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رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی از اهداف دولت در بخش سالمت است

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت:
عدالــت در دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی
درمانــی از اهــداف دولــت در بخــش ســامت
اســت.
دکتــر ســعید کشــمیری در آییــن آغــاز
عملیــات اجرایــی بیمارســتان منطقــهای شــهر
کاکــی کــه همزمــان بــا هفتــه دولــت انجــام
گرفــت گفــت :همــه مــردم در اقصــی نقــاط

اســتان حقدارنــد از خدمــات حــوزه ســامت بهرهمنــد باشــند و ایجــاد عدالــت در
دسترســی مــردم بــه خدمــات بهداشــتی درمانــی از اهــداف دولــت در ایــن زمینــه
اســت .وی تصریــح کــرد :احــداث بیمارســتانهای منطقــهای و محلــی و توســعه
درمانگاههــای شــبانهروزی در راســتای دســتیابی و تحقــق هــدف ایجــاد عدالــت در
ارائــه خدمــات حــوزه ســامت بــه مــردم در دســتور کار قرارگرفتــه اســت.
دکتــر کشــمیری بــا قدردانــی از همــت خیریــن نیکاندیــش در امــر احــداث
پروژههــای عمرانــی حــوزه ســامت افــزود :انتظــار مــیرود پــروژه خیــر ســاز
بیمارســتان منطقــهای کاکــی تــا پایــان ســال بــه بهرهبــرداری برســد.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در شهرســتان دشــتی در زمینــه تکمیــل و
نوســازی زیرســاختهای بهداشــتی و درمانــی گفــت :هماکنــون جــز مرکــز خدمــات
جامــع ســامت امــام رضــا(ع) زیــارت کــه پیگیریهــای الزم جهــت تامیــن اعتبــار
نوســازی و احــداث آن در حــال انجــام اســت میانگیــن مدتزمــان گذشــته از نوســازی
یــا احــداث کلیــه مراکــز خدمــات جامــع و پایگاههــای ســامت و خانههــای
بهداشــت روســتایی شهرســتان  5یــا  6ســال اســت.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر تصریــح کــرد :تــاش مــا در دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر در راســتای امیدبخشــی بــه مــردم و رفــع مشــکالت بهداشــتی
درمانــی بــوده کــه در ایــن زمینــه اقداماتــی در جهــت تکمیــل زیرســاختها و
تامیــن تجهیــزات بهداشــتی درمانــی در ســطح اســتان در حــال انجــام اســت.
گفتنــی اســت پــروژه احــداث بیمارســتان منطقـهای کاکــی بااعتبــار 70میلیــارد ریــال
و زیربنــای 1600مترمربــع توســط ســید محمدامیــن حســینیحبیبی از خیریــن حــوزه
ســامت شهرســتان دشــتی احــداث خواهــد شــد.

خدمات دولت در توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی تنگستان چشمگیر بوده است

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان
تنگســتان گفــت :احــداث ،تجهیــز و
کلنــگ زنــی  ۳۳واحــد بهداشــتی در
دولــت تدبیــر و امیــد نشــان از توجــه
دولــت بــه زیرســاختهای بهداشــتی
درمانــی در تنگســتان بــوده اســت.
مهنــدس عــادل مقــدس در گفتوگــو
بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و
درمــان شهرســتان تنگســتان گفــت:
توســعه زیرســاختهای بهداشــتی در واقــع
موجــب خواهــد شــد تــا ضمــن اینکــه

فضاهایــی مطلوبتــر بــرای ارائــه خدمــات
ایجــاد میشــود ،ســطح و میــزان ارائــه
خدمــات نیــز بهصــورت چشــمگیری
افزایــش یابــد.
مهنــدس مقــدس افــزود :در دولتهــای
یازدهــم و دوازدهــم در ســاخت و تجهیــز
خانههــای بهداشــت و مراکــز خدمــات جامــع
ســامت شــهری و روســتایی ،بهعنــوان خــط
مقــدم ارائــه خدمــت بــه گروههــای هــدف،
بــا ســاخت و تجهیــز  ۱۵خانــه بهداشــت و
 ۲مرکــز خدمــات جامــع ســامت ،تعــداد
خانههــای بهداشــت بــا عمــر بــاالی ۲۵
ســال بــه صفــر رســید.
وی تصریــح کــرد :ســاخت و تجهیــز کلینیک
دهــان و دنــدان بهعنــوان اولیــن مرکــز
خدمــات جامــع ارائهدهنــده خدمــات دهــان
و دنــدان در شهرســتان تحــول و راهگشــای
ورود ســایر خدمــات بــه شهرســتان اســت
کــه در آینــده نزدیــک ســایر خدمــات نیــز
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به این مرکز افزوده خواهد شد.
مقــدس ادامــه داد :بیمارســتان امــام حســین
(ع) اهــرم بهعنــوان تنهاتریــن مرکــز
درمانــی شهرســتان ،در ســالهای  ۹۲بــه
بعــد در دو فــاز دو و ســه ازنظــر ســاختمانی و
تجهیزاتــی ارتقــاء یافــت و اتاقهــای انجــام
زایمــان در آن ســاخت و تجهیــز گردیــد.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان
تأکیــد کــرد :پانســیون پزشــکان بهعنــوان
یکــی از زیرســاختهای مهــم جــذب
پزشــکان متخصــص و عمومــی ازجملــه
نیازهــای مراکــز بهداشــتی و درمانــی
شهرســتان بــود کــه در ســالهای گذشــته
بــا ســاخت و تجهیــز  ۸پانســیون و شــروع
بــه ســاخت  ۶پانســیون دیگــر در مراکــز
خدمــات جامــع ســامت و بیمارســتان امــام
حســین (ع) ،گام بلنــدی در راســتای رفــع
ایــن کمبــود برداشــته شــد.
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با حضور معاون وزیر بهداشت انجام شد؛

