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 -دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

کیفیــت ســامت در بخــش بوشــکان بــا اســتقرار دســتگاههای
مــدرن پزشــکی ارتقــا مییابــد
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بوشــهر گفــت :بــا تجهیــز مراکــز خدمــات جامــع

ســامت بخــش بوشــکان بــه تجهیــزات مــدرن پزشــکی کیفیــت خدمــات ســامت در

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان
دستگاه برتر در گروه سالمت و رفاه
اجتماعی انتخاب شد

بخــش بوشــکان ارتقــاء مییابــد.

دکتــر ســعید کشــمیری در حاشــیه
بازدیــد از مراکــز خدمــات جامــع ســامت
و پایگاههــای اورژانــس  ۱۱۵بخــش
بوشــکان افــزود :بــا تمــام وجــود بــرای
توســعه بخــش بوشــکان در زمینــه ارائــه
خدمــات بهداشــتی و درمانــی تــاش
خواهــم کــرد.
وی اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه جمعیــت
شــهر بوشــکان و فاصلــه آن تــا مرکــز
شهرســتان ،بــا توســعه اتــاق بســتری
و اتــاق  ،CPRاعــزام بیمــاران کاهــش
مییابــد و بیمــاران میتواننــد در
کمتریــن زمــان از خدمــات درمانــی
بهرهمنــد شــوند.
دکتــر کشــمیری تصریــح کــرد :بــا
بازدیدهــای کــه انجامگرفتــه ،احــداث
یــک مرکــز بســتر درمــان در بخــش
بوشــکان از نیازهــای اساســی ایــن بخــش
محســوب میشــود و امیدواریــم بــا
پیگیــری و تــاش مســئولین شهرســتان
ایــن امــر مهــم محقــق شــود تــا ضمــن
عدالــت در ســامت ،کیفیــت خدمــات
ســامت نیــز در ایــن بخــش ارتقــا یابــد.
وی همچنیــن گفــت :تأمیــن تجهیــزات
پزشــکی ماننــد  ECGو مانیتورینگ قلبی،
دســتگاه اتــوکالو ،آمالگاماتــور ،ژنراتــور و
اتوآناالیــزر جهــت مراکــز خدمــات جامــع
ســامت بخشبوشــکان در دســتور کار
قــرار گرفتــه و بــا تأمیــن اعتبــار در اســرع

وقــت در اختیــار ایــن مراکــز قــرار خواهــد
گرفــت .رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
همچنیــن از توســعه آزمایشــگاه مرکــز
خدمــات جامــع ســامت بوشــکان و
کلمــه خبــر داد و گفــت :بــا تجهیــز ایــن
آزمایشــگاه بــه دســتگاههای جدیــد قطعــ ًا
خدمــات بیشــتر و تخصصیتــر در زمینــه
آزمایشــگاهی بــه مــردم ارائــه خواهــد شــد.
دکتــر کشــمیری بهســازی و توســعه
فضــای فیزیکــی و اتمــام پــروژه پانســیون
پزشــکان مرکــز بوشــکان و همچنیــن
پــروژه نیمهتمــام مرکــز جدیــد کلمــه را
از اولویتهــای بخــش بهداشــت و درمــان
در ایــن بخــش عنــوان کــرد و گفــت :تمــام
تــاش مــا بــر اتمــام ایــن پــروژه و بــه
بهرهبــرداری رســیدن آنهــا در کمتریــن
زمــان ممکــن اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
همچنیــن از پیگیــری و خریــد یــک دســتگاه
آمبوالنــس مجهــز به دســتگاه دســی شــوک
و ونتیالتــور توســط نماینــده دشتســتان در
مجلــس شــورای اســامی جهــت پایــگاه
اورژانــس جــادهای  ۱۱۵بوشــکان خبــر داد.
در ایــن بازدیــد ،رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر ،فرمانــدار دشتســتان،
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمان دشتســتان
و جمعــی از مســئولین بخــش ارم و بوشــکان،
نماینــده مــردم دشتســتان در مجلــس
شــورای اســامی را همراهــی کردنــد.

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــت درمانــی
بوشــهر بــه عنــوان دســتگاه برتــر در گــروه ســامت و
رفــاه اجتماعــی انتخــاب شــد.
در همیــن راســتا ،معــاون توســعه مدیریــت منابــع و
برنامهریــزی وزارت بهداشــت در پیامــی کســب ایــن
موفقیــت را تبریــک گفــت.
سید کمال تقوینژاد در این پیام آورده است:
«جناب آقای دکتر ایرج بیژنی
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم
پزشــکی و خدمــات بهداشــت درمانــی بوشــهر
با سالم و احترام
نظــام اداری کشــور بــه عنــوان بســتر هدایــت و تنظیــم
ســایر نظامهــای فرآینــد توســعه از نقــش خطیــر و
برجســتهای برخــوردار اســت ،بــه نحــوی کــه هرگونــه
پیشــرفت و توســعه جامعــه منــوط بــه عملکــرد ســالم
و ســازگاری ایــن نظــام اســت.
ســنجش میــزان پویایــی و بالندگــی نظــام اداری بــه
منظــور بهبــود مســتمر آن در راســتای تحقــق اهــداف
توســعه کشــور امــری ضــروری اســت کــه هرســاله بــا
اتــکا بــه ارزیابــی عملکــرد دســتگاههای اجرایــی بــه
عنــوان اجــزای نظــام اداری و مبتنــی بــر شــاخصهای
عمومــی منبعــث از برنامــه عملیاتی اصــاح نظــام اداری و
شــاخصهای اختصاصــی دســتگاهی صــورت میگیــرد.
در همیــن راســتا بــر اســاس نتایــج ارزیابــی عملکــرد
ســال  ۹۸دســتگاههای اجرایــی ایــن دانشــگاه موفــق
بــه کســب رتبــه برتــر در ســطح اســتان خــود گردیــده
اســت.
بدیــن وســیله از همــت و تــاش خالصانــه و اقدامــات
اثربخــش جنابعالــی و مجموعــه همــکاران آن دانشــگاه
کــه در راســتای ارتقــاء ســطح خدمــات رســانه اهتمــام
ورزیدهانــد تقدیــر و تشــکر بــه عمــل میآیــد.
امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال و پیــروی از
منویــات مقــام معظــم رهبــری شــاهد بهبــود مســتمر
فرآیندهــای انجــام امــور و توفیــق ارائــه خدمــت بیشــتر
بــه مــردم باشــیم.
سید کمال تقوینژاد
معــاون توســعه مدیریــت منابــع و برنامهریــزی وزارت
بهداشــت»
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ســاخت پــروژه درمانــگاه تخصصــی بیمارســتان
کنــگان بــا تأمیــن اعتبــار مجــدد روح تــازه گرفــت/
تعمیــر و بهســازی اتاقهــای عمــل بیمارســتان امــام
خمینــی تــا چنــد هفتــه آینــده بــه اتمــام میرســد
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمارســتان امــام خمینــی (ره)
کنــگان ،دکتــر ســعید کشــمیری در جلســه جمعبنــدی
ســفر بــه شهرســتان کنــگان در جمــع خبرنــگاران اظهــار
داشــت :تعمیــرات اتــاق عمــل بیمارســتان کنــگان بــا توجــه
بــه اینکــه هــم بایــد کار کنــد و هــم تعمیــر شــود ،متأســفانه
بــه تأخیــر افتــاد کــه خوشــبختانه بــا کارهــای صــورت
گرفتــه ،اتــاق عمــل رو بــه پایــان اســت و امیــدوارم تــا چنــد
هفتــه آینــده تعمیــرات آن بــه اتمــام برســد.
وی بــا اشــاره بــه پــروژه درمانــگاه تخصصــی شهیدهاشــمی
بیمارســتان کنــگان افــزود :احــداث ایــن درمانــگاه متأســفانه
بــه دلیــل عــدم تأمیــن اعتبــار ،بــه تأخیــر افتــاد و بــا
پیگیریهایــی کــه از ســوی وزارت نفــت ،وزارت بهداشــت و
درمــان و نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی صــورت
گرفــت ،اعتبــار آن تأمیــن شــد و رونــد ســاخت ایــن درمانــگاه
در دســتور کار قــرار گرفــت و در مــاه آینــده شــاهد شــروع
مجــدد ســاخت ایــن درمانــگاه خواهیــم بــود.
دکتــر کشــمیری در خصــوص پانســیون پزشــکان متخصــص
بیمارســتان کنــگان نیــز گفــت :خوشــبختانه بــا جــذب اعتبــار
از منطقــه ویــژه اقتصــادی پــارس توانســتیم  ۸واحــد مبلــه
رهــن کنیــم و مشــکل پانســیون پزشــکان متخصــص را بــه
صــورت موقــت رفــع نماییــم.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر عنــوان کــرد:
تعمیــرات چنــد واحــد پانســیون نیــز در دســتور کار اســت
و تقریبــ ًا کار آنهــا رو بــه اتمــام اســت ،همچنیــن پــروژه
ســاخت پانســیون بــا مذاکراتــی کــه قــرار اســت در وزارت
بهداشــت و درمــان انجــام شــود ،رونــد ســاخت آن نیــز ادامــه
خواهــد یافــت.
دبیــر ســتاد مبــارزه بــا ویــروس کرونــا در اســتان بوشــهر
بیــان کــرد :در خصــوص واحــد اعــزام بیمارســتان و آمبوالنس،
نیــاز بــه تعمیــرات دارد کــه تصمیماتــی در ایــن خصــوص
گرفتــه شــد و امیدواریــم تــا چنــد هفتــه آینــده مشــکل ایــن
عزیــزان حــل شــود تــا بتواننــد خدمــات بهتــری بــه مــردم
ارائــه کننــد.
دکتــر کشــمیری بــه مشــکالت بیمارســتان در خصــوص
انشــعابات گاز و آب اشــاره کــرد و گفــت :بــرای رفــع مشــکالت
آب و گاز بیمارســتان دســتورات خوبــی از ســوی فرمانــدار
شهرســتان داده شــد کــه امیدواریــم نیــز ایــن مشــکالت تــا
ظــرف چنــد روز آینــده رفــع گــردد.
ایــن مقــام مســئول در حــوزه درمــان بــه معوقــات پرســنل
بیمارســتان کنــگان نیــز اشــاره کــرد و افــزود :خوشــبختانه
در خصــوص پرداخــت ایــن معوقــات اقدامــات خوبــی در
بیمارســتان صــورت گرفتــه اســت و ســعی میشــود حقــوق
ایــن عزیــزان نیــز بــا حداقــل فاصلــه پرداخــت شــود.
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دکتــر کشــمیری در مــورد میــزان کمــک صنعــت بــه حــوزه درمــان شهرســتان
کنــگان گفــت :حــوزه صنعــت مبلــغ  ۱۰میلیــارد تومــان بــه صــورت نقــدی و عــاوه
بــر آن مبلــغ  ۲۰میلیــارد تومــان تجهیــزات پزشــکی بــه حــوزه درمــان اســتان
اهــدا کــرد و همچنیــن مبلــغ  ۸میلیــارد تومــان از ســوی وزارت نفــت تجهیــزات
پزشــکی خریــداری شــد.
وی عنــوان کــرد :از ایــن مبالــغ حــدود  ۱۰میلیــارد تومــان بــه حــوزه درمــان
شهرســتان کنــگان اختصــاص یافــت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بــه همــراه نماینــده مــردم جنــوب اســتان
در مجلــس شــورای اســامی ،فرمانــدار شهرســتان کنــگان ،رییــس شــورای شــهر
از بخــش بســتری اورژانــس ،پانســیونهای شــش واحــده در حــال احــداث ،پــروژه
کلینیــک تخصصــی بیمارســتان و آشــپزخانه بیمارســتان امــام خمینــی کنــگان (ره)
بازدیــد بــه عمــل آورنــد.
درخشــش کاروان قرآنــی حــوزه ســامت اســتان بوشــهر در جشــنواره
قرآنــی هــدد وزارت بهداشــت
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :کاروان
قرآنــی حــوزه ســامت اســتان بوشــهر در بیســت و پنجمیــن جشــنواره قرآنــی
هدهــد دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور بــا احــراز رتبــه ســیزدهم در ســطح
کشــور خــوش درخشــید.
بــه گــزارش مفــدا بوشــهر ،بــه نقــل از دبیرخانــه دانشــگاهی بیســت و پنجمیــن
جشــنواره قرآنــی هدهــد ،دکتــر اکــرم فرهــادی ضمــن اعــام ایــن خبــر اظهــار
داشــت :در ایــن رخــداد ملــی  ۶تــن از اســاتید ۲ ،نفــر از دانشــجویان و  ۷نفــر از
کارکنــان حائــز رتبــه منتخــب شــدند.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ایــن افتخــار و
جهــش بلنــد فرهنگــی را بــه جامعــه دانشــگاهی اســتان بوشــهر تبریــک گفــت
و بیــان کــرد :از میــان  ۱۳رتبــه برتــر و دو عنــوان شایســته تقدیــر در جشــنواره
قرآنــی هدهــد ،کاروان قرآنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر موفــق بــه کســب
ســه رتبــه اول ،چهــار رتبــه دوم ،پنــج رتبــه ســوم و ســه عنــوان شایســته تقدیــر
شــد.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر تصریــح کــرد:
بــا عنایــت الهــی و حمایــت رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ،ایــن تیــم
قرآنــی موفــق بــه کســب رتبــه ســیزدهم در بیــن بیــش از هفتــاد دانشــگاه علــوم
پزشــکی کشــور گردیــد و در روزهــای آینــده آییــن تجلیــل و تقدیــر از طالیــه داران
قرآنــی ایــن جشــنواره برگــزار خواهــد شــد.
دکتــر فرهــادی اســامی برگزیــدگان قرآنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر را بــه
ترتیــب رتبههــای کســب شــده بــه شــرح زیــر اعــام کــرد:
رتبههای اول:
 .۱محمد امین بهرامی رتبه اول رشته ترتیل بخش اساتید
 .۲حامد یوسفی رتبه اول رشته ترجمه خوانی قرآن کریم بخش کارکنان
 .۳حمیــده خاتــون هــال بحــر رتبــه اول رشــته دعــا و مناجــات خوانــی بخــش
کارکنــان
رتبههای دوم:
 .۱محمد جمیری رتبه دوم رشته مقالهنویسی بخش اساتید
 .۲مینا صلواتی رتبه دوم رشته حفظ کل قرآن کریم بخش اساتید
 .۳مازیار اسدی رتبه دوم رشته شعر (ویژه) بخش کارکنان
 .۴فریده زنده بودی رتبه دوم رشته حفظ موضوعی بخش کارکنان
رتبههای سوم:
 .۱دکتــر جعفــر زارعــی زاده رتبــه ســوم رشــته آشــنایی بــا مفاهیــم صحیفــه
ســجادیه در بخــش اســاتید
 .۲مجید دریایی رتبه سوم رشته دعا و مناجات خوانی در بخش اساتید
 .۳محســن زارعــی رتبــه ســوم رشــته ترجمــه خوانــی قــرآن کریــم در بخــش
اســاتید
 .۴هادی مبارکی رتبه سوم رشته فیلم کوتاه در بخش کارکنان
 .۵محبوبه بحرینی رتبه سوم رشته احکام بخش کارکنان
عناوین شایسته تقدیر:
 .۱ســکینه کشــتکار عنــوان شایســته تقدیــر رشــته داستاننویســی در بخــش
کارکنــان
 .۲فاطمــه ســادات مکــی عنــوان شایســته تقدیــر رشــته حفــظ موضوعــی قــرآن
کریــم در بخــش دانشــجویان
 .۳مرضیه محمودی فر عنوان شایسته تقدیر رشته نماز در بخش دانشجویان

