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تغذیــه مناســب خطــر ابتــا بــه بیمــاری کرونــا را
کاهــش میدهــد

تفاهمنامــه احــداث مرکــز خدمــات جامــع ســامت
خیــر ســاز در شهرســتان دشــتی امضــا شــد

مســئول واحــد بهبــود تغذیــه جامعــه شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
عســلویه گفــت :تغذیــه مناســب سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت و خطــر

ابتــا بــه بیمــاری کرونــا را کاهــش میدهــد.

فاطمــه اســماعیلی اظهــار داشــت :افــراد دچــار کمبــود مــواد مغــذی و ضعــف
سیســتم ایمنــی بیشــتر در معــرض ابتــا بــه عفونتهــای ویروســی و نیــز
تشــدید شــرایط بیمــاری پــس از ابتــا بــه آن قــرار دارنــد.

وی کلیــه گروههــای ســنی را در معــرض خطــر ایــن بیمــاری دانســت و اظهــار

داشــت :ســالمندان ،مبتالیــان بــه بیماریهــای قلبــی عروقــی ،فشــارخون،

دیابــت ،آســم ،مشــکالت تنفســی و کبــدی ،بیمــاران کلیــوی ،ســرطانیهای

تحــت درمــان ،بیمارانــی کــه بــه هــر دلیــل کورتــون مصــرف میکننــد
و مبتالیــان بــه نقــص سیســتم ایمنــی ،بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا بــه

ویــروس کرونــا هســتند.

اســماعیلی تأثیــر مصــرف کافــی مــواد مغــذی بــر عملکــرد مناســب و تقویــت

سیســتم ایمنــی را مهــم عنــوان کــرد و اظهــار داشــت :رعایــت تعــادل و تنــوع
غذایــی روزانــه نقــش مهمــی در پیشــگیری از ابتــا بــه بیماریهــا ازجملــه

کوویــد  19دارد ،تعــادل بــه معنــی مصــرف مقــدار کافــی از مــواد موردنیــاز

بــرای ســامت بــدن و تنــوع یعنــی مصــرف انــواع مختلــف مــواد غذایــی

موجــود در  6گــروه غذایــی اصلــی اســت.

مســئول واحــد بهبــود تغذیــه جامعــه شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
عســلویه ویتامینهــای آ ،ث را از جملــه ریزمغذیهــای الزم جهــت افزایــش

ایمنــی بــدن معرفــی و گفــت :منابــع غذایــی حــاوی ویتامیــن ث شــامل انــواع
میوههــا ماننــد لیمــو ،پرتقــال ،نارنگــی ،کیــوی و ســبزیهایی ماننــد انــواع

کلــم ،فلفــل دلمــهای ،پیــاز ،گوجهفرنگــی ،جوانههــای گنــدم ،مــاش و

...اســت کــه میتــوان در کنــار غــذا بــه شــکل ســاالد یــا در غذاهایــی نظیــر
آش یــا ســوپ از آنهــا اســتفاده کــرد ،ویتامیــن  Aنیــز در میــوه و ســبزیجات

نارنجیرنــگ ماننــد هویــج ،کــدو حلوایــی ،مــوز و منابــع حیوانــی شــامل
زرده تخممــرغ ،شــیر و لبنیــات موجــود هســتند.

وی افــزود :جهــت تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن روزانــه از منابــع غذایــی
پروتئینــی کــه حــاوی آهــن و روی و ســلنیوم هســتند ،ماننــد گوشــت قرمــز،

مــرغ و ماهــی ،تخممــرغ ،حبوبــات ماننــد نخــود ،انــواع لوبیــا ،عــدس ،باقــا،
لپــه و مــاش ،مغزهــا اســتفاده کنیــد ،همچنیــن مصــرف روزانــه شــیر و لبنیات
کمچــرب  ،پنیــر و ماســت مصرفــی از نــوع پروبیوتیــک را داشــته باشــید.

ایــن کارشــناس مســئول در ادامــه بیــان کــرد :مصــرف  6 - 8لیــوان آب

آشــامیدنی ســالم و یــا ســایر مایعــات بــه صــورت روزانــه و نوشــیدن مایعــات

حتــی بــا وجــود تشــنه نبــودن بــه حفــظ ایمنــی بــدن کمــک میکنــد.

اســماعیلی توصیــه کــرد :جهــت حفــظ ســامت خــود و تقویــت سیســتم
ایمنــی بــدن از خــوردن غذاهــای بیــش از حــد چــرب ،شــور و شــیرین ماننــد

انــواع نوشــابهها و نوشــیدنیهای شــیرین شــده بــا شــکر ،تنقــات شــور،

انــواع کنســروها ،سوســیس و کالبــاس کــه باعــث تحریــک سیســتم ایمنــی و
ایجــاد التهــاب در بــدن شــده تــا حــد امــکان خــودداری شــود.

مســئول واحــد بهبــود تغذیــه جامعــه شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
عســلویه افــزود :مصــرف دوزهــای بــاالی ویتامیــن و مــواد معدنــی اثــر

محافظتــی ثابتشــدهای در پیشــگیری از بیماریهــای عفونــی نــدارد،
بنابرایــن مکمــل یــاری فقــط بــر اســاس دســتورالعملهای بهداشــتی بایــد
صــورت بگیــرد.

مرکــز خیرســاز خدمــات جامــع ســامت امــام رضــا (ع) زیــارت ســاحلی

شهرســتان دشــتی خبــر داد.