افتتاح سیتیاسکن جدید مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیجفارس

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی
درمانــی اســتان بوشــهر گفــت:
امــروز شــاهد افتتــاح رســمی دســتگاه سیتیاســکن
جدیــد مرکــز آموزشــی درمانــی شــهدای خلیجفــارس
بوشــهر بــا حضــور معــاون وزیــر بهداشــت بودیــم.
دکتــر ســعید کشــمیری بــه خبرنــگار وبــدا در بوشــهر
گفــت :بــا اضافــه شــدن دســتگاه جدیــد در حــال حاضــر

خدمــات موردنیــاز بــه مراجعیــن در مرکــز آموزشــی درمانــی
شــهدای خلیجفــارس توســط دو دســتگاه سیتیاســکن
انجــام میشــود .دکتــر کشــمیری در حاشــیه بازدیــد معــاون
بهداشــتی وزارت بهداشــت از مرکــز آموزشــی درمانــی
شــهدای خلیجفــارس بوشــهر افــزود :ایــن دســتگاه از نــوع
 ۱۶اســایس بــوده و بااعتبــاری بالغبــر دو میلیــارد تومــان
خریداریشــده اســت.
وی ادامــه داد :بخشــی از اعتبــار ایــن دســتگاه بــا حمایــت
اتــاق بازرگانــی بوشــهر و بخــش دیگــر توســط دانشــگاه
علــوم پزشــکی بوشــهر تأمینشــده اســت .دکتــر کشــمیری
عنــوان داشــت :دســتگاه جدیــد سیتیاســکن از کیفیــت
باالیــی برخــوردار اســت و روزانــه  120مراجعهکننــده خدمــات
موردنظــر خــود را از ایــن دســتگاه دریافــت میکننــد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد:
ایــن دســتگاه بــه شــکل  24ســاعته فعــال بــوده و موجــب
شــده اســت تــا هیــچ بیمــاری بــرای دریافــت نوبــت در صــف
انتظــار قــرار نگیــرد.

بیرون رفتن از منزل جهت خرید مایحتاج روزانه مستلزم رعایت پروتکلهای بهداشتی است
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه یکــی از مکانهایــی کــه ناچــار بــه خریدهــای ضــروری را لیســت کــرده تــا
علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :بیــرون مراجعــه بــه آن بــرای بــرآورده کــردن بتوانیــم دفعــات مراجعــه بــرای خریــد
رفتــن از منــزل جهــت خریــد مایحتــاج نیازهــای روزمــره خــود هســتیم را کاهــش دهیــم درعینحــال بــه

روزانــه مســتلزم رعایــت تمامــی ســوپرمارکتها،

پروتکلهــای بهداشــتی اســت.

میوهفروشــیها

و تاریخمصــرف مــوادی کــه خریــداری

ســایر مراکــز فــروش مــواد غذایــی میکنیــم دقــت کنیــم.

دکتــر ســودابه محمــدی افــزود :چنــد بــوده و الزم اســت در هنــگام مراجعــه متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه

ماهــی اســت کــه کشــور و اســتان مــا بــه ایــن مکانهــا بدانیــم چگونــه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :در صورت

بــا ویــروس کرونــا درگیــر بــوده و ایــن رفتــار کنیــم تــا تندرســتی خــود و امــکان از خریــد آنالیــن یــا تحویــل کنیــم تصریــح کــرد :ســاعات خلــوت

ویــروس خطرنــاک توانســته بســیاری از دیگــران را در معــرض خطــر قــرار اقــام درب منــزل اســتفاده کــرده در شــبانهروز را بــرای خریــد اختصــاص
هممیهنــان و همشــهریان مــا را بــه ندهیــم.

کام مــرگ ببــرد.

