسلویه هر کدام معین یک روستا بشوند

وی ضمــن تقدیــر از شــورای راهبــردی شــرکتهای پتروشــیمی منطقــه پــارس در اهــدای

دســتگاههای موردنیــاز حــوزه ســامت تصریــح کــرد :اگــر شــرکتهای حاضــر در منطقــه قبــول کننــد هــر کــدام بــه عنــوان معیــن یــک روســتا
اقدامــات زیرســاختی آن را بــر عهــده بگیرنــد ،قطع ـ ًا در عمــل بــه مســئولیتهای اجتماعــی و ارتقــای ســطح ســامت و رفــع نیازهــای روســتا قدمــی

بــزرگ برداشــته میشــود و نــام و اقــدام شــرکت در اذهــان مــردم باقــی خواهــد مانــد تــا مــردم بدانــد فاصل ـهای میــان آنهــا و صنعــت وجــود نــدارد.
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فرمانــدار شهرســتان عســلویه گفــت :شــورای راهبــردی شــرکتهای پتروشــیمی آمادگــی

وی تصریــح کــرد :از همــه صنعتگــران و مســئولین حاضــر در شهرســتان انتظــار داریــم پــای کار بیاینــد تــا قــدم بزرگــی جهــت احــداث بیمارســتان

شهرســتان برداشــته شــود.

فرمانــدار عســلویه تأکیــد کــرد :داشــتن یــک بیمارســتان مجهــز حــق ســاکنین پایتخــت انــرژی ایــران اســت و توقــع داریــم همــه صنعتگــران و

مســئولین عســلویه در راســتای تحقــق ایــن امــر گام بردارنــد.

انجــام بیــش از  ۷هــزار بازدیــد از صنــوف و اماکــن عمومــی در شهرســتان جــم  /تعطیلــی  ۳۱واحــد
صنفــی متخلــف در ایــام کرونــا
مســئول واحــد ســامت محیــط و کار شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان جــم از انجــام بیــش از  ۷هــزار بازدیــد از
صنــوف و اماکــن عمومــی در ایــن شهرســتان خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان جــم ،مجیــد ابراهیمــی گفــت :نظــارت جــدی بــر رعایــت

پروتکلهــای بهداشــتی در صنــوف یکــی از مهمتریــن اقدامــات پیشــگیرانه وزارت بهداشــت در همهگیــری کرونــا بــود.

وی تصریــح کــرد :واحــد بهداشــت محیــط و حرف ـهای جــم در راســتای مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا و در ایــام همهگیــری
ایــن ویــروس ۷ ،هــزار و  ۵۲۱مــورد بازرســی از واحدهــای صنفــی ایــن شهرســتان انجــام داده کــه از ایــن تعــداد  ۳۱واحــد
صنفــی متخلــف پلمبشــده اســت.

ابراهیمــی اظهــار داشــت :بازرســان بهداشــت محیــط جــم در ایــام همهگیــری ویــروس کرونــا بالــغ بــر  ۶هــزار بازدیــد از

صنــوف حســاس از جملــه نانوایــی ،رســتوران ،ســوپرمارکت و  ...انجــام دادنــد.

وی بابیــان اینکــه  ۱۶۵بازدیــد مشــترک بــا همــراه ســایر دســتگاههای اجرایــی و نظارتــی در شهرســتان انجامشــده
اســت افــزود :تعــداد هــزار و  ۵۲۱بازدیــد نیــز از اماکــن عمومــی از جملــه تاالرهــا ،ســالنهای ورزشــی ،قهوهخانههــا،

رســتورانها و جایگاههــای ســوخت انجامشــده کــه فعالیــت ایــن دســته از صنــوف در حفــظ ســامتی شــهروندان تأثیــر

مســتقیم دارد.

ابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه آمــوزش متصدیــان یکــی از اولویتهــای اصلــی کارشناســان بهداشــت در زمــان بازدیدهــا

اســت خاطرنشــان کــرد :در ایــن بازدیدهــا  ۳۹مــورد بــه مراجــع قضایــی ارجــاع داده شــد و تعــداد  ۳۱صنــف متخلــف بــه

علــت عــدم رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی پلمــب شــد.

وی بابیــان اینکــه در ایــام همهگیــری یــک تــن و  ۸۸کیلوگــرم مــواد غذایــی تاریخمصــرف شــده از صنــوف شهرســتان جــم جمعآوریشــده اســت گفــت :ایــن

مــواد پــس از توقیــف و جمـعآوری در ســتاد شــبکه ،معــدودم ســازی شــد و افــراد متخلــف نیــز بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.

مســئول واحــد ســامت محیــط و کار شــبکه بهداشــت و درمــان جــم اضافــه کــرد :کارشناســان بهداشــت محیــط تعــداد  ۲۴مــورد نظــارت بــر غســل ،کفــن و دفــن

اجســاد افــراد مثبــت کرونــا در آرامســتانهای جــم داشــتند.

ابراهیمــی بــا تأکیــد بــر اینکــه اجــرای طــرح تشــدید نظارتــی در مواقــع بحــران و بــه ویــژه دوران همهگیــری ویــروس کرونــا از شــاخصترین فعالیتهــای

واحدهــای بهداشــتی اســت افــزود :در ایــن طــرح واحدهــای بهداشــت محیــط بــا بســیج همــه امکانــات و نیروهــای فنــی خــود بــرای حفــظ و ارتقــای ســامت

عمــوم شــهروندان ،در تمامــی مناطــق شــهری و روســتایی از مراکــز تهیــه و توزیــع و اماکــن عمومــی بازدیــد کــرده و درصــدد رفــع نواقصــات اســت.
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آغاز عملیات اجرایی مرکز خدمات جامع سالمت زبار با اعتبار  90میلیارد ریال

ســامت روســتایی زبــار بــا هزین ـهای معــادل  90میلیــارد ریــال بــا مشــارکت شــرکت پتروشــیمی
زاگــرس آغــاز شــد.

جاســم زارعــی در ایــن مراســم افــزود :عملیــات اجرایــی ایــن مرکــز خدمــات جامــع ســامت 18

ماهــه خواهــد بــود و مجتمــع پتروشــیمی زاگــرس بــه عنــوان کارفرمــا و شــرکت بوشــهر ره (پیمانــکار) احــداث ایــن پــروژه را بــه عهــده خواهنــد
داشــت.

وی ضمــن قدردانــی از مدیرعامــل ،معاونیــن و مدیــران شــرکت پتروشــیمی زاگــرس بابــت تأمیــن اعتبــار ســاخت ایــن پــروژه مهــم و موردنیــاز مــردم
دهســتان نایبنــد بــه مرکزیــت زبــار ،گفــت :همراهــی و مســاعدت دانشــگاه علــوم پزشــکی و وزارت بهداشــت در صــدور مجــوز و حمایتهــا و تــاش

فرمانــداران فعلــی و ســابق و معــاون عمرانــی فرمانــدار در کمــک بــه اقنــاع مدیــران ارشــد شــرکت ،شایســته تقدیــر اســت.

زارعــی افــزود :خوشــبختانه بــا ارائــه طــرح توجیهــی مبنــی بــر لــزوم احــداث مرکــز خدمــات جامــع ســامت روســتایی زبــار در مرکــز دهســتان

نایبنــد بــا متــراژ مناســب توســط شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان و حمایــت فرمانــداری ،مدیــران ارشــد شــرکت متقاعــد شــده و متــراژ کــم
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رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان عســلویه گفــت :عملیــات اجرایــی مرکــز خدمــات جامع

اولیــه تصویبــی بــه  960مترمربــع ( 800مترمربــع مرکــز 100 ،مترمربــع پانســیون و  60مترمربــع ســرایداری) ارتقــاء یافــت.