دکتــر ســعید کشــمیری در حاشــیه امضــای ایــن تفاهمنامــه گفــت:

مرکــز خیرســاز خدمــات جامــع ســامت امــام رضــا (ع) زیــارت ســاحلی

شهرســتان دشــتی بــا زیربنــای  ۷۰۰مترمربــع و بــا هزینــهای بالغبــر ۶

میلیــارد تومــان توســط خیــر ســید محمدامیــن حســینی حبیبــی ســاخته
خواهــد شــد.

وی افــزود :خیریــن ســامت در ســالهای گذشــته کمکهــای ارزشــمندی

بــه مــردم و حــوزه ســامت اســتان کردهانــد کــه بایــد از آنهــا تقدیــر
کنیــم.

دکتــر کشــمیری تصریــح کــرد :شــما خیریــن جــزء بهترینهــا هســتید

کــه خداونــد بــزرگ ،راه خیــر و نیکــو را پیــش پــای شــما قــرار داده اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر اظهــار داشــت :امیــدوارم خیریــن
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در برنامــه غذایــی روزانــه و دریافــت کافــی ریزمغذیهــا و پروتئیــن در برنامــه

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر از امضــای تفاهمنامــه احــداث

ایــن ســنت حســنه و ارزشــمند را بــه فرزنــدان ،بســتگان و اطرافیــان خــود

آمــوزش دهنــد و ایــن فرهنــگ بــه نس ـلهای بعــدی نیــز منتقــل شــود.

دکتــر کشــمیری بابیــان اینکــه بایــد زمینــه و انگیــزه مشــارکت آحــاد

جامعــه را در حــوزه ســامت ایجــاد کنیــم گفــت :اقدامــات خیریــن بــرای
همیشــه مانــدگار شــده و باقیــات صالحــات اســت.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بابیــان اینکــه توســعه
زیرســاختهای نظــام ســامت بــدون مشــارکت مــردم امکانپذیــر نیســت

اظهــار داشــت :اقدامــات خیریــن ســامت دارای ثمــرات بیانتهایــی اســت
کــه اثــرات آن تــا ابــد باقــی خواهــد مانــد.

دکتــر کشــمیری زنــده نگــه نداشــتن رســم خیــر بــا یــاد کــردن از اقدامات
ارزشــمند خیریــن را موضوعــی مهــم دانســت و گفــت :آگاهــی نســل آینــده
از اهمیــت مشــارکت در امــور خیرخواهانــه بایــد موردتوجــه باشــد.

تفاهمنامــه احــداث مرکــز خیرســاز خدمــات جامــع ســامت امــام رضــا

(ع) زیــارت ســاحلی شهرســتان دشــتی بیــن ســید محمدامیــن حســینی
حبیبــی و دکتــر ســعید کشــمیری رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر

امضــا شــد.

2

پوکی استخوان از هـر سـه زن یک نفـر و از هر پنـج مـرد یک نفـر را تهدید میکند
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کارشــناس گــروه بیماریهــای غیــر واگیــر معاونــت
بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر گفت :از هـــر ســـه
زن یــک نفـــر و از هر پنـــج مـــرد یک نفـــر به بیمــاری پوکی
اســتخوان مبتالســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه
علــوم پزشــکی بوشــهر ،پریســا نظــری زاده در خصــوص ایــن
بیمــاری اظهــار داشــت :پوکــی اســتخوان یــا اســتئوپروز بــه
کاهــش تــوده اســتخوانی و سســت شــدن بافــت اســتخوان
گفتــه میشــود ،نــام دیگــر پوکــی اســتخوان بیمــاری
خامــوش نیــز نامیــده میشــود ،چراکــه در مراحــل اولیــه
عالمتــی نــدارد.
وی مصــرف لبنیــات را یکــی از راههــای پیشــگیری از پوکــی
اســتخوان دانســت و گفــت :در صــورت حساســیت بــه لبنیات،
میتــوان مصــرف مکمــل کلســیم بــا نظــر و توصیــه پزشــک
مصــرف کــرد.
ایــن کارشــناس بهداشــتی اضافــه کــرد :در طــول روز حداقــل
 ۱۰دقیقــه در معــرض نــور خورشــید بــودن یــا مصــرف ویتامین
دی بــا نظــر و توصیــه پزشــک نیــز توصیــه میشــود.
نظــری زاده بیــان کــرد :انجــام ورزشهــای تحملکننــده
وزن (ماننــد راه رفتــن یــا دویــدن آرام) و انجــام ورزشهــای
تقویــت عضــات بــه صــورت روزانــه حداقــل  ۳۰دقیقــه از
دیگــر راههــای پیشــگیری از پوکــی اســتخوان اســت.
وی کاهــش مصــرف نوشــابه و قهــوه را بــرای پیشــگیری از

پوکــی اســتخوان مفیــد دانســت و گفــت :مصــرف پروتئین مناســب
بــرای حفــظ عملکــرد سیســتم عضالنــی اســکلتی ضروری اســت.
کارشــناس گــروه بیماریهــای غیــر واگیــر معاونــت بهداشــتی
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بــا تأکیــد بــر قطــع مصــرف
دخانیــات اظهــار داشــت :خانمهــای بــاالی  ۵۰ســال بایــد روزانــه
 ۸۰۰تــا  ۱۲۰۰میلیگــرم کلســیم مصــرف کننــد.
بــرای اطالعــت بیشــتر در خصــوص پوکــی اســتخوان میتوانیــد
بــه ســایت دفتــر آمــوزش و ارتقــاء ســامت بــه نشــانی
 www.iec.behdasht.gov.irمراجعه کنید.