غیــر ایــن صــورت فــردی از خانــواده داده (ماننــد صبــح زود یــا آخــر شــب)

دکتــر محمــدی اظهــار داشــت :رعایــت مســئولیت خریــد را بــه عهــده بگیــرد و از مراجعــه بــه مراکــز خریــد بــزرگ

وی تصریــح کــرد :بــرای غلبــه بــر ایــن برخــی نــکات میتوانــد ســامت مــا ،کــه دارای بیمــاری زمینـهای ،چــاق و یــا ماننــد هایپرمارکــت خــودداری کنیــم.

دشــمن ســامتی نیــاز اســت کــه تــک خانــواده و همشــهریانمان را تامیــن کرده ســالمند نباشــد.

دکتــر محمــدی توصیــه کــرد :در

تــک مــا در زندگــی روزمــره بســیار کــه از آن جملــه میتــوان بــه طبــخ دکتــر محمــدی یــادآور شــد :اگــر صــورت امــکان بــه مراکــز خریــدی کــه
هوشــمندانه رفتــار کــرده تــا ضامــن مــواد غذایــی در منــزل و عــدم مراجعــه حــال عمومــی خوبــی نداریــم حتــی خلوتتــر هســتند مراجعــه کــرده و

تندرســتی خــود و دیگــران باشــیم ،بــه بیــرون جهــت تهیــه غــذای آمــاده اگــر عالئــم جزئــی ماننــد ســرفه ،تــب مراکــزی را بــرای خریــد انتخــاب کنیــم

بــه طــور کلــی هــر چــه تعامــل مــا بــا اســت.

خفیــف و ســردرد داریــم خریــد را کــه درزمینــه پیشــگیری و کنتــرل

دیگــران از فاصلــه نزدیکتــر و در مــدت وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــرون رفتــن بــه زمــان دیگــری موکــول کــرده یــا عفونــت عملکــرد بهتــری دارنــد.

زمــان طوالنیتــری رخ دهــد احتمــال از منــزل جهــت خریــد مایحتــاج از فــرد دیگــری بخواهیــم ایــن کار را
انتقــال کوویــد  19بیشــتر اســت.

روزانــه مســتلزم رعایــت پروتکلهــای بــرای مــا انجــام دهــد .وی بــا اشــاره

متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه بهداشــتی اســت تاکیــد کــرد :بــه اینکــه تــا حــد امــکان از بــردن