افتتاح بیمارستان
سردار شهید سلیمانی،
معنای واقعی
محرومیتزدایی در
امر درمان جنوب
استان بوشهر است

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر در مراســم افتتــاح بیمارســتان شــهید ســلیمانی شــهر چــاه مبــارک گفــت :افتتــاح بیمارســتان
شــهید ســلیمانی محرومیتزدایــی در امــر درمــان مردمــان جنــوب اســتان بوشــهر را معنــا کــرد.
دکتــر ســعید کشــمیری از آغــاز عملیــات
اجرایــی بیمارســتان دانشــگاهی ۱۱۰
تختخوابــی رازی شهرســتان عســلویه در
آینــدهای نزدیــک خبــر داد و تصریــح کــرد:
بیمارســتانهای ســپاه کمــک مــا در ایــام
شــیوع کوویــد  ۱۹بودهانــد و بــه زودی
بیمارســتان شــهدای هســتهای دومیــن
بیمارســتان دانشــگاهی مرکــز اســتان
بوشــهر کــه در حــال تجهیــز اســت بــه
بهرهبــرداری و آمــاده خدمــت بــه مــردم
خواهیــم کــرد.

دکتــر کشــمیری ضمــن تقدیــر از متصدیــان
ســاخت ایــن بیمارســتان اعــام کــرد:
ســاخت بیمارســتان شــهید ســلیمانی
نیازهــای درمانــی حــوزه صنعــت و مــردم
شهرســتان را مرتفــع خواهــد کــرد.
وی اضافــه کــرد :برخــاف همــه
پیشبینیهــا ،شهرســتان عســلویه
علیرغــم پذیــرا بــودن صنعتگــران
ازسراســر کشــور بــا رعایــت صحیــح
پروتکلهــای بهداشــتی کمتریــن میــزان

مرگومیــر ناشــی از بیمــاری کوویــد ۱۹
را در میــان همــه شهرســتانهای اســتان
داشــته اســت.
وی ادامــه داد :در  ۱۶روز گذشــته ،اســتان
بوشــهر  ۱۱روز بــدون فوتــی کرونــا را
پشــت ســر گذاشــته اســت ک ایــن نشــان
از درک بــاالی شــهروندان از رعایــت
شــیوهنامههای بهداشــتی دارد.

شناسایی  ۵۵بیمار مبتال به کرونا در تنگستان با استفاده از تستهای تشخیص سریع کرونا
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان گفــت :در طــرح شــهید ســلیمانی توانســتیم بــا اســتفاده از تســتهای تشــخیص ســریع کرونــا  ۵۵بیمــار را در
شهرســتان تنگســتان شناســایی کنیــم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان ،مهنــدس عــادل مقــدس بیــان داشــت :بــا آغــاز طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی کــه بــا
همــکاری وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی و بســیج مســتضعفین برنامهریــزی و اجرایــی شــده ،گامهــای مهمــی در جهــت شناســایی بیمــاران مبتــا
بــه کرونــا برداشــتهایم.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان بــا اشــاره بــه اســتفاده شــدن  ۲۱۸کیــت تشــخیص ســریع در تنگســتان تاکنــون اظهــار داشــت :یکــی از مــوارد
مهمــی کــه در ایــن طــرح اجرایــی شــد ،ارائــه تس ـتهای تشــخیص ســریع کرونــا بــه مراکــز خدمــات جامــع ســامت بــود کــه ایــن مهــم ایــن امــکان را بــه
وجــود آورد تــا در زمانــی حــدود  ۳۰دقیقــه بیمــاران شناســایی و بــا انجــام قرنطینــه زنجیــره انتقــال بیمــار قطــع گــردد.
وی ادامــه داد :از مجمــوع کیتهــای اســتفاده شــده بــرای شناســایی افــراد مرتبــط بــا بیمــاران کرونــا مثبــت ۵۵ ،بیمــار کــه بســیاری از آنهــا بــدون عالمــت
بودنــد و میتوانســتند بــا حضــور در جامعــه موجــب گســترش بیمــاری شــوند شناســایی گردیدنــد.
مهنــدس عــادل مقــدس تصریــح کــرد :کمــک بــه بهبــود وضعیــت جســمانی بیمــاران کرونایــی و تســهیل در ارائــه خدمــات درمانــی بــه آنــان ،یکــی دیگــر از
اهدافــی بــود کــه بــه خوبــی در شهرســتان تنگســتان بــا تشــکیل تیمهــای مراقبتــی شــامل پزشــک و پرســتار اجرایــی شــد و بــه محــض نیــاز بیمــاران کرونــا
مثبــت بــه خدمــات درمانــی بــا حضــور در منــزل ،خدمــات الزم را بــه آنهــا ارائــه میدهنــد و تاکنــون نیــز در  ۴مــورد درخواســت ارائــه خدمــت ،اقدامــات در
منــزل بــرای بیمــاران انجــام شــده اســت.
مهنــدس مقــدس ،نقــش بســیج مســتضعفین را در قرنطینــه بیمــاران مــورد تمجیــد قــرار داد و افــزود :یکــی از مشــکالتی کــه در گذشــته در رابطــه بــا قرنطینــه
بیمــاران وجــود داشــت ،موضــوع معیشــت خانوارهــا بــود و در حــال حاضــر بــا تــاش بســیج مســتضعفین بســتههای غذایــی موردنیــاز در اختیــار خانوارهــای
نیازمنــد دارای بیمــار کرونــا مثبــت قــرار میگیــرد.
مقــام مســئول بهداشــت و درمــان تنگســتان خاطرنشــان کــرد :یکــی از تیمهــای فعــال در طــرح شــهید ســلیمانی ،تیمهــای نظارتــی هســتند کــه تاکنــون
بــا انجــام هــزار و  ۶۴۴بازدیــد از صنــوف مختلــف اعــم از مراکــز عرضــه مــواد غذایــی ،اماکــن عمومــی ،ادارات ،ســازمانها و غیــره ،بــر رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی نظــارت داشــتهاند و  ۴واحــد متخلــف را پلمــب و بــرای  ۲۵۰واحــد صنفــی ،بــه دلیــل بــه مخاطــره انداختــن ســامت عمومــی اخطاریــه صــادر کردهانــد.
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یکی از مهمترین مشکالت
بهداشت عمومی از دست دادن
شنوایی با هزینههای قابلتوجه
اقتصادی است