پرداخت پاداش پیشکسوتان سال  ۹۸دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در هفته آینده
پایــان خدمــت بــرای پیشکســوتان دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
در ســال  ۹۸هفتــه آینــده پرداخــت میشــود.
ســید محمدحســن هاشــمی بــه خبرنــگار وبــدا در بوشــهر گفــت:
بــا توجــه بــه مکاتبــات ،جلســات بــا ســازمان برنامهوبودجــه و
همچنیــن پیگیریهــای مکــرر از وزارت بهداشــت ،خوشــبختانه
مبلــغ پــاداش پایــان خدمــت همــکاران پیشکســوت بــه دانشــگاه
اختصــاص یافــت.
هاشــمی افــزود :بــا اختصــاص ایــن مبلــغ ،تسویهحســاب بــا ۱۲۰
نفــر از همکارانــی کــه در ســال  ۹۸پیشکســوت دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر شــدهاند بهطــور کامــل انجــام خواهــد گرفــت.
مدیــر برنامهریــزی ،بودجــه و پایــش عملکــرد دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد :ذخیــره مرخصــی اســتحقاقی
و ذخیــره مرخصــی ایثارگــری پیشکســوتان ســال  ۹۷و  ۹۸نیــز از
محــل اعتبــارات دانشــگاه همزمــان بــه مدیریــت امــور مالــی ابــاغ
مدیــر برنامهریــزی ،بودجــه و پایــش عملکــرد دانشــگاه علــوم و تســویه خواهــد شــد.
پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان بوشــهر گفــت :پــاداش
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مبلــغ  ۵میلیــارد ریــال بــرای نوســازی و تجهیــز مرکــز خدمــات جامــع ســامت بردخــون
هزینــه شــد

بخشــدار بردخــون گفــت :در ســال جــاری مبلــغ ۵
میلیــارد ریــال بــرای نوســازی و تجهیــز مرکــز خدمــات
جامــع ســامت بردخــون هزینــه شــد .علــی اخالقــی در
نشســت شــورای ســامت و امنیــت غذایــی بــا تقدیــر از
فعالیتهــای انجامشــده در حــوزه بهداشــت و درمــان
بخــش بردخــون گفــت :در بحــث بازســازی و نوســازی
ابنیههــای بهداشــت و درمانبخــش بردخــون از مجمــوع
 ۸واحــد بهداشــتی درمانــی  ۶واحــد بازســازی و فقــط خانه
بهداشــت بردخــون کهنــه و مرکــز خدمــات جامــع ســامت
بازســازی نشــده اســت کــه اقدامــات الزم بــرای بازســازی
ایــن دو واحــد در حــال انجــام اســت و انشــاءاهلل در آینــده
نزدیــک شــاهد نوســازی ایــن دو واحــد خواهیــم بــود.
وی بــا اشــاره بــه حادثــه آتشســوزی آزمایشــگاه مرکــز
خدمــات جامــع ســامت بردخــون افــزود :بالفاصلــه
پسازایــن حادثــه بــا پیگیریهــای مجدانــه رییــس شــبکه
بهداشــت و درمــان و مســاعدت دانشــگاه علــوم پزشــکی
بوشــهر تعمیــر و تجهیــز آزمایشــگاه در کوتاهتریــن زمــان
ممکــن اتفــاق افتــاد و طــی ایــن مــدت خوشــبختانه بــا
برنامهریــزی انجامشــده خدمــات آزمایشــگاهی در ایــن
مرکــز متوقــف نشــد و مــردم از ایــن خدمــات بهرهمنــد
بودنــد.
بخشــدار بردخــون گفــت :در ســال جــاری مبلــغ  ۵میلیــارد
ریــال بــرای نوســازی و تجهیــز مرکــز خدمــات جامــع
ســامت بردخــون هزینــه شــد.
اخالقــی ادامــه داد :خریــد تجهیــزات آزمایشــگاهی و اداری،
رنگآمیــزی ،محوطهســازی و تعمیــرات ســاختمانی از
جملــه ایــن مــوارد بــوده اســت.
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیّــر نیــز
در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه  ۱۸درصــد جمعیــت