علــوم پزشــکی بوشــهر بیــان داشــت :بایــد پیــش از خریــد کــردن همــه کــودکان بــه فروشــگاه خــودداری
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر:
 ۱۰۰۰جلد کتاب به مدافعان سالمت اهدا میشود
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان بوشــهر گفــت :به
منظــور پاسداشــت زحمــات مدافعــان ســامت در عرصههــای
پزشــکی و درمانــی ،بســتههای فرهنگــی شــامل هــزار جلــد
کتــاب از ســوی ایــن اداره کل بــه مدافعــان ســامت اهــدا
میشــود.
فاطمــه کــرم پــور در نشســت بــا رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر ضمــن تســلیت ایــام شــهادت اباعبــداهلل
الحســین (ع) اظهــار داشــت :در ایــن شــرایط تمــام کارکنــان
بهداشــتی و درمانــی اعــم از پرســتاران و پزشــکان و در خــط
مقــدم خدمــت و مدافعــان ســامت مــردم هســتند و بایــد
قــدردان زحمــات آنــان باشــیم.
وی تصریــح کــرد :بــه منظــور پاسداشــت و قدردانــی از
حرکــت مجاهدانــه و ایثارگرانــه پرســتاران و کلیــه کارکنــان،
بهداشــتی ،پزشــکی و درمانــی کــه در زمینــه مبــارزه بــا
بیمــاری کرونــا خالصانــه فعالیــت میکننــد ،هــزار جلــد
کتــاب تــدارک دیدهشــده اســت.
کــرم پــور تصریــح کــرد :هــر فــردی بایــد بــه ســهم خــود
قــدردان زحمــات مدافعــان ســامت باشــد و از مــردم نیــز
درخواســت میکنیــم تــا بــه توصیههــای مدافعــان ســامت
در ایــن شــرایط گــوشداده و بــا رعایــت نــکات بهداشــتی
بــه یــاری خــدا بتوانیــم ایــن دوران را پشــت ســر بگذاریــم.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان بوشــهر گفــت:
همــت و تــاش جهــادی و خالصانــه مجموعههــای مردمــی
بــه ویــژه پرســنل حــوزه ســامت در عرصــه مقابلــه بــا
ویــروس کرونــا قابلتحســین اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه کادر بهداشــتی و درمانــی فرهنــگ
ایثــار و شــهادت را در جامعــه ترویــج میدهنــد بیــان کــرد:
مدافعــان ســامت امــروز در جبهــه بهداشــت و درمــان،
ادامهدهنــده راه جــان بــر کفــان دوران دفــاع مقــدس
هســتند و تقدیــر از ایــن عزیــزان بــر همــگان واجــب اســت.
کــرم پــور بــا اشــاره بــه شــرایط امــروز جامعــه و شــیوع
بیمــاری کرونــا در کشــور و اســتان ادامــه داد :امــروز
مدافعــان ســامت در خــط مقــدم جبهــه مقابلــه بــا ایــن
بیمــاری هســتند و شــاهد ایــن بودیــم کــه برخــی از ایــن
عزیــزان حتــی جــان خــود را در ایــن راه فــدا کردنــد و
ایــن نشــاندهنده ایــن اســت کــه روحیــه ایثــار ،از خــود
گذشــتگی و نوعدوســتی همــواره در جامعــه مــا ســاری و
جــاری اســت.
وی در بخــش دیگــر از ســخنان خــود اظهــار داشــت:
جذابیتهــای فضــای مجــازی بــه حــدی اســت کــه بســیاری
از افــراد جامعــه تمــام اوقــات فراغــت خــود را صــرف
جســتجو در ایــن فضــا میکننــد ،ایــن بســتر باعــث شــده
تــا بســیاری از خواننــدگان کتــاب هــم از فرصــت مطالعــه
خــود کــم کــرده و بــه فضــای مجــازی روی آورنــد کــه بایــد
از هــر امــکان و فرصتــی بــرای ترویــج کتــاب و کتابخوانــی
در بیــن مــردم بــه ویــژه نســل جدیــد اســتفاده کنیــم.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان بوشــهر
خاطرنشــان کــرد :نقــش آمــوزش و پــرورش و خانوادههــا در
بحــث ترویــج کتــاب و کتابخوانــی در بیــن مــردم بــه ویــژه
نوجوانــان و جوانــان بســیار حائــز اهمیــت اســت.
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معــاون درمــان دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر از راهانــدازی کلینیــک
تخصصــی بیمارســتان  ۱۷شــهریور
برازجــان بــا اضافــه شــدن پزشــکان
متخصــص جدیــد در آینــدهای نزدیــک
خبــر داد.
به گــزارش روابــط عمومــی بیمارســتان
شــهید صــادق گنجــی برازجــان ،دکتــر
جعفــر زارعــی زاده در حاشــیه بازدیــد
از ایــن بیمارســتان اظهــار داشــت:
بــا توجــه بــه وضعیــت موقعیــت
جغرافیایــی ویــژه بیمارســتان شــهید
گنجــی برازجــان در ســطح اســتان و بــا
توجــه بــه اینکــه به عنــوان بیمارســتان
ریفــرال و از مراکــز ترومــا خیــز در
اســتان بوشــهر محســوب میشــود
قطعــ ًا بایســتی نــگاه ویــژهای بــه
بیمارســتان شــود.
وی افــزود :در بحــث تجهیــزات
ســرمایهای و تجهیــزات پزشــکی
مصرفــی و همچنیــن بحــث نیروهــای
تخصصــی تــا جایــی کــه امــکان دارد
کمــک شــده تــا بتوانیــم رونــد درمــان
در ســطح شهرســتان دشتســتان را
ســرعت بدهیــم.
دکتــر زارعــی زاده برگــزاری جلســات
و بازدیدهــای انجامشــده توســط
مســئولین بیمارســتان بــه همــراه
مدیــران ارشــد معاونــت درمــان را
ســازنده دانســت و ادامــه داد :بــا اضافه
شــدن پزشــکان متخصــص در اغلــب
رشــتههای تخصصــی انشــاءاهلل در
آینــدهای نزدیــک شــاهد راهانــدازی و
احیــاء کلینیــک تخصصــی بیمارســتان
 ۱۷شــهریور در ســطح شهرســتان
خواهیــم بــود و بیمــاران عزیــز
میتواننــد از خدمــات آن بهرهمنــد
شــوند.
وی اضافــه کــرد :در بحــث تختهــای
ویــژه بیمارســتان
و تفکیــک تختهــای داخلــی و
جراحــی بــا اضافــه شــدن  ۷تخــت
جدیــد انتظــار مــیرود.
مراقبتهــای درمانــی بهتــری بــرای

عزیزانــی کــه نیــاز بــه ایــن نــوع
مراقبتهــا دارنــد ،ارائــه گــردد.
وی همچنیــن از در دســتور کار قــرار
گرفتــن توســعه بخشهــای دیالیــز
و اورژانــس توســط دانشــگاه علــوم
پزشــکی خبــر داد و بیــان داشــت:
بــا برنامهریزیهــای انجامشــده
مقررشــده کــه  ۱۰تخــت بــا تمــام
امکانــات الزم جهــت راهانــدازی
بخــش  ۲دیالیــز در نظــر گرفتــه
شــود کــه بــا انجــام ایــن کار ،کمــک
شــایانی بــه گیرنــدگان خدمــات
دیالیــز در شهرســتان خواهــد شــد.