کارشــناس مبــارزه بــا بیماریهــای
غیــر واگیــر معاونــت بهداشــتی دانشــگاه
علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :یکــی از
مهمتریــن مشــکل بهداشــت عمومــی
از دســت دادن شــنوایی بــا هزینههــای
قابلتوجــه اقتصــادی اســت .بــه گــزارش
روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ،پریســا
نظــری زاده اظهــار داشــت :توانایــی
شــنیدن بــرای درک دنیــای اطــراف و
برقــراری ارتبــاط بســیار مهــم اســت بــه
همیــن دلیــل از دســت دادن شــنوایی
یکــی از مهمتریــن مشــکل بهداشــت
عمومــی بــا هزینههــای قابلتوجــه
اقتصــادی اســت بــه طــوری کــه از
نظــر پیامدهــای اجتماعــی ،پیشــرفت
تحصیلــی ،زندگــی حرفــهای کــودکان،
نوجوانــان و بزرگســاالن ،اختــال ایجــاد
میکنــد .
وی در خصــوص عوامــل ایجادکننــده
اختــال شــنوایی گفــت :اختــال شــنوایی
میتوانــد ناشــی از عوامــل متعــددی از
جملــه بیماریهایــی ماننــد ســرخک،
اوریــون و مننژیــت ،اوتیســم مزمــن ،قــرار
گرفتــن در معــرض ســروصدا زیــاد یــا
طوالنــی مــدت ســر و گــردن ،اســتفاده
از داروهــای اتوکســیک از جملــه انــواع
خاصــی از داروهــای شــیمی درمانــی و
آنتیبیوتیکهــا ،حاللهــای صنعتــی و
ناهنجاریهــای مــادرزادی و عفونتهــا و
مشــکالت زمــان قبــل زایمــان ،برخــی از
کمبودهــای تغذی ـهای ،اختــاالت ژنتیکــی
و پیــری باشــد.
ایــن کارشــناس بهداشــتی جلوگیــری از
نزدیکــی و مجــاورت بــا میــزان بیــش از
حــد صــدا را یکــی از راههــای پیشــگیری
از اختــال شــنوایی دانســت و افــزود:
از دیگــر راههــای پیشــگیری از اختــال
شــنوایی پیشــگیری از بیماریهــای
عفونــی از طریــق واکسیناســیون ،افزایــش
آگاهــی افــراد در خصــوص خطــرات
اســتفاده از داروهــای اتوکســیک ،مشــاوره
ژنتیکــی در خصــوص برخــی از علــل
ارثــی از دســت دادن شــنوایی ،غربالگــری
بهموقــع نــوزادان از نظــر ســنجش
شــنوایی و کاشــت حلــزون در صــورت
امــکان و کمــک بــه کاهــش شــنوایی
ســالمندان از اقدامــات کلیــدی بــرای
کاهــش بــار ناشــنوایی اســت.
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غربالگــری نــوزادان از ســال  ۱۳۸۵بــه
منظــور تشــخیص بهموقــع مــوارد
مشــکوک بــه انجــام میشــود
پریســا نظــری زاده گفــت :برنامــه
غربالگــری نــوزادان در روزهــای اولیــه
تولــد بــا همــکاری ســازمان بهزیســتی و
دانشــگاه علــوم پزشــکی از ســال ۱۳۸۵
بــه منظــور تشــخیص بهموقــع مــوارد
مشــکوک بــه ناشــنوایی و ارجــاع جهــت
بررســی و تشــخیص ایــن مــوارد و
همچنیــن کاشــت حلــزون در صــورت نیــاز
مشــغول انجــام میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه غربالگــری شــنوایی
نــوزادان و شــیرخواران برنام ـهای عمومــی
بــرای کلیــه نــوزادان تــازه متولــد شــده
اســت گفــت :وزن زیــر  ۱۵۰۰گــرم در بــدو
تولــد ،بــد شــکلیهای ســر و صــورت و
وجــود زائــده در گــوش ،فــرو رفتگــی در
اطــراف گــوش ،انســداد کانــال گــوش،
وجــود ســوراخهایی در اطــراف گــوش،
بســتری شــدن بیــش از  ۴۸ســاعت در
 ،NICUســابقه خانوادگــی کــم شــنوایی،
ســابقه تعویــض خــون در دوره نــوزادی،
عفونــت داخــل رحمــی (،)TORCH
مصــرف داروهــای اتوتوکســیک در دوران
بــارداری و نــوزادی را از ویژگیهــای
نوزادانــی اســت کــه بایــد از نظــر شــنوایی
بررســی بیشــتری شــوند.
کارشــناس مبــارزه بــا بیماریهــای
غیــر واگیــر معاونــت بهداشــتی دانشــگاه
علــوم پزشــکی بوشــهر همچنیــن گفــت:
نوزادانــی کــه ســابقه ابتــا بــه مننژیــت
و ســابقه ضربــه بــه ســر کــه منجــر
بــه بســتری شــدن شــیرخوار گــردد
و همچنیــن نــوزاد حاصــل از ازدواج
خویشــاوندی نیــز بایــد از نظــر شــنوایی
بررســی شــوند.
وی خاطرنشــان کــرد :نــوزادی کــه پــس
از انجــام غربالگــری و دریافــت نتیجــه
ســامت شــنوایی ،پــسازآن بــه هــر
علتــی در بیمارســتان بســتری شــده و
کشــت خــون مثبــت یــا تعویــض خــون
یــا مصــرف داروهــای اتوتوکســیک و یــا
ســابقه ترومــا بــه ســر داشــته باشــد و یــا
مبتــا بــه مننژیــت شــده باشــد ،مجــددا ً
بایــد غربــال شــود.

در برابر مخاطراتی همچون اپیدمی
کووید  19باید سواد سالمت مردم را
ارتقا بخشید

ناظــر وزارت بهداشــت در بازدیــد از رونــد
فعالیتهــای پیشــگیرانه بیمــاری کرونــا
در شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
دیلــم گفــت :در برابــر مخاطراتــی همچــون
اپیدمــی کوویــد  19بایــد ســواد ســامت
مــردم را ارتقــا بخشــید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه
بهداشــت و درمــان شهرســتان دیلــم؛
دکتــر محمــد اســماعیل مطلــق افــزود:
آگاهــی و میــزان درک مــردم بایــد تــا
حــدی بــوده کــه متوجــه باشــند بیمــاری
کرونــا تــا یکــی  ۲ســال آینــده همچنــان
وجــود داشــته و افــراد جامعــه بایــد از
خــود مراقبــت کننــد و نیــاز مبــرم بــه
تهیــه نقشــه راه در دانشــگاه و شــبکهها
وجــود دارد.
وی اظهــار کــرد :خوشــبختانه بهداشــت و
درمــان کشــور مــا بهصــورت شــبکهای
بــوده ،مراکــز خدمــات جامــع ســامت،
خانههــای بهداشــت ،بیمارســتانهای
ســطح یــک ،دو و ســه نیــز وظایفشــان
تعریفشــده و هــر بخــش بــه وظیفــه خــود
رســیدگی کــرده و در برابــر بیماریهــا بــه
شــکل سیســتمی عمــل میکننــد.
دکتــر محمــد اســماعیل مطلــق تصریــح
کــرد :اهمیــت ارتقــا ســطح ســواد ســامت
مــردم تــا حــدی اســت کــه اگــر بــه نحــو
احســن انجامشــده بــود در فروردینمــاه
بــا پیــک دوم بیمــاری و ســپس پیــک
ســوم مواجــه نمیشــدیم.
وی در ادامــه طــرح شــهید ســلیمانی را
نقطــه عطفــی در کنتــرل کووید  19دانســت
و نقــش تیمهــا بهویــژه تیــم رهگیــری و
مراقبــت را حائــز اهمیــت دانســت و تاکیــد
کــرد :اگــر از کلیــه افــراد دارای عالئــم و
اطرافیــان مبتالیــان بــا دقــت نمونهگیــری
شــده و بــه ازای هــر یــک مــورد مثبــت
حداقــل  10تــا  15تســت ســریع تهیــه
شــود ایــن روش میتوانــد کمــک شــایانی
بــه کنتــرل بیمــاری کنــد.
ناظــر وزارت بهداشــت ضمــن اظهــار
خرســندی از اجــرای برنامههــا و
طرحهــای کنتــرل کوویــد  19در اســتان
بوشــهر بهویــژه شهرســتان دیلــم از
همــه متصدیــان تقدیــر کــرده و گفــت:
ایــن موضــوع مهــم را بــه اســتحضار مقــام
عالــی وزارت دکتــر نمکــی خواهــم رســاند،
مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
یکــی از مجموعههــای موفــق در بحــث
مبــارزه بــا کرونــا بــوده کــه ایــن مهــم
بایــد نهتنهــا در کشــور بلکــه خاورمیانــه
بهعنــوان نمونــه از آن یــاد شــود.