شهرســتان دیّــر در بخــش بردخــون ســاکناند ،گفــت:
 ۵۰درصــد خانههــای بهداشــت و بهطورکلــی  ۳۵درصــد
واحدهــای بهداشــتی و درمانــی در ایــن بخــش مســتقر
اســت.
احمــد آخونــدی افــزود :طبــق اســتانداردها بــه ازای هــر ۵
هــزار نفــر یــک پزشــک تعلــق میگیــرد ،امــا در بخــش
بردخــون بــه ازای هــر  ۳هــزار و  ۸۰۰نفــر یک پزشــک فعال
اســت و ایــن شــاخص در بحــث بهــورز و مراقــب ســامت
بــه ازای هــر  ۹۵۷نفــر اســت کــه نســبت بــه میانگیــن
کشــوری کــه هــر دو هــزار و  ۵۰۰نفــر اســت بــه مراتــب
پایینتــر و وضعیــت بســیار بهتــری داریــم.
وی افــزود :تمــام تــاش مجموعــه شــبکه بهداشــت و
درمــان شهرســتان دیّــر در کنــار افزایــش کمیــت برنامههــا
و فعالیــت ،ارتقــاء کیفیــت خدمــات و رضایتمنــدی
مــردم اســت و خوشــبختانه بــا توجــه بــه شــاخصهای
گزارششــده در ایــن زمینــه توفیقــات خوبــی حاصلشــده
اســت.
رییــس شــورای اســامی شــهر بردخــون نیــز گفــت :شــورا
اســامی شــهر در کنــار و همــراه مجموعه شــبکه بهداشــت
و درمــان اســت و در ایــن زمینــه از هیــچ تالشــی فروگــذار
نمیکنیــم.
احمــد عابــد زاده بــا تقدیــر از تــاش مدافعــان ســامت
و فعالیتهــای شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
دیــر افــزود :بعضــی از انتقادهــا و گالیههــا بــه دلیــل
بیاطالعــی جامعــه و مــردم از خدمــات و حــوزه مأموریــت
شــبکه بهداشــت و درمــان اســت کــه الزم اســت نقدهــا
منصفانــه و کارشناســی بــوده تــا شــاهد ارتقــاء ایــن حــوزه
باشــیم.
رییــس شــورای اســامی شــهر بردخــون بــا تأکیــد بــر
نوســازی مرکــز خدمــات جامــع ســامت بردخــون تصریــح
کــرد :باخبرهــای خوبــی کــه امــروز از قــول رییــس شــبکه
بهداشــت و درمــان و بــه نقــل از نماینــده مــردم در مجلــس
شــورای اســامی شــنیده شــد امیدواریــم ایــن خواســته
مردمــی هرچــه زودتــر محقــق شــود تــا مــردم بتواننــد در
یــک فضــای مناســب خدمــات بهداشــتی درمانــی خــود را
دریافــت کننــد.
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جذب پزشک متخصص در شهرستان دشتستان  ۲۰درصد افزایشیافته است
سرپرســت بیمارســتان شــهید گنجــی برازجــان از افزایــش جــذب  ۲۰درصــدی متخصصیــن در بیمارســتان شــهید گنجــی و کلینیــک تخصصــی  ۱۷شــهریور
برازجــان خبــر داد.

شــهرام جــال پــور در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمان

شهرســتان دشتســتان اظهــار داشــت :در مجمــوع  ۶۲پزشــک متخصــص در
رشــتههای مختلــف تخصصــی در بیمارســتان شــهید گنجــی و کلینیــک

تخصصــی  ۱۷شــهریور فعالیــت دارنــد کــه در ماههــای اخیــر  ۱۱متخصــص

جدیــد جــذب شهرســتان شــدهاند.

وی تصریــح کــرد :در بیمارســتان شــهید گنجــی برازجــان و کلینیــک
تخصصــی  ۱۷شــهریور برازجــان ۵ ،پزشــک متخصــص طــب اورژانــس۵ ،

متخصــص بیهوشــی ۴ ،جــراح عمومــی ،یــک پزشــک توانبخشــی و طــب

فیزیکــی ۵ ،پزشــک زنــان و زایمــان ۳ ،متخصــص قلــب و عــروق ۲،متخصــص
گــوش و حلــق و بینــی ۲ ،عفونــی ۳ ،ارتوپــد ۶ ،رادیولــوژی ۳ ،متخصــص

اعصــاب و روان ،یــک متخصــص پوســت ۲ ،متخصــص چشــم ۵ ،متخصــص

اطفــال ۵ ،متخصــص داخلــی ،یــک پاتولوژیســت ۴ ،متخصــص مغــز و اعصــاب

داخلــی ۲،متخصــص جــراح مغــز و اعصــاب ۳ ،متخصــص کلیــه و مجــاری
ادراری در  ۲شــیفت صبــح و عصــر فعالیــت دارنــد.

جــال پــور تصریــح کــرد :تأمیــن امکانــات و تجهیــزات درمانــی موردنیــاز
متخصصیــن جهــت ارائــه خدمــات مطلــوب درمانــی بــه شــهروندان از
اولویتهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر و شــبکه بهداشــت و درمــان

دشتســتان اســت.

سرپرســت بیمارســتان شــهید گنجــی برازجــان بیــان کــرد :بســترهای الزم
بــرای ارائــه خدمــات درمانــی در کلینیــک تخصصــی  ۱۷شــهریور برازجــان

از قبیــل ،نــوار مغــز ،نــوار قلــب ،آتلبنــدی و گــچ گیــری ،اکوکاردیوگرافــی

قلــب ،تســت ورزش،

تعییــن نمــره چشــم ،شستشــوی گــوش ،خدمــات پوســت و زیبایــی ،تعییــن
زردی نــوزاد ،کرایــو درمانــی فراهــم اســت و

تمامــی خدمــات بــا تعرفههــای دولتــی بــه شــهروندان ارائــه میشــود.
جــال پــور افــزود :کاهــش دغدغــه درمانــی مــردم از مهمترین دســتاوردهای

برنامــه تحــول نظــام ســامت در ایــن چنــد ســال اخیــر بــود ه اســت کــه بــا
جــذب متخصصیــن و تجهیــز بیمارســتان ،دسترســی مــردم بــه امکانــات و

خدمــات درمانــی تخصصــی فراهمشــده و رضایتمنــدی شــهروندان را در پــی

داشــته اســت.

از ابتدای اسفندماه تا پایان مهرماه سال جاری؛
 ۲۸۴۵بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی شهرستان دیلم صورت گرفت
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیلــم ،فاطمــه علیمــرادی اظهــار داشــت:
همــکاران واحــد بهداشــت محیــط شهرســتان دیلــم از ابتــدای اســفندماه تــا اواخــر مهرمــاه ســال جــاری

تعــداد هــزار و  ۱۴۰بازدیــد از اماکــن عمومــی ســطح شهرســتان را انجــام دادهانــد.

وی تصریــح کــرد :تعــداد  ۲۲مــورد از مراکــز و اماکــن بازرسیشــده جهــت پیگیــری تخلفــات بــه مرجــع

قضایــی شهرســتان دیلــم معرفــی شــدند.