پزشــکان متخصــص در بیمارســتان
بــوده و بهتبــع راحتتــر و ســریعتر
میتواننــد بــر بالیــن بیمــاران حضــور
یابنــد کــه تــا پایــان ســال ســاخت
پانســیون تمــام و تحویــل میشــود.
دکتــر زارعــی زاده ضمــن اشــاره بــه
کمبــود نیــروی انســانی بــه خصــوص
در قســمت درمــان افــزود :بــا
رایزنیهــای انجامشــده در ســطح
وزارتخانــه و دانشــگاه علــوم پزشــکی
امیــد مــیرود بتوانیــم ظرفیــت

دکتــر زارعــی زاده از گســترش
فضــای اورژانــس بیمارســتان گنجــی
برازجــان خبــر داد و عنــوان داشــت:
بررســیهای اولیــه کار انجامشــده
و در نظــر داریــم  ۵۰۰مترمربــع بــه
فضــای اورژانــس اضافــه کنیــم کــه بــا
ایــن کار از شــلوغی و ازدحــام بیمــار در
بخــش اورژانــس قطعــ ًا کاســته شــده
و فضــای درمانــی مناســبتری در
خدمــت مــردم و بیمــاران قــرار خواهــد
گرفــت.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر مشــغول
ســاخت پانســیون  ۱۶واحــدی در
بیمارســتان شــهید گنجــی هســتیم
کــه ایــن مشــوقی بــرای مانــدن

نیروهــای شــرکتی و اســتخدامی را
افزایــش دهیــم و امیدواریــم در آینــده
نزدیــک نیروهــای درمــان را کــه بــه
لحــاظ وجــود بیمــاری کرونــا بهشــدت
درگیــر و فرســوده شــدهاند ،ترمیــم
نماییــم.
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر از تالشهــای
صادقانــه دکتــر زهــره بجلــی در دوران
تصــدی مســئولیتش بــه عنــوان رئیــس
بیمارســتان شــهید گنجــی برازجــان
قدردانــی و شــهرام جــال پــور را بــه
عنــوان سرپرســت جدیــد بیمارســتان
شــهید گنجــی برازجــان معرفــی کــرد.
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متخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

گاهنامهالکترونیکی

شماره  -84شهریور1399

برای داشتن مواد غذایی سالم باید پروتکلهای بهداشتی پس از خرید را رعایت کنیم
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر گفــت :بــرای داشــتن مــواد غذایــی
ســالم بایــد پروتکلهــای بهداشــتی پــس از خریــد
را رعایــت کنیــم.
دکتــر ســودابه محمــدی افــزود :در نخســتین گام
پــس از وارد شــدن بــه منــزل بایســتی فــوری
دســتان خــود را حداقــل بــه مــدت  20ثانیــه بــا آب
و صابــون بشــوییم.

وی تصریح کرد :اگـــر بـــرای یـــک فـــرد آسیبپذیر
خریــد میکنیـــم ،خریـــد را پشـــت در گذاشـــته و
زنــگ بزنیـــم یــا بــه آنهــا تلفــن کنیـــم و در زمــان
تحویــل دورتــر بایســـتیم.
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر اظهار داشــت :یـــک محـــل تمیـــز
و ضدعفونــی شـــده را بـــرای مرتـــب کــردن اقــام
خریداریشــده تعییـــن کنیــم.
دکتــر محمــدی گفــت :انــواع گوشــت ،تخممــرغ و
مــواد خوراکــی فاسدشــدنی دیگــر را حداکثــر تــا 2
ســاعت پــس از خریــد در یخچــال یــا فریــزر بگذاریم.
وی بیــان داشــت :اگرچــه خطــر انتقــال ویــروس
کرونــا از طریــق مــواد غذایــی ،بســتهبندی آنهــا و
کیســهها کــم اســت ولــی الزم اســت کــه اقدامــات
مربــوط بــه ایمنــی مــواد غذایــی را رعایــت کنیــم.
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر گفــت :بــرای داشــتن مــواد غذایــی
ســالم بایــد پروتکلهــای بهداشــتی پــس از خریــد را
رعایــت کنیــم.
دکتــر ســودابه محمــدی افــزود :در نخســتین گام
پــس از وارد شــدن بــه منــزل بایســتی فــوری دســتان
خــود را حداقــل بــه مــدت  20ثانیــه بــا آب و صابــون
بشــوییم.