مدافعان سالمت ضمن ارائه خدمات به تزریق آرامش به بیماران و جامعه پرداختهاند
مشــاور اجرایــی و رییــس حــوزه ریاســت دانشــگاه
علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :مدافعــان ســامت
ضمــن ارائــه خدمــات بــه تزریــق آرامــش بــه
بیمــاران و جامعــه پرداختهانــد.
دکتــر امیرحســین دارابــی در مراســم تقدیــر
از ورزشــکاران مدافــع ســامت هیئــت والیبــال
اســتان بوشــهر اظهــار داشــت :تمامــی آحــاد
جامعــه بــا تــداوم همدلــی ،همیــاری و عمــل بــه
دســتورالعملهای بهداشــتی در جهــت قطــع
زنجیــره شــیوع ویــروس کرونــا در اســتان بوشــهر
گام برداشــتهاند و موجــب کاهــش ایــن بیمــاری در
جامعــه شــدهاند.
وی بــا بیــان اینکــه مدافعــان ســامت در جــدال نابرابــر بــا کرونــا بــا تمام
قــدرت در عرصــه حضــور داشــته و دارنــد افــزود:
مدافعــان عرصــه ســامت از زمــان شــیوع کرونــا
تاکنــون بادکتــر دارابــی اظهــار داشــت :درحالیکــه
از اواخــر زمســتان  ،۹۸گســترش ناگهانــی بیمــاری
کرونــا باعــث وحشــت و نگرانــی عمــوم مــردم شــد،
مدافعــان ســامت ضمــن ارائــه خدمــات درمانــی
بــه تزریــق آرامــش و امیــد بــه بیمــاران و جامعــه
پرداختهانــد.
وی بیــان کــرد :مدافعــان ســامت بــا وجــود آگاهــی
از همــه خطرهــا و آســیبهایی کــه ایــن ویــروس
میتوانــد بــه آنهــا و جامعــه وارد کنــد ،شــجاعانه
بــا همــان تجهیزاتــی کــه در اختیــار داشــتهاند بــه
مقابلــه بــا آن رفتهانــد و تــا شکســت کامــل ایــن از
مبــارزه دســت نخواهنــد کشــید.
دکتــر دارابــی بــا بیــان اینکــه مدافعــان ســامت عــاوه برنشــان دادن
تخصــص ،شــجاعت خــود را بــروز دادنــد گفــت :مدافعــان ســامت در ایــن
مبــارزه نفسگیــر خانــه و خانــواده خــود را رهــا کردهانــد و در ایــن
مســیر شــهدایی نیــز تقدیــم جامعــه کردهانــد.

وی بــا بیــان اینکــه وقتــی میتــوان ارزش
بــاالی کار نیروهــای بخــش ســامت را
درک کــرد کــه خودمــان را بــرای لحظــهای
جــای آنهــا قــرار دهیــم افــزود :بهتریــن
ســپاسگزاری و قدردانــی ملــت از مدافعــان
حریــم ســامت ایــن اســت کــه بــا خــود
مراقبتــی مانــع گســترش بیشــتر ایــن
بیمــاری در جامعــه شــوند تــا دامنــه شــیوع
ایــن اپیدمــی روزبــهروز کاهشیافتــه و بــه
کنتــرل درآیــد.
دکتــر دارابــی بــا بیــان اینکــه بســیج تمــام
نیروهــای جامعــه بــرای مبــارزه بــا بیمــاری
کرونــا یکــی دیگــر از جلوههــای زیبــا در زمــان شــیوع بیمــاری کرونــا
بــود اضافــه کــرد :همــه مــردم بــا رعایــت
دســتورالعملهای بهداشــتی و تصمیمــات
ارزشــمندی کــه در روزهــای شــیوع کرونــا
گرفتنــد موجــب کاهــش بیمــاری در جامعــه
شــدند.
وی تصریــح کــرد :انجــام اقدامات ارزشــمند
ماننــد تقدیــر از مدافعــان ســامت موجــب
ایجــاد انگیــزه بــرای ادامــه راهــی کــه
مشــخص نیســت تــا کــی ادامــه داشــته
باشــد اســت و تــاب آوری در مدافعــان
ســامت ایجــاد میکنــد.
مشــاور اجرایــی و رییــس حــوزه ریاســت
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بــا بیــان
اینکــه تقدیــر از ورزشــکاران مدافــع ســامت باعــث ایجــاد انگیــزه بیــن
همــکاران ورزشــکار حــوزه ســامت میشــود خاطرنشــان کــرد :دانشــگاه
علــوم پزشــکی بوشــهر در راســتای فعالیتهــای ورزشــی کارکنــان حــوزه
ســامت تمــام تــاش خــود را بــه کار خواهــد گرفــت و از ایــن فعالیتهــا
ماننــد گذشــته حمایــت نیــز خواهــد کــرد.

فروش دارو در سوپرمارکتها و عطاریها ممنوع است
مســئول امــور دارویــی شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه گفــت :فــروش دارو در

ســوپرمارکت ،عطــاری و یــا هــر مــکان دیگــر بــه جــز داروخانــه ممنــوع اســت.

وی افــزود :ایــن داروهــا اغلــب قاچــاق هســتند

و چــون مــورد تأییــد معاونــت غــذا و دارو وزارت
بهداشــت نیســت مــا از محتویــات دارو اطالعــی
نداریــم ،بنابرایــن ریســک خطــر مصــرف ایــن
داروهــا باالســت و میتوانــد عــوارض جانبــی

غیرقابــل جبرانــی بــرای مصرفکننــده بــه
همــراه داشــته باشــد.

بوســتانی اظهــار داشــت :در شــهر گنــاوه دو
داروخانــه شــبانهروزی و  ۶داروخانــه کــه بــه
صــورت روزانــه فعالیــت دارنــد وجــود دارد،

همچنیــن بــا توجــه بــه وجــود داروخانــه در
مراکــز بهداشــتی و درمانــی در ســطح روســتاها

مــردم میتواننــد داروهــای موردنیــاز خــود را

بــه راحتــی تهیــه کننــد و مشــکل تأمیــن دارو در

مرضیــه بوســتانی در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه ایــن شهرســتان وجــود نــدارد.
اظهــار داشــت :مــردم مــا بایــد بــه ایــن آگاهــی برســند کــه خدمــات دارویــی را از مســئول امــور دارویــی شــبکه بهداشــت و درمان
داروخانــه و افــراد بــا علــم و آگاهــی در زمینــه فــروش و نحــوه مصــرف دارو دریافــت گنــاوه بابیــان اینکــه در پــی بازدیــد از تعــدادی
ســوپرمارکت و عطــاری مقــدار زیــادی دارو
کننــد.

مســئول امــور دارویــی شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه بیــان داشــت :افــراد کشــف و ضبــط شــد خاطرنشــان کــرد :مــردم
ســودجو در صنــوف مختلــف از جملــه ســوپرمارکتها و عطاریهــا از عــدم آگاهــی فهیــم شهرســتان گنــاوه داروهــای موردنیــاز
مــردم اســتفاده کــرده و اقــدام بــه فــروش دارو میکننــد.

خــود را بــه هیچوجــه از مکانهــای غیرمجــاز

تهیــه نکننــد.
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برای توسعه بخش ارم و بوشکان با جدیت و استفاده
از ظرفیتهای موجود تالش خواهم کرد
نماینــده مــردم دشتســتان در مجلــس شــورای اســامی گفــت :بــرای توســعه بخــش ارم و

بوشــکان بــا جدیــت و اســتفاده از ظرفیتهــای موجــود تــاش خواهــم کــرد.

دکتــر ابراهیــم رضایــی در حاشــیه بازدیــد از مراکــز خدمــات جامــع ســامت و پایگاههــای
اورژانــس  ۱۱۵بخــش ارم و بوشــکان اظهــار داشــت :توســعه تجهیــزات پزشــکی میتوانــد

بــر کیفیــت خدمــات ســامت تأثیرگــذار باشــد.

نماینــده مــردم دشتســتان در مجلــس شــورای اســامی گفــت :در ایــن چنــد ســال اخیــر
نــگاه ویــژهای بــه هــر دو بخــش شــده اســت و بــا تــاش و مســاعدت وزارت بهداشــت و
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر و همچنیــن مســئولین شهرســتان نســبت بــه قبــل از
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت ،بســتر مناســبی از لحــاظ احــداث و بهســازی فضاهــای

فیزیکــی و توســعه تجهیــزات بهداشــتی و درمانــی در ایــن مناطــق ایجــاد شــده اســت.

دکتــر رضایــی تصریــح کــرد :مناطــق کــم برخــوردار بایــد در اولویــت حــوزه بهداشــت و

درمــان باشــد تــا مــردم بتواننــد خدمــات خــود را باکیفیــت مطلوبــی دریافــت نماینــد تــا
عدالــت در ســامت معنــا پیــدا کنــد.

وی اظهــار کــرد :مرکــز بســتر درمــان یکــی از نیازهــای اساســی در بخشهــای ارم و
بوشــکان اســت و بــا پیگیــری ایــن مســئله از طریــق وزارت بهداشــت ،امیدواریــم بــه زودی

شــاهد اجــرای پــروژه بســتر درمــان در ایــن مناطــق باشــیم.

دکتــر رضایــی بــه تأمیــن آمبوالنــس و احــداث پایــگاه اورژانــس  ۱۱۵جهــت منطقــه دهــرود

ســفلی و روســتای طلحــه اشــاره کــرد و گفــت :ایــن مناطــق بــه دلیــل کوهســتانی بــودن از
مناطــق پرخطــر میباشــند و یکــی از درخواس ـتهای مــردم ایــن مناطــق بــرآورده کــردن

ایــن خواســته اســت و مــا تمــام تــاش خــود را در ایــن زمینــه انجــام میدهیــم.

نماینــده مــردم دشتســتان در مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد :پیگیــری و خریــد

آمبوالنــس مجهــز بــه دســتگاه دســی شــوک و ونتیالتــور جهــت پایــگاه اورژانــس ۱۱۵

بوشــکان و همچنیــن توســعه تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی در مراکــز خدمــات جامــع

ســامت تنــگ ارم ،بوشــکان ،کلمــه ،طلحــه و دهــرود از اولویتهــای مــا در بخــش ارم و

بوشــکان اســت.

دکتــر رضایــی تصریــح کــرد :احــداث پانســیونهای چهــار واحــدی ویــژه پزشــکان و

تأمیــن یــک دســتگاه آمبوالنــس جهــت مرکــز خدمــات جامــع ســامت تنــگ ارم بــا

همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر پیگیــری خواهــد شــد.