ایــن مقــام مســئول ادامــه داد :جــذب نیــروی انســانی بــرای ایــن مرکــز در اولویــت ایــن شــبکه بهداشــت و درمــان اســت و از ماههــا پیــش در حــال

پیگیــری اســت ،امــا جهــت صــدور ســریع مجــوز اســتخدامی نیازمنــد کمــک در ســطح اســتان و در ســطح کالن کشــوری میباشــیم.

زارعــی اضافــه کــرد :امیدواریــم در اعتبــار الزم جهــت تجهیــز ایــن مرکــز تأمیــن و بتوانیــم تــا حداکثــر  18مــاه آینــده ،مرکــز را بــه بهرهبــرداری

برســانیم.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان عســلویه ،در ایــن مراســم فرمانــدار ،نماینــده مــردم جنــوب اســتان بوشــهر در
مجلــس شــورای اســامی ،قائممقــام رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ،معــاون عمرانــی فرمانــدار معــاون پتروشــیمی زاگــرس ،رئیــس شــبکه

بهداشــت و درمــان ،امــام جمعــه موقــت شهرســتان ،بخشــدار و رئیــس شــورای اســامی چــاه مبــارک ،رئیــس شــورای اســامی و دهیــار روســتای زبــار
و نماینــده پیمانــکار پــروژه حضــور داشــتند.

آزمایشــگاه عــدم اعتیــاد در دلــوار
بــه بهرهبــرداری رســید

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان

گفــت :بــا توجــه بــه نیــاز بخــش دلــوار بــه

آزمایشــگاه تشــخیص عــدم اعتیــاد ایــن آزمایشــگاه در مرکــز خدمــات جامــع ســامت دلــوار افتتــاح شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان ،مهنــدس عــادل مقــدس در مراســم بهرهبــرداری از آزمایشــگاه تشــخیص عــدم
اعتیــاد در دلــوار بیــان داشــت :درگذشــته مــردم بــرای انجــام آزمایــش ســوءمصرف مــواد مخــدر بایــد بــه بخــش مرکــزی مراجعــه میکردنــد امــا

تجهیــز ایــن واحــد آزمایشــگاهی موجــب ایجــاد ســهولت و جلوگیــری از مراجعــه مــردم بخــش دلــوار بــه بخــش مرکــزی شهرســتان بــرای انجــام
آزمایــش تشــخیص عــدم اعتیــاد خواهــد شــد.

مهنــدس مقــدس اظهــار داشــت :بــا تجهیــز ایــن آزمایشــگاه تمامــی مــوارد مربــوط بــه آزمایــش عــدم اعتیــاد بــرای زوجیــن ،صــدور پروانــه فعالیــت
صنــوف و  ...در ایــن واحــد انجــام خواهــد شــد.

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تنگســتان اشــارهای هــم بــه فعالیتهــای ســایر آزمایشــگاههای شهرســتان تنگســتان داشــت و

افــزود :در حــال حاضــر تمامــی آزمایشهــای ســطح یــک ،در آزمایشــگاههای شهرســتان انجــام میشــود و هیچگونــه مشــکلی از ایــن جهــت در
خدمترســانی بــه مــردم وجــود نــدارد.

مقــام مســئول بهداشــت و درمــان تنگســتان تصریــح کــرد :در ســالهای گذشــته بنــا بــر نیازهــای آزمایشــگاهی ،دســتگاههای موردنیــاز بــرای
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تجهیــز آزمایشــگاههای شهرســتان خریداریشــده و از نظــر امکانــات ســختافزاری و نرمافــزاری آزمایشــگاههای شهرســتان تجهیــز میباشــند.
در مراســم بهرهبــرداری از آزمایشــگاه تشــخیص عــدم اعتیــاد در دلــوار ،فرمانــدار تنگســتان ،بخشــدار بخــش دلــوار ،شــهردار دلــوار و رئیــس شــبکه
بهداشــت و درمــان تنگســتان نیــز حضــور داشــتند.