علیمــرادی اضافــه کــرد :در ایــن مــدت تعــداد  ۵۰مــورد از اماکــن و مراکــز عرض ـهای کــه در ســطح شــهر

مرتکــب تخلــف بهداشــتی شــدند ،نســبت بــه پلمــب آنهــا اقــدام شــده اســت.

کارشــناس مســئول بهداشــت محیــط شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیلــم ضمــن اشــاره بــه انجــام

کارشــناس مســئول بهداشــت محیــط شــبکه

بهداشــت و درمــان دیلــم از انجــام دو هــزار

و  ۸۴۵بازدیــد از مراکــز عرضــه مــواد غذایــی

ایــن شهرســتان از ابتــدای اســفندماه تــا پایــان

مهرمــاه ســال جــاری خبــر داد.

تعــداد  ۸۹بازدیــد مشــترک بــا همراهــی ســایر ادارات اضافــه کــرد :در ایــن مــدت مقــدار  ۸تــن و ۷۱۰
کیلوگــرم مــواد غذایــی غیرقابلمصــرف از صنــوف ســطح شــهر جمــع و آوری و معــدوم ســازی شــد.

کارشــناس مســئول بهداشــت محیــط شــبکه بهداشــت دیلــم ضمــن تأکیــد بــر اســتمرار بازدیدهــا از اماکــن

عمومــی و مراکــز عرضــه گفــت :بازرســین مــا بــر کفــن و دفــن امــوات فوتشــده بــر اثــر کرونــا نظــارت
جــدی دارنــد و تعــداد  ۲۴نظــارت بــر تدفیــن را بــه ثبــت رســاندهاند.
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مسئول بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان گناوه:
روابط زوجین در زمان شیوع کووید  /19کرونا شرایط زندگی مردم را تغییر داده است
مســئول ســامت خانــواده شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه گفــت :رابطــه محبتآمیــز و صمیمانــه منجــر بــه آرامــش

و تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن میشــود و از ســوی دیگــر میتوانــد نقــش کلیــدی در تقویــت ســازگاری زوجیــن در

مواجــه بــا ســختیها و نگرانیهــای زندگــی داشــته باشــد.
زهــرا زارعــی در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه اظهــار داشــت :در دوران پاندمــی کرونــا شــرایط زندگــی مــردم تغییــر کــرده

اســت.

وی تصریــح کــرد « :مانــدن در خانــه» اتفــاق جدیــد و غیرقابلپیشبینــی اســت کــه اکثــر مــردم در طــول عمــر خویــش تجربــه نکردهانــد و امــور زندگــی

آنــان را ماننــد خریــد کــردن ،نظافــت ،آشــپزی و دیــد و بازدیدهــا را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت و نگرانیهایــی را نیــز بــرای خانوادههــا بــه وجــود آورده
اســت .تعجبــی نــدارد در چنیــن شــرایطی روابــط همســران هــم تحــت تأثیــر قــرار گیــرد.

وی افــزود :رابطــه زناشــویی در تعامــات میــان زن و شــوهر (ماننــد ارتباطــات خانوادگــی و عاطفــی )... ،تعریــف میشــود و پایــداری آن درگــرو رابطــه

صمیمانــه زوجیــن میباشــد ،زوجیــن بداننــد تــداوم ایــن رابطــه عــاوه بــر تحکیــم بنیــان خانــواده ،اثــرات بســیار مفیــدی در ســامتی فــرد دارد.

زارعــی اظهــار داشــت :بایــد توجــه داشــت کــه تنــش و فشــار ،بخــش جداییناپذیــر زندگــی زوجیــن میباشــد ،شــیوع بیمــاری کرونــا و عوامــل اقتصــادی

و اجتماعــی بــر ایــن فشــارها میافزایــد.

وی افــزود :یکــی از مهارتهــای الزم بــرای زندگــی مشــترک همســران ،ســازگاری و برقــراری رابطــه صمیمانــه بــا همســر اســت .توصیههــا ،بــرای زوجیــن
ســالم در معــرض خطــر ابتــا بــه بیمــاری کرونــا ،دارای عالمــت و یــا کســانی کــه دوران نقاهــت بیمــاری را گذراندهانــد ،متفــاوت میباشــد.

زارعی تاکید کرد :بهترین اقدام ،مراقبت و رعایت نکات بهداشتی به منظور پیشگیری از ابتال به کرونا میباشد.

وی بــا اشــاره بــه مدیریــت روابــط زوجیــن و تأثیــر آن بــر ســامت خانــواده اظهــار داشــت :زوجیــن ،همدیگــر را بــه شــیوه زندگــی ســالم تشــویق کننــد و
زمانهایــی را در طــی روز بــرای صحبــت و گفتگــوی محترمانــه و صمیمانــه بــا یکدیگــر اختصــاص دهنــد.

مســئول بهداشــت خانــواده شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه بیــان داشــت :زوجیــن احساســات و خواســتههای خــود را روشــن بیــان کننــد و مهمتــر ایــن

اســت کــه بیــان احساســات و خواســتهها بــه صــورت مثبــت باشــد.

زارعــی گفــت :زوجیــن بــرای گــوش دادن بــه صحبتهــای همســر خــود زمــان بگذاریــد .بــا چهــرهای بــاز و گشــاده ،تمــاس چشــمی و تــکان دادن ســر ،بــه

صحبتهــای همســر خــود گــوش کننــد.