در ایــن بازدیــد ،رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ،فرمانــدار دشتســتان ،رئیــس

شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان و جمعــی از مســئولین بخــش ارم و بوشــکان ،نماینــده

مــردم دشتســتان در مجلــس شــورای اســامی را همراهــی کردنــد.
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نصــب و راهانــدازی دســتگاه ماموگرافــی
دیجیتــال در بیمارســتان شــهید صــادق گنجــی
برازجــان

سرپرســت بیمارســتان شــهید صــادق گنجــی
برازجــان گفــت :یــک دســتگاه ماموگرافــی
پیشــرفته دیجیتــال در بخــش خدمــات تصویــری
بیمارســتان شــهید صادق گنجــی نصــب ،راهاندازی
و از بهمنمــاه امســال بــه بهرهبــرداری خواهــد
رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمارســتان شــهید
صــادق گنجــی؛ شــهرام جــال پــور افــزود :ایــن
دســتگاه باهمــت مســئولین دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر ،کمکهــای خیریــن ســامت
و پیگیریهــای انجامشــده خریــداری و نصــب
گردیــد.
وی تصریــح کــرد :ایــن دســتگاه بــا هزینــهای
بالغبــر یــک چهــارده میلیــارد ریــال از محــل
اعتبــارات منابــع دانشــگاهی و کمکهــای
خیریــن ســامت خریداریشــده و جایگزیــن
دســتگاه آنالــوگ قدیمــی میشــود تــا خدمــات
تصویــری باکیفیتتــری را در مقایســه بــا نــوع
قدیمــی ارائــه کنــد.
جــال پــور بیــان داشــت :بــا توجــه بــه رونــد
رو بــه رشــد آمــار ســرطانهای پســتان در
اســتان و شهرســتان و نیــاز مبــرم بــه انجــام
ماموگرافــی در بیــن خانمهــا،
تســتهای
ایــن دســتگاه میتوانــد کمــک شــایانی بــه
انجــام غربالگریهــا و تشــخیصهای بهموقــع
بیماریهــای پســتان و بهتبــع درمــان بهموقــع
آنهــا کنــد.
سرپرســت بیمارســتان شــهید صــادق گنجــی
اظهــار امیــدواری کــرد بــا راهانــدازی ایــن
دســتگاه و دســتگاههای تشــخیصی_درمانی
مشــابه در بیمارســتان شــهید گنجــی برازجــان در
آینــدهای نزدیــک شــاهد ارائــه خدمــات درمانــی
متنوعتــر ،مطلوبتــر و باکیفیــت بهتــر بــه
مــردم محــروم منطقــه و بیمــاران دردمنــد جامعــه
خواهیــم بــود.

اعــزام بیمــاران بخــش ارم بــه مرکــز شهرســتان دشتســتان ۳۵
درصــد کاهــش یافته اســت
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بوشــهر گفــت :بــا تجهیــز و
توســعه مراکــز خدمــات جامــع ســامت بخــش ارم اعــزام بیمــاران بــه
مرکــز شهرســتان  ۳۵درصــد کاهــش یافتــه اســت.
دکتــر ســعید کشــمیری در حاشــیه بازدیــد از مرکــز خدمــات جامــع
ســامت و خانههــای بهداشــت بخــش ارم گفــت :از هرگونــه تالشــی
خــواه در مراقبــت ســامت فــردی ،خدمــات بهداشــت عمومــی یــا از
طریــق برنامههــای بیــن بخشــی انجــام میگیــرد و هــدف آن ارتقــای
ســامت اســت ،حمایــت میکنیــم.
دکتــر کشــمیری همچنیــن گفــت :بــا اســتقرار تجهیــزات پزشــکی ماننــد
دســتگاه رادیولــوژی ،ســاماندهی تســهیالت زایمانــی و ســاخت و تجهیــز
پانســیون پزشــکان میتوانیــم مانــع از مراجعتهــای اجبــاری بیمــاران
جهــت ادامــه درمــان و یــا بهرهمنــدی از امکانــات پزشــکی بــه مرکــز
شهرســتان دشتســتان و یــا اســتان شــویم.
وی تصریــح کــرد :بــا بهرهبــرداری از ســاختمان جدیــد مرکــز خدمــات
جامــع ســامت تنــگ ارم و توســعه بخشهــا و تجهیــزات پزشــکی،
اعــزام بیمــاران بــه مرکــز شهرســتان  ۳۵درصــد کاهــش یافتــه اســت و
امیدواریــم بــا توســعه بیشــتر بخشهــای درمانــی و اســتقرار پزشــکان
ایــن رونــد کاهشــی ادامــه داشــته باشــد و تمامــی بیمــاران در بخــش
خــود از خدمــات درمانــی و بهداشــتی بهرهمنــد شــوند.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر اظهــار کــرد :مرکــز تســهیالت
زایمانــی بخــش ارم بیــش از دو دهــه ســابقه فعالیــت دارد و توســعه ایــن
مرکــز میتوانــد در مراقبــت و همچنیــن پیشــگیری از مرگومیــر زنــان
بــاردار نقــش مهمــی داشــته باشــد و طبــق آمارهــا از ســال  ۹۲تاکنــون
مــرگ مــادر بــارداری در ایــن منطقــه رخ نــداده اســت.
دکتــر کشــمیری گفــت :بــا همــکاری کانــون بســیج جامعــه پزشــکی
پزشــکان متخصــص بــه صــورت ماهیانــه در بخــش ارم حضــور خواهنــد
داشــت و مــردم ایــن بخــش میتواننــد خدمــات درمانــی تخصصــی
خــود را در منطقــه خــود دریافــت نماینــد.
وی پــروژه نیمهتمــام کلینیــک ســامت دهــان و دنــدان تنــگ ارم را
یکــی از اولویتهــای مهــم دانشــگاه بــر شــمرد و بیــان داشــت :بــا
قولهــای مســاعد نماینــده دشتســتان در مجلــس شــورای اســامی

ایــن پــروژه بــه اتمــام خواهــد رســید ،بــا تجهیــز ایــن کلینیــک و
تخصیــص دندانپزشــک خدمــات خوبــی در زمینــه بهداشــت و ســامت دهــان و
دنــدان بــه مــردم ایــن بخــش ارائــه خواهــد شــد.
دکتــر کشــمیری خاطرنشــان کــرد :بهکارگیــری و توزیــع عادالنــه پزشــکان
در مناطــق مختلــف بــا اولویــت دهــی بــه مناطــق کمتــر برخــوردار و دور از
مرکــز اســتان ،بهبــود رونــد ارجــاع بیمــار بــه پزشــکان متخصــص ،تأمیــن
تجهیــزات ،بهســازی و ایجــاد مراکــز خدمــات جامــع ســامت بخشــی از
اقدامــات انجامگرفتــه در بخــش ارم اســت.
وی بــا تقدیــر از زحمــات بیدریــغ و شــبانهروزی پرســنل بهداشــتی اعــم از
بهــورزان ،مراقبیــن ســامت و همچنیــن پرســنل بخــش درمانــی در کنتــرل
و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا بیــان کــرد :در دورتریــن منطقــه بخــش ارم
کــه فاصلــه زیــادی تــا مرکــز شهرســتان دشتســتان دارد ،بهــورزان خدمــات
بهداشــتی قابلتوجهــی بــه مــردم تحــت پوشــش خــود ارائــه کردهانــد و
تمامــی ایــن خدمــات در ســامانه الکترونیــک ســیب ثبــت و قابلرؤیــت اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بــا تأکیــد بــر خدماتــی کــه خیریــن
ســامت بخــش ارم میتواننــد بــه توســعه ایــن بخــش در حــوزه بهداشــتی و
درمانــی داشــته باشــند ،گفــت :خیریــن ســامت یکــی از بازوهــای قــوی و مهــم
مــا در توســعه و تأمیــن تجهیــزات پزشــکی میباشــند و ایــن مهــم در بخــش
ارم بایــد نهادینــه شــود تــا شــاهد ارتقــای ســامت مــردم و عدالــت در ســامت
باشــیم.
در ایــن بازدیــد ،رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ،فرماندار دشتســتان،
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان و جمعــی از مســئولین بخــش ارم
و بوشــکان ،نماینــده مــردم دشتســتان در مجلــس شــورای اســامی را همراهــی
کر د ند .

نوزادان را از مزایای مراقبت آغوشی در زمان شیوع بیماری کووید  ۱۹محروم نکنیم
کارشــناس برنامــه کــودک شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه گفــت :در زمــان شــیوع بیمــاری کوویــد  ۱۹نــوزادان را از مزایــای مراقبــت آغوشــی

محــروم نکنیــم.

زینــب شــیخ نصــر در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه اظهــار داشــت :در نــوزادان و مــادران بــدون عالمــت،

مشــکوک یــا مبتــا بــه کوویــد  ،۱۹انجــام مراقبــت آغوشــی بــه شــرط رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی توصیــه میشــود ،در ایــن مــوارد مــادر قبــل از مراقبــت آغوشــی
دســتها را بــا آب و صابــون بشــوید و حتمــ ًا از ماســک ســه الیــه اســتفاده کنــد.
وی توضیــح داد :مراقبــت آغوشــی یــا مراقبــت کانگرویــی ( )KMCیــک روش طبیعــی اســت کــه نــوزاد بــه صــورت برهنــه و عمــودی روی ســینههای مــادر و در تمــاس مســتقیم
پوســت بــه پوســت قــرار میگیــرد.

کارشــناس برنامــه کــودک شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه بیــان داشــت :ایــن نــوع مراقبــت بــه دو روش مــداوم و متنــاوب انجــام میشــود کــه در روش مــداوم نــوزاد در طــول ۲۴

ســاعت بــر روی ســینه مــادر قــرار میگیــرد و فقــط بــرای مــواردی ماننــد حمــام کــردن مــادر و مــواردی کــه موقــت و کوتــاه هســتند بــه فــرد جایگزیــن تحویــل داده میشــود.
وی افزود :در روش متناوب نوزاد به صورت متناوب بر روی سینه مادر و داخل انکیباتور (دستگاه) قرار میگیرد ،این روش چند بار در روز باید انجام شود.

شــیخ نصــر تصریــح کــرد :مراقبــت آغوشــی در نــوزادان باعــث افزایــش تغذیــه انحصــاری بــا شــیر مــادر ،حفــظ بیشــتر دمــای طبیعــی بــدن نــوزاد ،کاهــش اســتفراغ ،کاهــش
مشــکالت تنفســی و گریــه نــوزاد میشــود و از دیگــر مزایــای مراقبــت آغوشــی تقویــت حــس پنجگانــه در نــوزاد اســت.

