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پرستاران بی ادعا ،آگاهانه و با شجاعت در برابر ویروس کرونا سینه سپر کردند /همه مدیون
شجاعت پرستاران هستیم
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :پرســتاران بــی ادعــا ،آگاهانــه و بــا شــجاعت

در برابــر ویــروس کرونــا ســینه ســپر کردنــد.

دکتــر ســعید کشــمیری در جشــن روز پرســتار در مرکــز آموزشــی درمانــی شــهدای خلیــج

فــارس بوشــهر اظهــار داشــت :پرســتاران در ایــن  ۱۰مــاه شــجاعانه در خــط مقــدم مبــارزه بــا
ویــروس کوویــد  ۱۹بودنــد.
وی تصریــح کــرد :خیلــی ســخت اســت کــه یــک نفــر بــا آگاهــی کامــل وارد شــغلی شــود کــه
بــرای ســامتی آن خطرنــاک باشــد امــا پرســتاران آگاهانــه بــدون ایــن کــه حتــی لحظ ـهای

درنــگ ،پــای تمــام ســختیها ،کمبودهــا و مشــکالتی کــه گریبــان گیــر کشــور اســت

ایســتادهاند کــه همــه مــا مدیــون ایــن عزیــزان هســتیم.

پرستاران سربازان خوش نام نظام سالمت هستند

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر اظهــار داشــت :پرســتاران ســربازان خــوش نــام نظــام

ســامت هســتند و زحمــات بســیاری کشــیدند.

دکتــر کشــمیری بــا بیــان اینکــه بــا وجــود کادر درمــان بــه ویــژه پرســتاران خوشــبختانه

در اســتان بوشــهر هیــچ بیمــاری بــدون مراقــب نمانــد اضافــه کــرد :پرســتاران زحمتکــش و
بــی ادعــای هســتند و ناشــناخته بــرای ســامت مــردم تــاش میکننــد و مــا مدیــون ایــن
عزیــزان هســتیم.

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد :هــر روز ،روز پرســتار اســت و بایــد

سپاســگزار آنهــا باشــیم.

مراســمی بــه مناســبت میــاد حضــرت زینــب «س» کــه بــه نــام روز پرســتار نامگــذاری شــده،
در ســالن اجتماعــات بیمارســتان شــهدای خلیجفــارس بوشــهر برگــزار و از پرســتاران نمونــه

کشــوری و اســتانی تقدیــر شــد.
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از سند هویتی شهید مدافع سالمت ،شهیده زهرا رگبار رونمایی شد

بــا حضــور معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری بوشــهر از ســند هویتــی شــهیده مدافــع ســامت ،شــهیده زهــرا رگبــار رونمایــی
شد .

رییــس بیمارســتان شــهدای خلیجفــارس بوشــهر در نشســتی کــه بــه مناســبت روز ملــی ثبتاحــوال برگــزار شــد گفــت :زهــرا رگبــار در

زمــان شــهادت  ۳۰ســال و  ۹مــاه خدمــت کــرد .وی باوجــود بازنشســتگی در خــط مقــدم مبــارزه بــا کرونــا مانــده ،مــا را همراهــی کــرده و

بــه ایــن ویــروس مبتــا شــد کــه درنهایــت بــه جمــع شــهدای مدافــع ســامت اســتان پیوســت.

دکتــر عاطفــه اســفندیاری افــزود :شــهیده رگبــار در ســال  ۶۸بــه بیمارســتان حضــرت فاطمــه زهــرا(س) واردشــده و ســپس در اورژانــس و

بخــش اطفــال بیمارســتان مشــغول شــد .وی پــس از ورود بــه بیمارســتان بــا درایــت ،توانمنــدی ،مســئولیتپذیری و مهارتــی کــه داشــت در
پسـتهای مدیریتــی مختلفــی در بیمارســتان مشــغول بــه خدمــت شــد و از پرســتاری بــه سرپرســتاری ،ســوپروایزری و مدیریــت پرســتاری

بیمارســتان منصــوب شــد.

وی تصریــح کــرد :شــهیده رگبــار ســالهای زیــادی مدیریــت پرســتاری بیمارســتان را بــر عهــده داشــت و باوجوداینکــه بیــش از  ۵۰درصــد

پرســنل موجــود در بیمارســتانها در بخــش پرســتاری فعالیــت دارنــد مدیریــت ایــن مجموعــه بــزرگ بســیار ســخت اســت.