مســئول بهداشــت خانــواده شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه توصیــه کــرد :بــرای از بیــن بــردن کدورتهــا ،ســعی کنیــد همدیگــر را آرام کــرده و احساســات
مثبــت را در خــود تقویــت کنیــد.

وی تاکید کرد :مراقب الگوهای غلط ارتباطی باشید .از گله و شکایت ،تهدید ،بیحرمتی و برچسب زدن پرهیز کنید.

ویــروس کوویــد  19بــه عنــوان یــک ویــروس جهشیافتــه از خانــواده کرونــا ویروسهاســت کــه بــا عالئمــی از قبیــل تــب ،لــرز ،گلــو درد و ســرفههای
خشــک و تنگــی نفــس ظاهرشــده و در مــواردی بــا بیمــاری شــدید تنفســی و مــرگ همــراه میباشــد .دوره نهفتگــی ایــن ویــروس حــدود  2الــی  14روز

اســت و بهطــور متوســط  3-7روز اســت .ایــن ویــروس عــاوه بــر دوره بــروز عالئــم ،حتــی در دوره نهفتگــی هــم میتوانــد از فــرد آلــوده بــدون عالمــت بــه
فــرد ســالم منتقــل شــود و او را آلــوده ســازد.

مدیر دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
فضاهای ورزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توسعه مییابد
مدیر دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از توسعه فضاهای ورزشی این دانشگاه خبر داد.
مســعود صداقــت در حاشــیه جلســه مشــترک مدیــر دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر بــا مدیــرکل دانشــجویی وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی اظهــار داشــت :ایــن جلســه بــه منظــور طــرح و ارائــه پروژههــای آینــده دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر و

توســعه اماکــن و فضاهــای ورزشــی و خصوصـ ًا تأســیس یــک زمیــن چمــن مصنوعــی در مجتمــع پردیــس دانشــگاه برگــزار شــد.

وی تصریــح کــرد :در ایــن جلســه مقــرر شــد ،تفاهمنامــهای بیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر و معاونــت دانشــجویی فرهنگــی وزارت در خصــوص توســعه فضاهــای
ورزشــی پردیــس دانشــگاه منعقــد شــود.
صداقــت گفــت :همچنیــن طــی مســاعدت و قــول همــکاری از ســوی مدیــرکل دانشــجویی وزارت بهداشــت ۵۰ ،درصــد هزینــه تأســیس زمیــن چمــن مصنوعــی بــر عهــده
وزارتخانــه و  ۵۰درصــد مابقــی بــر عهــده دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خواهــد بــود.
مدیــر دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد :تقبــل بخشــی از هزینــه تعمیــر و بازســازی ســالن ورزشــی غدیــر دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر از
طــرف معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی وزارت بهداشــت یکــی دیگــر از مصوبــات ایــن جلســه بــود.
ایــن نشســت مشــترک بــا حضــور مدیــرکل دانشــجویی وزارت بهداشــت ،مدیــرکل تربیــت بدنــی وزارت ،مدیــر دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر و رییــس اداره
تربیــت بدنــی دانشــگاه در دفتــر مدیــرکل دانشــجویی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی برگــزار شــد.
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برنامه مکمل یاری با ویتامین  Aدر کودکان  ۲تا  ۵سال در استان بوشهر آغاز شد
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر از آغــاز برنامــه مکمــل یــاری بــا ویتامیــن  Aدر کــودکان  ۲تــا  ۵ســال
در ایــن اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ،دکتــر عبدالمحمــد خواجهئیــان اظهــار
داشــت :بــا توجــه بــه اینکــه ویتامیــن  Aدر تنظیــم و تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن و کاهــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری

عفونــی و مرگومیــر ناشــی از آن در کــودکان زیــر  ۵ســال نقــش مهمــی دارد برنامــه مکمــل یــاری بــا ویتامیــن  Aدر کــودکان  ۲تــا  ۵ســال بــا همــکاری

یونیســف در اســتان بوشــهر آغــاز شــد.

وی بــا بیــان اینکــه بحــران ناشــی از بیمــاری کوویــد ۱۹-میتوانــد پیامدهــای نامطلوبــی در جامعــه بــه همــراه داشــته باشــد افــزود :گــروه ســنی کــودکان

یکــی از گروههــای آســیبپذیر در شــرایط بحــران و پاندمــی کرونــا بــوده و مســتعد کمبــود ریزمغذیهــا از جملــه ویتامیــن  ،Aســوءتغذیه و عفونتهــا
بــه ویــژه عفونتهــای تنفســی و ناامنــی غذایــی میباشــند.

ایــن مقــام مســئول بهداشــتی در خصــوص گــروه هــدف ایــن برنامــه گفــت :گــروه هــدف ایــن برنامــه کــودکان  ۲ســاله الــی  ۵ســاله هســتند کــه بــر اســاس

بهداشــت یــا پایــگاه ســامت مراجعــه میکننــد.

ـل مــگادوز ویتامیــن  Aبــا دوز  200هــزار واحــد بینالملــل بــه کــودکان  ۲تــا  ۵ســاله بــه صــورت
وی اضافــه کــرد :در ایــن برنامــه هــر  ۶مــاه یکبــار مکمـ ِ
ای مــادران ،آموزشهایــی در خصــوص اجــرای برنامــه ،فوایــد مکمــل ویتامیــن  Aو
خوراکــی داده میشــود و عــاوه بــر آن بــرای ارتقــاء آگاهــی تغذیــه ِ

منابــع غذایــی ویتامیــن  Aارائــه میگــردد.