وی ضمــن تشــریح فوایــد ایــن روش بــرای کــودک بــه بیــان مزایــای همآغوشــی بــرای مــادر پرداخــت و گفــت :مــادران طــی مراقبــت آغوشــی نســبت بــه زمانــی کــه نــوزاد در
دســتگاه انکیباتــور قــرار دارد ،اســترس کمتــری دارنــد و از ایــن طریــق مهــارت بیشــتری بــرای انجــام مراقبــت نــوزاد کســب میکننــد.

کارشــناس برنامــه کــودک شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه اظهــار داشــت :نکتــه قابلتوجــه در مراقبــت آغوشــی ایــن اســت کــه عــاوه بــر مــادر ،ســایر اعضــای خانــواده کــه
تمایــل بــه انجــام دادن ایــن مراقبــت داشــته باشــند و مهــارت انجــام آن را فراگرفتــه باشــند ،میتواننــد بــه مــادر و نــوزاد در ایــن امــر کمــک کننــد ،بهعنوانمثــال پــدر،

مادربــزرگ ،خواهــر و  ...میتواننــد مراقبــت آغوشــی را انجــام دهنــد.

شــیخ نصــر تأکیــد کــرد :در کــودکان دوقلــو نیــز میتــوان مراقبــت آغوشــی را بــه صــورت همزمــان بــرای هــر دوقلــو یــا بــه صــورت متنــاوب انجــام داد ،بهعنوانمثــال مــادر
یــک قــل و همزمــان قــل دیگــر توســط پــدر مراقبــت آغوشــی شــوند.

کارشــناس برنامــه کــودک شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه بابیــان اینکــه از مراقــب آغوشــی کمتــر از  ۳۰دقیقــه خــودداری شــود خاطرنشــان کــرد :مراقبــت آغوشــی بایــد در اولین

بــار بــه مــدت  ۳۰-۶۰دقیقــه و یکبــار در روز انجــام شــود ،در روزهــای بعــد بــه تدریــج مــدت زمــان و دفعــات آن افزایــش یابــد کــه زمــان مطلــوب بــرای مراقبــت آغوشــی ۱-۳

ســاعت و حداقــل  ۳بــار در روز اســت.
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اصول تغذیه صحیح در دوران کرونا چیست؟
مســئول واحــد بهبــود تغذیــه شــبکه بهداشــت
و درمــان شهرســتان عســلویه گفــت :تغذیــه در
روزهــای کرونایــی بــه دلیــل تغییــر نیازهــای
روزانــه بــدن در دوران بیمــاری دارای شــرایط
خاصــی اســت.
فاطمــه اســماعیلی در گفتوگــو بــا روابــط
عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
عســلویه بــه مناســبت یازدهمیــن بســیج ملــی
تغذیــه اظهــار داشــت :در دوره بیمــاری کرونــا
عــاوه بــر تأمیــن نیازهــای روزانــه بایــد بــه
تغییراتــی کــه بــر اثــر بیمــاری در بــدن ایجــاد
میشــود توجــه داشــت.
اضافــه کــرد :ایــن تغییــرات میتوانــد طیــف
وســیعی شــامل کاهــش اشــتها ،کاهــش حــس
بویایــی و چشــایی ،عــدم توانایــی در جویــدن
و بلــع ،ضعــف ناشــی از بیمــاری ،عــدم رغبــت
بــه غذاهــای خــاص و تغییراتــی دیگــر بســته
بهشــدت و مــدت ابتــا بــه بیمــاری باشــد.
اســماعیلی تصریــح کــرد :در تغذیــه بیمــاران
کرونایــی بایــد وضعیــت بیمــار بررسیشــده و
متناســب بــا وضعیــت وی برنامــه غذایــی او را
تهیــه کــرد.
وی بیــان کــرد :اگــر چــه تنظیــم رژیــم
غذایــی بیمــار کرونایــی بهتــر اســت توســط
کارشناســغذیه و رژیــم درمانــی صــورت گیــرد
امــا توصیــه کلــی مــا بــه بیمــاران مبتــا بــه
کوویــد ۱۹-رژیــم غذایــی نــرم و پــر پروتئیــن
بــا کالــری باالســت کــه البتــه ایــن رژیــم بــرای
بیمارانــی کــه توانایــی جویــدن و بلــع را دارنــد
مناســب اســت.
اســماعیلی نوشــیدن مایعــات کافــی را گامــی
مؤثــر در کنتــرل بیمــاری کرونــا دانســت و
توصیــه کــرد :اســتفاده از آب ،آبمیوههــا،
چــای و انــواع ســوپها همزمــان بــا شــروع

عالئــم در برنامــه غذایــی بیمــار قــرار گیــرد
زیــرا هضــم ترکیبــات مایــع نیــاز بــه انــرژی
تکمتــری دارد ،در نتیجــه بــدن انــرژی کافــی
بــرای مقابلــه بــا بیمــاری خواهــد داشــت.
کارشــناس تغذیــه واحــد بهبــود تغذیــه شــبکه
بهداشــت و درمــان شهرســتان عســلویه ضمــن
تأکیــد بــر دریافــت مکملهــای توصیهشــده
بــر اســاس پروتکلهــای ابالغــی وزارت
بهداشــت از قبیــل ویتامیــن  Dبــرای گروههــای
ســنی مختلــف ادامــه داد :رعایــت تنــوع و
تعــادل در برنامــه غذایــی و اســتفاده از همــه
 ۶گــروه غذایــی شــامل گــروه نــان و غــات بــا
تأکیــد بــر غــات و نانهــای ســبوسدار ،انــواع
جوانههــا و گــروه میوههــا بــا مصــرف انــواع
مختلــف میوههــا ،گــروه ســبزیها بــه ویــژه
مصــرف انــواع آنهــا بــا رنگهــای متفــاوت
و خانــواده کلــم ،گــروه گوشــتها بــا تأکیــد
بــر تخممــرغ ،مــرغ ،ماهــی ،گــروه حبوبــات

و مغزهــا بــا تأکیــد بــر مصــرف روزانــه حبوبــات
و گــروه لبنیــات بــا تأکیــد بــر مصــرف لبنیــات
پروبیوتیــک کمچــرب و منــع مصــرف شــیر
در دوران بیمــاری (گــروه لبنیــات بــا تأکیــد
بــر مصــرف منحصــرا ً لبنیــات پروبیوتیــک)
میتوانــد در رونــد حفــظ ســامت مفیــد باشــد.
ایــن کارشــناس تغذیــه بیــان کــرد :شــهروندان
اطالعــات مربــوط بــه ســامت را از ســایتهای
مــورد تأییــد وزارت بهداشــت دریافــت کننــد
در همیــن راســتا ســایت دفتــر بهبــود تغذیــه
جامعــه وزارت بهداشــت بــه آدرس Https://
 Nut.Behdasht.Gov.Irمنبــع اطالعاتــی
معتبــر در زمینــه آمــوزش تغذیــه اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و
درمــان شهرســتان عســلویه یازدهمیــن بســیج
ملــی تغذیــه از  ۱۵تــا  ۳۰دیمــاه  ۱۳۹۹بــا شــعار
پیشــگیری از کرونــا بــا تغذیــه ســالم برگــزار
میگــردد.

ارائه  ۲۵۰۰خدمت رایگان پزشکی در درمانگاه صحرایی آبدان
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیّــر از ارائــه دو هــزار و  ۵۰۰خدمــت در درمانــگاه
تخصصــی صحرایــی در شــهر آبــدان خبــر داد.
احمــد آخونــدی در حاشــیه اختتامیــه درمانــگاه تخصصــی صحرایــی در شــهر آبــدان اظهــار داشــت:
بــه مناســبت دهــه مقاومــت ایــن درمانــگاه تخصصــی صحرایــی در شــهر آبــدان بــه مــدت دو روز
راهانــدازی شــد کــه مــورد اســتقبال چشــمگیر مــردم ایــن شــهر و ســاکنین روســتاهای بخــش
آبــدان قــرار گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن درمانــگاه دو هــزار و  ۵۰۰خدمــت بــه مراجعیــن ارائــه شــد افــزود :ایــن
خدمــات در تخصصهــای مختلــف پزشــکی و پیراپزشــکی از جملــه چشمپزشــکی ،زنــان و زایمــان،
داخلــی ،اطفــال ،ارتوپــد ،دندانپزشــکی ،تغذیــه ،روانشناســی ،پرســتاری ،مامایــی و خدمــات دارویــی
و بــه طــور رایــگان ارائــه شــد.
وی اضافــه کــرد ۲۵ :نفــر از مراجعیــن بــه چشــم پزشــکی نیــز بــرای انجــام عمــل جراحــی چشــم بــه بیمارســتان بوشــهر ارجــاع شــدند کــه عمــل آنهــا
بــه صــورت رایــگان انجــام خواهــد شــد.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیــر بــا تقدیــر از عوامــل اجرایــی درمانــگاه تخصصــی صحرایــی آبــدان گفــت :در ایــن درمانــگاه صحرایــی
 ۵۳پزشــک و عوامــل اجرایــی و رشــتههای پزشــکی ،دندانپزشــکی و دارویــی فعالیــت داشــتند.
آخونــدی بیــان داشــت :ایــن طــرح بــا مشــارکت بســیج جامعــه پزشــکی اســتان ،بخشــداری آبــدان ،شــهرداری و شــورای اســامی شــهر و پایــگاه مقاومــت
بســیج آبــدان برگزارشــده اســت.
وی افــزود :اســتمرار برپایــی درمانگاههــای تخصصــی صحرایــی جــز برنامههــای ســالیانه اســت کــه امیدواریــم مــردم از ایــن طرحهــا نهایــت اســتفاده
را ببرنــد.
وی یــادآور شــد :ســال گذشــته نیــز بــه همــت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیــر و بســیج جامعــه پزشــکی اســتان ،درمانــگاه تخصصــی صحرایــی
در روســتای سرمســتان از توابــع بخــش آبــدان برپــا شــد کــه مــردم از خدمــات ارائهشــده در آن درمانــگاه رضایــت داشــتند.
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کووید ۱۹

نشان داد وجود زیرساختهای بهداشتی و دیدگاه سالمتمحور بسیار مهم است

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :بیمــاری کوویــد ۱۹
بــه مــا نشــان داد کــه وجــود زیرســاختهای بهداشــتی ،مباحــث
پیشــگیری و دیــدگاه ســامتمحور و بهداشــتی اهمیــت دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر؛ دکتــر ســعید کشــمیری در نشســت هماندیشــی
بــا مدیــران معاونــت بهداشــتی دانشــگاه گفــت :تجربــه نشــان داده
کــه هــر زمــان تنهــا بــر درمــان تکیــه کردهایــم ضــرر کــرده و اگــر
تمــام تــاش و انرژیمــان را صــرف کارهــای پیشــگیرانه و بهداشــتی
کنیــم هــم ازلحــاظ جــان انســانها و هــم ســرمایه ســود میبریــم.
وی بابیــان اینکــه مــن خــود را جــزو بدنــه بهداشــت دانســته و هیچوقــت
جــدا از مباحــث بهداشــتی نبــودهام تصریــح کــرد :خوشــبختانه
اقداماتــی کــه در ســالهای قبــل در اســتان هــم در بخــش حــوزه
نیــروی انســانی و هــم بخــش نرمافــزاری و ســواد ســامت انجامشــده
باعــث شــد کــه مــا در  ۳پیــک کرونــا در کشــور ،فقــط در یــک پیــک
حضــور جــدی داشــته و همانطــور کــه همــه میداننــد اســتان
بوشــهر آخریــن اســتانی بــود کــه از وضعیــت ســفید بیــرون آمــد.