رییــس بیمارســتان شــهدای خلیجفــارس بوشــهر اظهــار داشــت :وی در حــوزه کنتــرل عفونــت و مدیریــت پرســتاری زحمــات بســیاری را

متحمــل شــده و هرســاله بهعنــوان مدیــر نمونــه اســتانی و کشــوری انتخــاب میشــد.

دکتــر اســفندیاری یــادآور شــد :اکنــون بــه کنتــرل نســبی کرونــا در اســتان رســیدهایم کــه نشــانه همــکاری و همدلــی مــردم و مســئولین

بــوده و امیــد اســت مــردم بیشــتر بــه ســمت اســتراتژیهای پیشــگیرانه روی بیاورنــد.

آییــن رونمایــی از ســند هویتــی شــهیده مدافــع ســامت ،شــهیده زهــرا رگبــار بــا حضــور خانــواده وی ،محمدتقــی ایرانــی ،معــاون سیاســی،

امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری ،مدیــر کل اداره ثبتاحــوال اســتان ،جمعــی از روســای بیمارســتانها و بــه همــت اداره کل ثبتاحــوال

اســتان برگــزار شــد.

میدان جدید شهر بوشهر به نام مدافعان سالمت شد
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :بــه لطــف الهــی و تــاش مثالزدنــی مدافعــان ســامت ،تاکنــون

 90درصــد از بیمــاران کوویــد  19در اســتان بوشــهر بهبودیافتهانــد.

دکتــر ســعید کشــمیری در حاشــیه آییــن نامگــذاری میــدان مدافعــان ســامت بوشــهر افــزود :نامگــذاری

میــدان بــه نــام مدافعــان ســامت نشــان از همدلــی مــردم و مســئوالن بــا پزشــکان و پرســتاران اســت کــه

بــدون شــک موجــب دلگرمــی کادر درمــان اســتان میشــود.

دکتــر کشــمیری ادامــه داد :اقــدام شــهرداری و شــورای اســامی شــهر بوشــهر بــرای نامگــذاری میدانــی بــه

نــام مدافعــان ســامت تحســینبرانگیز اســت.

وی افــزود :مدافعــان ســامت اســتان بوشــهر باوجــود مشــکالت و ســختیهای ناشــی از تحریمهــا ،همــه تــوان خــود را بــرای ارائــه خدمــت بــه مــردم

بــه کار بســتهاند و اجــازه نخواهنــد داد تــا در رونــد درمانــی خللــی ایجــاد شــود.

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد :رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی و اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصلهگــذاری اجتماعــی

بهتریــن هدیــه بــرای کادر درمــان اســتان بوشــهر اســت.

شــهردار بوشــهر نیــز در ایــن آییــن گفــت :نامگــذاری میــدان بــه نــام مدافعــان ســامت ،باهــدف پاسداشــت و مانــدگار شــدن زحمــات کادر درمــان
اســتان بوشــهر در اذهــان مــردم اســت.

حســین صالحیــان بــا ابــراز قدردانــی از تالشهــای کادر درمانــی اســتان بوشــهر گفــت :از آغــاز شــیوع کرونــا در اســتان بوشــهر کادر درمانــی تالشــی

ســتودنی بــرای خدمــت بــه مــردم داشــتند و شایســتگی آنــان بســیار فراتــر از نامگــذاری یــک میــدان یــا خیابــان اســت.
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پروژههای زیرساختی بزرگی در سطح شهرستان دیلم توسط خیرین عملیاتی
شده است
فرمانــدار دیلــم گفــت :پروژههــای زیرســاختی بزرگــی در ســطح شهرســتان دیلــم توســط خیریــن عملیاتــی
شــده اســت کــه ایــن شهرســتان را در تکمیــل زیرســاختهای حــوزه درمــان نســبت بــه ســایر نقــاط
اســتان متمایــز میســازد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت

و درمــان شهرســتان دیلــم ،احمــد دشــتی در
آییــن بهرهبــرداری از مجتمــع رادیولــوژی

بیمارســتان بقیــه اهلل االعظــم دیلــم ،ضمــن
خیرمقــدم و تبریــک روز پرســتار عنــوان کــرد:

مــا بــه وجــود خیریــن نیکــوکار در شهرســتان

دیلــم افتخــار کــرده و از ارائــه اقدامــات آنــان
در برنامههــا و جلســات اســتانی احســاس غــرور
میکنیــم .