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه هیــچ بیمــاری و یــا مشــکل پزشــکی نمیتوانــد مانــع از تجویــز مکمــل ویتامیــن  Aبــه کــودک شــود

گفــت :حتــی اگــر کــودک در هنــگام مراجعــه دچــار ســرخک یــا زروفتالمــی (خشــکی چشــم) باشــد ،مکمــل ویتامیــن  Aبــه کــودک داده شــده و بــرای
درمــان بــه پزشــک ارجــاع میگــردد.

وی افــزود :در کودکانــی کــه بــه دلیــل عفونــت تنفســی دچــار مشــکالت تنفســی هســتند ،بــه طــوری کــه نمیتواننــد بــه راحتــی نفــس بکشــند و نیــز در
کودکانــی کــه بــه دلیــل ابتــا بــه بیمــاری کوویــد ۱۹-دچــار مشــکل تنفســی هســتند و قــادر بــه تغذیــه از راه دهــان نمیباشــد ،مکمــل یــاری بــه زمــان

بعــد از بهبــودی کــودک موکــول میگــردد.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد :منابــع غذایــی ویتامیــن  Aشــامل زرده تخممــرغ ،کــره و شــیر و ســبزیجات زرد و
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برنامــه ادغــام یافتــه مراقبتهــای کــودک ســالم و بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و دســتور عمــل اجرایــی برنامــه جهــت انجــام مراقبــت بــه خانــه

نارنجــی ماننــد هویــج ،کــدو حلوایــی ،فلفــل دلم ـهای زرد و نارنجــی ،ســبزیهای دارای بــرگ ســبز تیــره ماننــد اســفناج ،جعفــری ،ســبزیهای ســاالدی

مثــل کاهــو و فلفــل دلم ـهای ســبز ،میوههــای زرد ماننــد زردآلــو ،طالبــی ،انبــه ،آلــو ،هلــو ،مــوز و ســبزیهای قرمــز ماننــد گوجهفرنگــی و فلفــل دلم ـهای
قرمــز اســت.

 ۱۹درصد از مبتالیان کرونا مثبت در شهرستان سالمندان هستند
معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت

اشــاره بــه تعــداد  ۱۶هــزار و  ۳۱نفــری ،افــراد ســالمندی کــه

گفــت ۱۹ :درصــد از مبتالیــان کرونا

کوویــد مرحلــه ســوم جهت آنــان انجامشــده گفــت :از ایــن تعــداد  ۱۰۸نفر

و درمــان شهرســتان دشتســتان
مثبــت شهرســتان دشتســتان ،از
گــروه ســنی ســالمندان بودهانــد.

محمدحســین دریســی در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی شــبکه
بهداشــت و درمــان شهرســتان دشتســتان افــزود :بــا شــیوع و
اپیدمــی بیمــاری کوویــد  ۱۹در کشــور ،گــروه ســنی ســالمندان

در معــرض آســیب بیشــتری قــرار گرفتــه و خــود ســالمندی

توســط مراقبیــن ســامت و بهــورزان شهرســتان غربالگــری
بــه مراکــز  ۱۶ســاعته ارجــاع دادهشــدهاند ۲۰۲ ،نفــر نیازمنــد مراقبــت در

منــزل بــوده و  ۱۲هزار و  ۲۳۱نفــر نیاز به غربالگــری اعضای خانوار داشــتند.

وی همچنیــن اظهــار کــرد :در حــال حاضــر در تمامــی مراکز خدمــات جامع

ســامت و خانههــای بهداشــت همزمــان بــا غربالگــری کوویــد مرحلــه

ســوم جهــت ســالمندان ،مراقبتهــای غیرحضــوری و در صــورت نداشــتن

مشــکل (بیمــاری زمینـهایای) در غربالگــری جهــت مراقبتهــای حضوری
و بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی ،از آنهــا دعــوت بــه عمــل میآیــد.

بــه عنــوان عامــل خطــر ایــن بیمــاری محســوب شــده اســت.
دریســی اظهــار داشــت :تعــداد ســالمندان شهرســتان حــدودا ً ۲۴

دریســی تأکیــد کــرد :در طــول همهگیــری بیمــاری کرونــا بــرای

 ۶۰۳نفــر بــه کوویــد  ۱۹-مبتــا و  ۱۴۶نفــر نیــز فــوت کردهانــد.

خانــه خــارج شــود و وظیفــه خریــد و تهیــه مایحتــاج و امــور روزمــره

هــزار نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد از اول شــیوع بیمــاری تاکنــون،
وی همچنیــن بیــان کــرد :حــدود  ۵۰درصــد ســالمندان مبتــا کرونــا

مثبــت شهرســتان دارای بیمــاری زمینــهای بودهانــد (فشــارخون

و دیابــت) کــه ایــن بیماریهــا میتوانــد زنــگ خطــری بــرای
گــروه ســالمندان باشــد و نیــاز بــه مراقبــت ویــژه در دوران شــیوع

کرونــا بــرای ایــن گــروه از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.

در غربالگــری مرحلــه ســوم کوویــد  ۱۹-بیــش از  ۱۶هــزار ســالمند
غربالگــری شــدهاند

معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان بــا

کاهــش احتمــال ابتــای عضــو ســالمند تــا حــد امــکان کمتــر از
خــارج از منــزل را بایــد بــه فــردی غیــر از عضــو ســالمند بســپارند.
معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان خاطرنشــان
کــرد :افــرادی کــه بــا فضــای خــارج زیــاد در ارتبــاط هســتند ،ماننــد

افــراد شــاغل یــا حتــی کــودکان بهتــر اســت ،همیشــه بــا ماســک

و حفــظ فاصلــه اجتماعــی ( ۱/۵متــر) بــه فــرد ســالمند نزدیــک

شــوند و ســطوحی را کــه فــرد ســالمند بــا آن در تمــاس اســت بایــد

بــه صــورت مرتــب بــا مــواد ضدعفونیکننــده ضدعفونــی کننــد.