انجام بیش از  ۱۵۷۵تست کووید
 ۱۹در شهرستان عسلویه /بیش از
یک ماه بدون فوتی کرونایی
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان عســلویه
گفــت :از ابتــدای شــیوع کوویــد  ۱۹تاکنــون بیــش از
هــزار و  ۵۷۵تســت کرونــا در شهرســتان عســلویه
گرفتهشــده کــه تنهــا  ۲۵درصــد از ایــن افــراد مبتــا
بــه کوویــد  ۱۹تشــخیص داده شــدهاند.
جاســم زارعــی بــا اشــاره بــه فــوت  ۳۱نفــر از ابتــدای
شــیوع کوویــد  ۱۹در شهرســتان عســلویه ،اظهــار
داشــت :خوشــبختانه در یــک مــاه اخیــر مــورد فوتی بر
اثــر ابتــا بــه کرونــا در شهرســتان عســلویه مشــاهده

دکتــر ســعید کشــمیری بیــان داشــت :دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر در
ایــن  ۱۰مــاه کــه از بیمــاری کوویــد ۱۹گذشــته جــزو دانشــگاههای موفــق
بــوده هرچنــد هنــوز دوران بیمــاری تمــام نشــده و پیــک زمســتانه را در
پیــش داریــم.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد:
بیمهریهایــی کــه نســبت بــه حــوزه بهداشــت میشــود فقــط مربــوط
بــه اســتان بوشــهر نبــوده و ایــن دیــدگاه کــه همیشــه حــوزه درمــان
اســت کــه در بیماریهــا فعــال اســت اشــتباه بــوده و امیــدوارم در آینــده
ایــن تصــور عــوض شــود.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :همــه
مدیــران معاونــت بهداشــتی تجربــه بســیار باالیــی در حــوزه بهداشــت
داشــته و هــر کــدام در حــوزه خــود فــرد خبــر ه و دلســوزی بــوده کــه
واقعــا ســرمایههایی بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر محســوب
میشــوند.
دکتــر عبدالمحمــد خواجهئیــان افــزود :تیمــی کــه در مجموعــه معاونــت
بهداشــتی کار میکننــد در ایــن ســالها بــه هماهنگــی خوبــی
رســیدهاند کــه برآینــد آنهــم ایــن اســت کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی
بوشــهر ازلحــاظ شــاخصها و دســتاوردها در کشــور جایــگاه قابــل قبولــی
دارد.

نشــده کــه نشــان از همــکاری خــوب شــهروندان در رعایــت
نکات بهداشــتی دارد.
زارعــی ادامــه داد :بهبــود وضعیــت و کاهــش آمــار مبتالیان
و تغییــر وضعیــت از زرد بــه آبــی بــه معنــای پایــان بیمــاری
نیســت و بایــد همچنــان رعایــت توصیههــای بهداشــتی را
جــدی بگیریــم کــه ســادهانگاری ممکــن اســت مــا را بــه
ســمت افزایــش مبتالیــان ســوق دهــد و ایــن امــر مســتلزم
همــکاری همــه نهادهــای شهرســتان و شــهروندان در ایجــاد حساســیتهای الزم اســت.
دبیــر ســتاد مقابلــه بــا کرونــا شهرســتان عســلویه اظهــار داشــت :اســتفاده از ماســک ،عــدم
تــردد غیرضــروری ،رعایــت فاصلــه اجتماعــی ،تهویــه مناســب و شستشــوی مکــرر دس ـتها و
از همــه مهمتــر پرهیــز از دورهمیهــای خانوادگــی و دوســتانه در محیطهــای بســته ،کمــاکان
بهتریــن راهــکار پیشــگیری از ابتــا بــه کوویــد  ۱۹اســت.
وی اذعــان داشــت :در تابســتان بــه علــت گرمــای زیــاد ،اســتفاده از کولــر و بســته بــودن درب و
پنجرههــا باالتریــن خیــز در میــزان ابتــا ،بســتری و فوتــی داشــتهایم.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان عســلویه خاطرنشــان کــرد :اکنــون در فصــل
زمســتان نیــز بــه علــت عــدم تهویــه مناســب منــازل در صــورت عــدم توجــه بــه ایــن مهــم و
عــادی انــگاری بــاز هــم افزایــش مبتالیــان و بهتبــع آن میــزان بســتریها و فوتــی بــه دنبــال
خواهــد داشــت کــه امیدواریــم مــردم شهرســتان عســلویه نیــز آن را مدنظــر قــرار دهنــد.
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انتخــاب دانشــجویان دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر بــه عنــوان اعضــای
اصلــی شــورای مرکــزی انجمنهــای
علمــی کشــوری

در پــی برگــزاری انتخابــات شــورای مرکــزی
انجمنهــای علمــی دانشــجویی کشــوری مامایــی،
دندانپزشــکی و علــوم تغذیــه بــه عنــوان اعضــای
اصلــی شــورای مرکــزی انجمنهــای علمــی
کشــوری انتخــاب شــدند.
بــه گــزارش مفــدا بوشــهر ،در پــی برگــزاری
انتخابــات شــورای مرکــزی انجمنهــای علمــی
دانشــجویی کشــوری مامایــی ،دندانپزشــکی و
علــوم تغذیــه« ،فــرح امینــی» بــا کســب بیشتریــن
رأی بــه عنــوان نایــب دبیــر انجمــن علمــی مامایــی

کشــوری برگزیــده و بــه ترتیــب «مریــم زارعــی» و
«علــی نظــری» بــه عنــوان اعضــای اصلــی شــورای
مرکــزی انجمنهــای
علمــی دندانپزشــکی و علــوم تغذیــه کشــوری
انتخــاب شــدند معــاون فرهنگــی و دانشــجویی
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر نیــز ایــن موفقیت
را بــه دانشــجویان منتخــب تبریــک گفــت.
دکتــر اکــرم فرهــادی بــا اشــاره بــه تأثیرگــذار بودن
انجمنهــای علمــی دانشــجویی در دانشــگاهها،
گفــت :ایــن موفقیــت را بــه دانشــجویان فعــال و

جــذب  ۵۳۲نفــر از محــل مجوزهــای اســتخدامی
جدیددردانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر
مدیــر منابــع انســانی دانشــگاه
علــوم پزشــکی بوشــهر از
جــذب  ۵۳۲نفــر از محــل
مجوزهــای اســتخدامی جدیــد
در ایــن دانشــگاه خبــر داد.
عبدالرضــا محبوبــی اظهــار
داشــت :دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر از محــل مجوزهــای اســتخدامی مأخــوذه تعــداد
 ۵۳۲نفــر را در  ۳۷رشــته شــغلی اســتخدام میکنــد تــا بــا
جــذب ایــن تعــداد نیروهــای متخصــص و تــازه نفــس یــاری گــر
ســربازان خــط مقــدم جبهــه ســامت باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه ظرفیتهــای جدیــد آزمــون اســتخدامی
دانشــگاههای علــوم پزشــکی در  ۲۱دیمــاه ســال جــاری در
ســایت ســازمان ســنجش کشــور اعــام شــده اســت گفــت:
نزدیــک یــک ســال اســت بــا شــیوع بیمــاری منحــوس کرونــا
خــواب آرام از چشــمان ســربازان خــط مقــدم جبهــه ســامت
رخــت بربســته اســت .محبوبــی بــا بیــان اینکــه ثبتنــام ایــن
آزمــون از روز  ۱۵الــی  ۲۱دیمــاه آغازشــده کــه داوطلبــان
میتواننــد بــه ســایت ســازمان ســنجش بــه نشــانیwww.:
 sanJesh.orgمراجعــه و ثبتنــام کننــد کــه احتمــال دارد
ایــن مهلــت تمدیــد شــود.
وی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه ظرفیتهــای جدیــد کــه اعــام
خواهنــد شــد داوطلبــان میتواننــد رشــته شــغلی و محلــی
انتخابــی خــود را بــا توجــه بــه ظرفیــت هــر رشــته محــل
جدیــد اصــاح نماینــد.
محبوبــی اضافــه کــرد :کارت ورود بــه جلســه آزمــون از روز
سهشــنبه  ۲۱بهمنمــاه بــرای مشــاهده و پرینــت بــر روی
ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــه نشــانی www.
 sanJesh.orgقــرار خواهــد گرفــت.
مدیــر منابــع انســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
خاطرنشــان کــرد :آزمــون در روز جمعــه  ۲۴بهمنمــاه در حــوزه
امتحانــی کــه در کارت ورود بــه جلســه مشخصشــده برگــزار
خواهــد شــد و پذیرفتهشــدگان نهایــی در اســرع وقــت شــروع
بــه کار خواهنــد کــرد.
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پزشــکی
علــوم
دانشــگاه
پویــای
بوشــهر تبریــک گفتــه و توفیقــات روز
افــزون بــرای دبیــر کل و اعضــای منتخــب
انجمنهــای علمــی کشــوری مامایــی،
دندانپزشــکی و علــوم تغذیــه خواهانــم .وی
تصریــح کــرد :انجمنهــای علمــی دانشــجویی
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر باهــدف کلــی
جهــاد علمــی و ترویــج فرهنــگ ســامت در جامعــه
تشکیلشــدهاند ،طــی ایــن ســال تحصیلــی بــا
وجــود شــرایط بحرانــی و پاندمــی کرونــا و عــدم
حضــور در دانشــگاه توانســتهاند فعالیتهــای
مؤثــر و قابلتوجــهای داشــته باشــند.
دکتــر فرهــادی ضمــن آرزوی موفقیــت و پویایــی
بــرای همــه دانشــجویان فعــال در ایــن عرصــه،
گفــت :امیــدوارم کــه انجمنهــای علمــی مــا
محلــی بــرای شــکوفایی اســتعدادها و برانگیختــن
خالقیــت علمــی دانشــجویان شــده و بــا ایجــاد
همافزایــی و توانمندســازی باعــث ارتقــاء ســطح
علمــی دانشــگاه شــوند.
انتخابــات انجمنهــای علمــی کشــوری مامایــی،
دندانپزشــکی و علــوم تغذیــه بــا مشــارکت
دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور برگــزار شــد.