ویــروس کوویــد  19نمیتوانــد
بــر روی ســطح بســتهبندی مــواد
خوراکــی زنــده بمانــد
متخصــص پزشــکی اجتماعــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
تاکیــد کــرد :از آنجــا کــه ویــروس
کوویــد  19نیــاز بــه یــک میزبــان
حیــوان یــا انســان زنــده بــرای
تکثیــر و زتدگــی دارد و نمیتوانــد
بــر روی ســطح بســتهبندی مــواد
خوراکــی زنــده بمانــد طبــق توصیــه
ســازمان بهداشــت جهانــی نیــازی
نیســت ســطح بســتهبندی مــواد
خوراکــی را ضدعفونــی کنیــم.
دکتــر محمــدی خاطرنشــان کــرد:
 :بــه ایــن دلیــل کــه ویــروس بــر
روی بــدن انســان میتوانــد رشــد
و تکثیــر یابــد بایــد پــس از کار بــا
بســتههای مــواد خوراکــی و پیــش
از غــذا خــوردن دســتها بــا آب و
صابــون شســته شــود.
از ســفید کننــده بــرای ضــد عفونــی
بســتههای مــواد غذایــی اســتفاده
نکنیــم
وی اظهــار داشــت :هرگــز از مــواد
ضدعفونیکننــده ســطوح ماننــد
ســفیدکننده یــا آمونیــاک بــرای
ضدعفونــی کــردن بســتههای مــواد
غذایــی اســتفاده نکنیــم.
دکتــر محمــدی بیــان داشــت:
غذاهــای فاســـد نشـــدنی را در
مکانی امـــن بـــه مدت  72ســـاعت
جهـــت اطمینـــان قرار داده ســپس
آنهــا را جابجــا کنیــم.
متخصــص پزشــکی اجتماعــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
گفــت :پوشـــش بیرونـــی مـــواد
غذایـــی را با احتیاط خـــارج کـرده
و مراقـــب باشـــیم مـــواد داخلـــی
آلـــوده نشــوند.
دکتــر محمــدی افــزود :پیــش از
شستوشــوی میــوه و ســبزی
دسـتهای خــود را بــا آب و صابــون
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بشــوییم ،همچنیــن میــوه و ســبزی
کــه خــام خــورده میشــود را
بهطــور کامــل بــا آبلولهکشــی
ســرد شســته و پــس از ضدعفونــی
کامــل در یخچــال در کشــوی
مخصــوص و بـهدوراز مــواد خوراکــی
دیگــر بگذاریــم.
متخصــص پزشــکی اجتماعــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
گفــت :ســازمان بهداشــت جهانــی
توصیــه میکنــد کــه همــان گونــه
کــه پیــش از ایــن اپیدمــی ،میــوه و
ســبزیها را میشســتهایم عمــل
کنیــم ،دســت را بــا آب و صابــون
بشــوییم ســپس میــوه و ســبزی را به
طــور کامــل بــا آب پاکیــزه بشــوییم.
(نکتــه مهــم اینکــه در کشــور
مــا ،فراینــد انــگل زدایــی کاهــو و
ســبزیجاتی کــه خــام خــورده مــی
شــوند نبایــد فرامــوش شــود)
وی تصریــح کــرد :ســطح میوههــای
ســخت ماننــد خیــار ،گوجهفرنگــی،
طالبــی و ماننــد آن را بــا یــک بــرس
تمیــز بشــوییم ،حتــی اگــر پوســت
میــوه را اســتفاده نمیکنیــم.
نمــک و ســرکه در از بیــن بــردن
ویــروس تاثیــری ندارنــد
متخصــص پزشــکی اجتماعــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
گفــت :نمــک ،فلفــل ،ســرکه و
آبلیمــو در از بیــن بــردن ویــروس و
میکــروب تاثیــری ندارنــد.
دکتــر محمــدی تاکیــد کــرد :بعــد
از پایــان جابجایــی و جمــعآوری
ســـبد خریــد ،دوبــاره دســـتان
خــود را شســته و اگــر کیســههای
خریــد قابلاســتفاده مجــدد بــه
کار میبریــم پیــش از اســتفاده
دوبــاره ،آن را تمیــز کــرده ،شســته
و در گرمتریــن نقطــه مناســب
خشــککنیم .