7

نوع نمک مصرفی میتواند تأثیر مهمی بر روی سالمتی اعضای خانواده داشته باشد
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کارشــناس تغذیــه شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
دشتســتان گفــت :نــوع نمــک مصرفــی میتوانــد تأثیــر
مهمــی بــر روی ســامتی اعضــای خانــواده داشــته باشــد.
پریــوش بهــادری افــزود :بســیاری از مــردم هنــگام
انتخــاب نمــک بــا مشــکل مصــرف نمــک دریــا یــا نمــک
تصفیهشــده یُــددار مواجــه هســتند ولــی بایــد بــه ایــن
نکتــه مهــم اشــاره کــرد کــه در نمکهــای تصفیهشــده
یــددار ،عــاوه بــر افــزودن یــد بــه نمــک ،ناخالصیهــای
موجــود در آن نیــز جــدا میشــوند ،بنابرایــن بــرای
ســامتی مفیــد اســت.
وی بیــان کــرد :از جملــه تفاوتهــای نمــک دریــا و نمــک
یــددار میتــوان بــه وجــود ناخالصیهــا در نمــک دریــا
و وجــود یــد در نمــک تصفیهشــده یــددار اشــاره کــرد.
یُــد یکــی از مهمتریــن ریزمغذیهــا بــه شــمار مــیرود
کــه بــرای حفــظ ســامتی انســانها ضــروری اســت
کارشــناس تغذیــه شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
دشتســتان بــا اشــاره بــه اهمیــت و تأثیــر مســتقیم
یــد در حفــظ ســامتی انســان گفــت :همــه مــواد
غذایــی دارای یــد هســتند ،امــا میــزان یــد موجــود در
آنهــا بهانــدازهای نیســت کــه مقــدار موردنیــاز بــدن
انســانها را تأمیــن کنــد ،بنابرایــن بــرای تأمیــن نیــاز
روزانــه بــدن بــه یــد ،مجبــور بــه تأمیــن آن از طریــق
غنیســازی یــا مکمــل یــاری هســتیم.
وی عنــوان کــرد :بهتریــن منبــع غذایــی یــد ،ماهیــان
آبهــای شــور هســتند کــه در کشــور مــا بهانــدازه
مطلــوب مصــرف نمیشــوند.
بهــادری گفــت :در حال حاضــر در ایــران از یدات پتاســیم
بــرای غنیســازی نمکهــا اســتفاده میشــود کــه
مزیــت ایــن کار مانــدگاری و مقاومــت بیشــتر آن در برابــر
حــرارت اســت ،البتــه یــدات پتاســیم در برخــی شــرایط
ماننــد رطوبــت بــاالی نمــک ،حــرارت بــاالی محیــط ،در
معــرض نــور مســتقیم خورشــید قــرار گرفتــن و وجــود
ناخالصــی در نمــک ،ناپایــدار اســت.

وی در خصــوص تأثیــر کمبــود یــد در بــدن انســان بیــان
کــرد :کمبــود یــد در بــدن ،میتوانــد ســبب بــروز
اختالالتــی ماننــد گواتــر (بــزرگ شــدن غــده تیروئیــد)،
کاهــش ضریــب هوشــی ،اختــال در تکلــم و ســقطجنین
و مــرده زایــی در زنــان بــاردار شــود.
بهــادری در مــورد خصوصیــات نمــک دریــا گفــت :نمکــی
کــه از معــادن ســنگ نمــک و یــا از دریــا اســتخراج
شــود ،دارای ناخالصیهــای فراوانــی اســت ،یکــی از
ناخالصیهــای موجــود در نمــک ،فلــزات ســنگین ماننــد
ســرب ،جیــوه ،کادمیــوم و آرســنیک اســت کــه بــه علــت
عــوارض نامطلــوب زیــادی کــه بــر بــدن میگذارنــد،
بــرای انســانها خطرنــاک هســتند.
کارشــناس تغذیــه شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان
در خصــوص مشــخصات نمــک ســالم بهداشــتی تصریــح
کــرد :روی بســتهبندی نمــک ســالم عبــارت نمــک
تصفیهشــده یُــددار درجشــده اســت و بســتهبندی
نمــک ســالم ،بایــد بــه رنــگ مــات باشــد ،بهگونــهای
کــه نــور در آن نفــوذ نکنــد و رنــگ آن بهطــور کامــل
ســفید ،دانههــای آن کــروی شــکل و دارای پروانــه
ســاخت از وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
اســت.
وی تصریــح کــرد :در مــورد نحــوه صحیــح مصــرف نمــک
یــددار تصفیهشــده میتــوان گفــت ،بهتــر اســت نمــک
را در انتهــای پخــت بــه غــذا اضافــه کنیــم تــا بــرای
جلوگیــری از تخریــب یــد موجــود در آن کمتریــن حرارت
بــه آن برســد.
کارشــناس تغذیــه شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان
گفــت :مصــرف بــاالی نمــک چــه بــه صــورت تصفیهشــده
یــددار و چــه بــه صــورت نمــک دریــا توصیــه نمیشــود
و مصــرف نمــک بــه ویــژه در افــراد مبتــا بــه فشــارخون
بــاال و بیمــاران قلبــی عروقــی بایــد محــدود شــود.
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