کاالهــای آسیبرســان بــه ســامت موجــب افزایــش
احتمــال ابتــا بــه بیمــاری ســرطان
میگــر د د

کارشــناس مســئول واحــد بیماریهــای غیــر
واگیــر مرکــز بهداشــت شهرســتان بوشــهر
گفــت :کاالهــای آسیبرســان بــه ســامت
موجــب افزایــش احتمــال ابتــا بــه بیماریهــای
دیابــت ،ســرطان و قلبــی عروقــی میشــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز بهداشــت شهرســتان بوشــهر ،فرزانــه
گشــمردی اظهــار داشــت :کاالهــای آسیبرســان بــه ســامت کاالهایــی
هســتند کــه مصــرف آنهــا موجــب افزایــش احتمــال ابتــا بــه بیماریهــای
غیــر واگیــر از جملــه دیابــت ،ســرطان ،بیماریهــای قلبــی عروقــی ماننــد
ســکته و فشــارخون میشــود.
وی تصریــح کــرد :ســیگار و محصــوالت دخانــی ،روغنهــا شــامل روغنهــای
نیمــه جامــد و جامــد و نوشــیدنیها و فــراوردهای آنهــا ،فرآوردههــای
گوشــتی و غذاهــای آمــاده مصــرف ،کاالهــای آرایشــی و ســایر اقــام خوراکــی
دیگــر از جملــه کاالهــای آسیبرســان بــرای ســامتی افــراد اســت.
گشــمردی اضافــه کــرد :برخــی نوشــیدنیها ماننــد انــواع نوشــابه گازدار طعــم
دار رنگــی و بیرنــگ ،میــوهای ،نوشــابه انــرژیزا ،نوشــیدنی ماءالشــعیر طعــم
دار ،انــواع نوشــیدنیهای میــوهای گازدار و بــدون گاز بــا محتــوای آبمیــوه ۲۵
درصــد و کمتــر ،انــواع شــربت میــوهای و غیــر میــوهای ،شــربتهای تزئینــی
و انــواع نوشــیدنیهای غیــر میــوهای ،فراوردههــای یخــی خوراکــی و انــواع
پــودر نوشــیدنی فــوری جــزو کاالهــای آسیبرســان بهحســاب میآیــد.
کارشــناس مســئول واحــد بیماریهــای غیــر واگیــر مرکز بهداشــت شهرســتان
بوشــهر گفــت :انــواع سوســیس و کالبــاس ،ژامبــون ،انــواع ســاندویچ و پیتــزای
دارای سوســیس و کالبــاس و ژامبــون ،انــواع سمبوســه و فالفــل آمادهشــده
بــا روش غوطـهوری در روغــن جــزو فرآوردههــای گوشــتی محســوب شــده در
کاالهــای آسیبرســان بهحســاب میآینــد.
ایــن کارشــناس مســئول گفــت :کاالهــای آرایشــی و فرآوردههــای آن مضــر
ســامتی اســت و اســتفاده از فرآوردههــای آرایشــی تاتــو و فرآوردههــای
طراحــی پوســت ،فرآوردههــای آرایشــی رنگــی پوســت و مــو (انــواع رژ لــب،
ریمــل ،کــرم پــودر ،پنکیــک ،خــط چشــم ،مــداد آرایشــی چشــم و لــب ،رنــگ
مــو و  ،)...انــواع فرآوردههــای برنــزه کننــده پوســت ،انــواع محصــوالت الغــر
کننــده موضعــی و فرآوردههــای صــاف کننــده ،فــر کننــده و کراتینــه کننــده
مــو در درازمــدت آســیبهای جــدی بــه بــدن وارد میکنــد.
گشــمردی خاطرنشــان کــرد :اقــام خوراکــی از جملــه انــواع ســس پرچــرب
شــامل مایونــز ،ســس ســاالد و ســس ســفید بــا چربــی بیــش از  ۳۰درصــد و
انــواع فراوردههــای سرخشــده در روغــن بــر پایــه ســیبزمینی و غــات
ماننــد انــواع چیپــس ،برگــه و خــال ســیبزمینی و انــواع اســنک غــات،
انــواع فــرآورده حجیــم شــده بــر پایــه ذرت ،انــواع پفــک کــه متأســفانه
اســتفاده آنهــا در جامعــه زیــاد اســت تأکیــد میشــود تــا همشــهریان عزیــز
اســتفاده نکننــد.

بیمارستان  ۶۴تختخوابی شهید سلیمانی شهر چاه مبارک شهرستان عسلویه افتتاح شد
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان گفــت :از زمــان اجرایــی
شــدن طــرح شــهید ســلیمانی تاکنــون  ۲۲۴نفــر توســط تیمهــای
بهداشــتی ( بهــورزان و مراقبیــن ســامت) در منــزل مراقبــت شــدهاند.
ماریــا خویشدوســت در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت
و درمــان دشتســتان افــزود :در ایــن طــرح تیمهــای رهگیــری و
مآمــوزش خانوارهــا را مؤثــر دانســته و افــزود :آمــوزش بیمــاران و افــراد
در تمــاس بــا آنهــا ،اجــرای قرنطینــه و جداســازی بیمــاران در منــزل،
گندزدایــی و پایــش مســتمر وضعیــت بیمــار و اطرافیــان از دیگــر
وظایــف تیمهــای نظارتــی در قالــب طــرح شــهید ســردار ســلیمانی
اســت.
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان از مــردم خواســت کــه بــا
تیمهــای رهگیــری همــکاری کــرده تــا شــاهد کاهــش ابتــای بیمــاری
کرونــا در جامعــه باشــیم.
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ماریــا خویشدوســت در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت
و درمــان دشتســتان افــزود :در ایــن طــرح تیمهــای رهگیــری و
مراقبتــی مهمتریــن نقــش را در قطــع زنجیــره انتقــال بــر عهــده
داشــته و  ۲۹تیــم دونفــره کــه شــامل یــک بهــورز ،مراقــب ســامت و
یــک رابــط ســامت محلــه و یــا نیــروی بســیجی اســت در چارچــوب
آمــوزش خانوارهــا را مؤثــر دانســته و افــزود :آمــوزش بیمــاران و افــراد
در تمــاس بــا آنهــا ،اجــرای قرنطینــه و جداســازی بیمــاران در منــزل،
گندزدایــی و پایــش مســتمر وضعیــت بیمــار و اطرافیــان از دیگــر
وظایــف تیمهــای نظارتــی در قالــب طــرح شــهید ســردار ســلیمانی
اســت.
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان از مــردم خواســت کــه بــا
تیمهــای رهگیــری همــکاری کــرده تــا شــاهد کاهــش ابتــای بیمــاری
کرونــا در جامعــه باشــیم.

در طرح شهید سلیمانی بیش از ۲۰۰نفر توسط تیمهای بهداشتی در منزل مراقبت شدهاند
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان گفــت :از زمــان اجرایــی شــدن طــرح شــهید ســلیمانی تاکنــون  ۲۲۴نفــر توســط تیمهــای بهداشــتی (
بهــورزان و مراقبیــن ســامت) در منــزل مراقبــت شــدهاند.
ماریــا خویشدوســت در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان افــزود :در ایــن
طــرح تیمهــای رهگیــری و مراقبتــی مهمتریــن نقــش را در قطــع زنجیــره انتقــال بــر عهــده داشــته و ۲۹
تیــم دونفــره کــه شــامل یــک بهــورز ،مراقــب ســامت و یــک رابــط ســامت محلــه و یــا نیــروی بســیجی
اســت در چارچــوب وظایــف تعیینشــده فعالیــت میکننــد.
وی مراقبــت و ردیابــی افــراد مثبــت و بیماریابــی فعــال از اطرافیــان بیمــار را یــک حرکــت مهــم در کنتــرل
بیمــاری کرونــا دانســت و اظهــار داشــت :تیمهــای رهگیــری و مراقبتــی وظیفهدارنــد بــا پایــش محلــه
محــور و خانــواد ه محــور نســبت بــه انجــام تسـتهای ســریع از مــوارد مشــکوک و همچنیــن ارجــاع جهــت
تســت  pcrاقــدام کننــد.
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان تصریــح کــرد :تعــداد تســت ســریع انجامشــده توســط
تیمهــای مراقبتــی رهگیــری  ۳۶۱نفــر بــوده کــه  ۳۹نفــر از ایــن افــراد مثبــت گــزارش شــده اســت.
خویشدوســت گفــت :تعــداد افــراد در معــرض تمــاس نزدیــک رهگیــری شــده تاکنــون  ۲۳۳نفــر بــوده کــه
 ۲۵نفــر از ایــن افــراد بــه مراکــز منتخــب ارجــاع دادهشــدهاند.
وی نقــش نیروهــای بســیجی و ســفیران ســامت در گندزدایــی و آمــوزش خانوارهــا را مؤثــر دانســته و
افــزود :آمــوزش بیمــاران و افــراد در تمــاس بــا آنهــا ،اجــرای قرنطینــه و جداســازی بیمــاران در منــزل،
گندزدایــی و پایــش مســتمر وضعیــت بیمــار و اطرافیــان از دیگــر وظایــف تیمهــای نظارتــی در قالــب طــرح شــهید ســردار ســلیمانی اســت.
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان از مــردم خواســت کــه بــا تیمهــای رهگیــری همــکاری کــرده تــا شــاهد کاهــش ابتــای بیمــاری کرونــا در
جامعــه باشــیم.
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