گاهنامهالکترونیکی

شماره  -84شهریور1399

متخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

در تمام مدت خرید از فروشگاهها پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنیم
پزشــکی
متخصــص
دانشــگاه
اجتماعــی
علــوم پزشــکی بوشــهر
گفــت :در تمــام مدتــی
کــه بــرای خریــد بــه
فروشــگاهها مراجعــه
میکنیــم همــواره بایــد
پروتکلهــای بهداشــتی را رعایــت کنیــم.
دکتــر ســودابه محمــدی افــزود :بهطورکلــی هــر چــه تعامــل
مــا بــا دیگــران از فاصلــه نزدیکتــر و در مدتزمــان
طوالنیتــری رخ دهــد احتمــال انتقــال کوویــد  19بیشــتر
بــوده ازایــنرو زمــان خریــد خــود را طوالنــی نکنیــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در هنــگام خریــد بایســتی از لمـــس
دهــان ،بینــی و چشـــم خــودداری کنیـــم تصریــح کــرد :بایــد
در تمــام مــدت خریــد ماســک را بــر روی بینــی و دهــان خــود
نگهداشــته و بــرای صحبــت کــردن بــا فروشــنده ماســک
خــود را برنداریــم.
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر
اظهــار داشــت :از دسـتکاری مرتــب ماســک خــودداری کــرده
و در صــورت دســت زدن بــه ماســک دســت خــود را ضدعفونــی
کنیم .
وی عنــوان داشــت :در هنــگام ورود و خــروج از فروشــگاه
دســتهای خــود را بــا مقــداری از مــاده ضدعفونیکننــده
(بهانــدازه یــک ســکه) ضدعفونــی کنیــم ،همچنیــن دقــت
کنیــم مــاده ضدعفونیکننــده ،حداقــل  60درصــد الــکل
داشــته باشــد.
دکتــر محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در هنــگام خریــد نبایــد
بــه موبایــل خــود دســت بزنیــم گفــت :از ورود و خــروج مکــرر
وســایل بــه درون کیفدســتی خــودداری کــرده و از یــک
دســتمالکاغذی بــرای بــاز و بســته کــردن در فروشــگاه و یــا
در یخچــال اســتفاده کنیــم و ســپس آن را دور بیندازیــم.
وی بیــان داشــت :در صــورت اســتفاده از آسانســور یــک
دســتمالکاغذی را بــرای فشــردن دکمههــای آسانســور بــه
کار ببریــم و ســپس دســتمال را در یــک ســطل زبالــه ،بــدون
تمــاس بــا درب آن بیندازیــم.
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر
تاکیــد کــرد :بــه عالمتگذاریهــای کــف فروشــگاه بــرای
رعایــت فاصلــه فیزیکــی (حداقــل  1/5متــر) از فروشــنده و
مشــتریان دیگــر توجــه کــرده و تــا حــد امــکان تــاش کنیــم
از چرخدســتی یــا ســبد خریدهــای موجــود در فروشــگاه
اســتفاده نکــرده و یــا دســته آن را ضدعفونــی کنیــم.
دکتــر محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه هنــگام خریــد بــا
صحبــت کــردن بــا همســـایهها ،دوســـتان و یــا کارمنــدان

زمـــان خریــد را طوالنــی نکنیــم خاطرنشــان کــرد :بــه
عالمتگذاریهــای کــف فروشــگاه بــرای رعایــت فاصلــه
فیزیکــی (حداقــل  1/5متــر) از فروشــنده و مشــتریان دیگــر
توجــه کنیــم.
وی اظهــار داشــت :در صــورت موجــود نبــودن ایــن
عالمتگذاریهــا ،حداکثــر فاصلــه ممکــن (حداقــل  1/5متــر)
را از فروشــنده و مشــتریان دیگــر داشــته و تــا حــد ممکــن از
تمــاس بــا ســطوح خــودداری کنیــم.
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر
گفــت :از مصــرف نمونههــای مــواد غذایــی کــه بــرای تبلیــغ
ارائــه میشــود خــودداری کــرده و حتیاالمــکان تنهــا بــه
کاالهایــی دســت بزنیــم کــه قصــد خریــد آنهــا را داشــته
و از برداشــتن مکــرر کاالهــا و برگردانــدن آنهــا بــه قفســه
خــودداری کنیــم.
دکتــر محمــدی افــزود :از بــاز کــردن بســتهبندی بســتنی و
مــواد غذایــی مشــابه در فروشــگاه خــودداری کنیــم ،همچنیــن
در صــورت امــکان گوشــت و مــواد پروتئینــی (مــرغ ،مــواد
پروتئینــی دریایــی) را از نــوع بستهبندیشــده خریــداری
کنیــم.
وی عنــوان کــرد :در صــورت امــکان تــاش کنیــم تمــاس
مســـتقیم دســـت با غــذا را بــه حداقــل رســانده و از انبــر و یا
ســـایر وســـایل موجود اســـتفاده کنیم.
دکتر محمدی گفت :اگـــر قـــرار اســـت به مـــدت طوالنـــی در
خانـــه بمانیـــم از موادی کـــه مـــدت مانــدگاری باالیــی دارند
ماننــد کنســـروها و یـــا مــواد غذایی خشـــک خریــد کنیم.
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر
افــزود :از پرداخــت الکترونیکــی اســتفاده کــرده ،کارت را
خودتــان در دســتگاه کارتخوان بکشــید ،از فروشــنده بخواهید
تــا مبلــغ و رمــز عبــور را وارد کــرده در غیــر ایــن صــورت از
دســتمالکاغذی اســتفاده کنیــم یــا دســت خــود را بالفاصلــه
پــس از لمــس دســتگاه کارتخــوان ضدعفونــی کنیــم.
وی تصریــح کــرد :کارت عابــر بانکــی را کــه اســتفاده کردهایــم
ضدعفونــی کنیــم یــا آن را در یــک دســتمالکاغذی پیچیــده
و در جیــب خــود بگذاریــم تــا در فرصــت مناســب آن را
ضدعفونــی نمــوده و ســپس در کیــف بگذاریــم.
دکتــر محمــدی اظهــار داشــت :در صــورت نشــت خونابــه
از مــواد گوشــتی ،از یــک ظــرف یــا کیســه دیگــر اســتفاده
کــرده یــا کیســه را درجایــی از اتومبیــل بگذاریــم کــه
قابلشستوشــو باشــد .پیــش از اینکــه دوبــاره ایــن ســطح
در تمــاس بــا مــواد گوشــتی یــا خونابــه قــرار بگیــرد بایــد بــا
آب و صابــون گــرم یــا محلــول ســفیدکننده بشــوییم.
وی تأکید کرد :در صـــورت سوارشــدن بـــه اتومبیـــل بعـــد از
ورود حتمــا بایــد دســـتان خـــود را ضدعفونــی کنیــم.
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خانه بهداشت خیر ساز نورآباد از توابع بخش بوشکان شهرستان دشتستان افتتاح شد

همزمــان بــا هفتــه دولــت خانــه بهداشــت نورآبــاد (خــون)
از توابــع بخــش بوشــکان شهرســتان دشتســتان بــا حضــور
فرمانــدار و جمعــی از مســئولین شهرســتانی و محلــی بــه
صــورت ویدئوکنفرانــس افتتــاح و بــه بهرهبــرداری رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان
شهرســتان دشتســتان ،فرمانــدار شهرســتان دشتســتان
در ایــن آییــن ضمــن تســلیت ایــام ســوگواری اباعبــداهلل
الحســین (ع) و یــاران باوفایــش گفــت :در دولــت تدبیــر
و امیــد و بــا اجرایــی شــدن طــرح تحــول ســامت نــگاه
ویــژهای بــه زیرســاختها در دو بخــش بهداشــت و درمــان
شــده اســت.
فتــح الــه نــوروزی اظهــار داشــت :بــا نوســازی و تجهیــز
مراکــز بهداشــتی و درمانــی ،خوشــبختانه وزارت بهداشــت
بــه اهــداف خــود کــه همــان ارتقــای شــاخصهای ســامت
اســت خیلــی نزدیــک شــده اســت.
فرمانــدار شهرســتان دشتســتان افــزود :در هــر جامعــه
توســعهیافتهای ،شــاخصهای ســامت در اولویــت اســت و
اصــاح ســبک زندگــی مــردم و امیــد بــه زندگــی از مهمترین
رکــن ایــن شــاخص اســت کــه در بخــش بهداشــت بــا حضور

بهــورزان و مراقبیــن ســامت ،امیدواریــم بــه مــورد انتظــار
برســیم .وی خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه شــاخصهای
ارائهشــده توســط شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان،
ایــن شهرســتان در ارتقــای شــاخصهای بهداشــتی
پیشــرفتهای مطلوبــی داشــته اســت.
معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
دشتســتان نیــز اظهــار داشــت :خانــه بهداشــت نورآبــاد
(خون)تحــت پوشــش مرکــز خدمــات جامــع ســامت کلمــه
و از توابــع بخــش بوشــکان شهرســتان دشتســتان اســت کــه
بــه جمعیتــی در حــدود  ۶۶۸نفــر خدمــات بهداشــتی ارائــه
میکنــد.
محمدحســین دریســی تصریــح کــرد :ایــن پــروژه خیــر ســاز
بــا همــکاری خیریــن ســامت شهرســتان دشتســتان و از
محــل اعتبــارات بانــک ملــت بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی
اســتان بوشــهر ،بــه صــورت مشــترک در جهــت افزایــش
زیرســاختهای بهداشــتی اســتان ســاخت و تجهیــز شــد.
وی اظهــار کــرد :خانــه بهداشــت نورآبــاد (خون)بــا جمعیــت
 ۶۶۸نفــر و بــا یــک بهــورز زن بــه  ۱۹۴خانــوار ســاکن در آن
روستا خدمات بهداشتی ارائه میدهد.
دریســی گفــت :ایــن خانــه بهداشــت بــا زیربنایــی بــه
مســاحت  ۸۵مترمربــع او بــا اعتبــار  ۳میلیــارد ریــال
احداثشــده اســت کــه پــس از  ۱۲مــاه افتتــاح و بــه
بهرهبرداری رسید.
معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان
تأکیــد کــرد :در خانههــای بهداشــت ،مــردم خدماتــی
همچــون مراقبتهــای پیــش از بــارداری ،مراقبتهــای
بــارداری و پس از زایمــان ،مراقبــت و واکسیناســیون کودکان،
پایشهــای ســامتی بــرای ســنین مختلــف ،مراقبــت از
بیمــاران مبتــا بــه بیماریهــای غیــر واگیــر ماننــد دیابــت
و فشــارخون ،بیماریابــی در زمینــه بیماریهــای واگیــر،
معاینــات ابتدایــی دهــان و دنــدان توســط بهــورزان دریافــت
میکنند.
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