فرمانــدار دیلــم در خصــوص بخشــی از
هزینههــای مربــوط بــه مجتمــع رادیولــوژی

اظهــار کــرد :بــرای بهرهبــرداری از مجتمــع
رادیولــوژی ۷۰۰ ،میلیــون تومــان از محــل اعتبــار

کمــک صنایــع پتروشــیمی ،اتــاق بازرگانــی و

صنایــع اســتان ۶۰۰ ،میلیــون تومــان از کمیتــه برنامهریــزی ســال گذشــته و حمایــت معــاون عمرانــی در تخصیــص
اعتبــار و  ۲۰۰میلیــون تومــان جهــت نصــب و راهانــدازی از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر از محــل اعتبــارات

دانشــگاه و وزارت متبــوع تعلقگرفتــه اســت.

وی تصریــح کــرد :مبلــغ  ۳میلیــارد تومــان از اعتبــار اخذشــده نیــز توســط اســتاندار بوشــهر از وزیــر نیــرو جهــت
خــط انتقــال بــرق جداگانــه در پــروژه افتتــاح مجتمــع رادیولــوژی و مرکــز تصویربــرداری (سیتیاســکن) تخصیــص

داده شــد.

وی افــزود :بــا حمایــت و تــاش اســتاندار و رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر از کمــک خیریــن حــوزه ســامت

بــه دســتاوردهای بزرگــی رســیدهایم.

فرمانــدار شهرســتان دیلــم بیــان کــرد :در هــر نقطــه از فضــای بیمارســتان بقیــه اهلل االعظــم دیلــم پــروژهای

پیادهســازی شــده اســت کــه تنهــا انتظــار مــردم تجهیــز بخشهــای تکمیلشــده و در حــال احــداث اســت.
احمــد دشــتی بــا اشــاره بــه اینکــه رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر توجــه ویــژهای بــه تجهیــز بخشهــای
مختلــف حــوزه درمــان شهرســتان دیلــم دارنــد ،اضافــه کــرد :اخیــرا ً طــی تماســی کــه بــا اســتاندار صــورت گرفــت،

نســبت بــه حمایــت و تجهیــز بخشهــای خیــر ســاز بیمارســتان توضیحــات الزم ارائــه گردیــد.

امــام جمعــه دیلــم نیــز ضمــن تبریــک والدت حضــرت زینــب (س) و روز پرســتار مطــرح کــرد :کادر درمــان مــا در یــک

ســال گذشــته نبــرد ســختی را تجربــه کردنــد و بســیاری در راه مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا بــه شــهادت رســیدند کــه
مــردم مــا قــدردان ایــن جهادگــران نیــز هســتند.

حجتاالســام محمــود اســدی افــزود :امــروز یکــی از نیازهــای شهرســتان کــه بهرهبــرداری از مجتمــع رادیولــوژی

بــود ،برطــرف گردیــد و در ایــن امــر ،نخســت قــدردان زحمــات ارزشــمند خیریــن نیکــوکار حــوزه ســامت هســتیم.

وی بــا اشــاره بــه تســهیل رونــد امــورات اداری در رابطــه بــا احــداث بناهــای خیــر ســاز بیان داشــت :مســئولین اســتان
خیریــن را تکریــم کننــد و نهایــت همــکاری را بــا ایــن قشــر داشــته باشــند تــا همچنــان بــا دلگرمــی از بــار مشــکالت

مــردم بکاهند.
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اهدای اولین ترازوی دیجیتال استان به مرکز آموزشی
درمانی شهدای خلیجفارس بوشهر

گمان « بیماری تنها برای دیگران
است و ما مبتال نمیشویم « طایفه
تنگستانی را به کام کرونا کشاند

اولیــن تــرازوی دیجیتــال اســتان توســط خیریــن ســامت بــه بخــش
دیالیــز  ۲در مرکــز آموزشــی درمانــی شــهدای خلیجفــارس بوشــهر
اهــدا شــد.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان گفــت:
گمــان « بیمــاری تنهــا بــرای دیگــران اســت و مــا

مبتــا نمیشــویم « طایفــه تنگســتانی را بــه کام

کرونــا کشــاند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمان
تنگســتان مهنــدس عــادل مقــدس اظهــار داشــت:
ایــن گمــان کــه «بیمــاری کرونــا تنهــا بــرای دیگــران
اســت و مــا مبتــا نمیشــویم « ،خیالــی واهــی اســت

و چهبســا بــا از دســت رفتــن عزیزانــی از طریــق ایــن

بیمــاری ،ســالها از ســهلانگاری خودمــان پشــیمان

باشــیم.

سرپرســتار بخــش دیالیــز  ۲مرکــز آموزشــی درمانــی شــهدای
خلیجفــارس در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی ایــن مرکــز گفــت :بــا
اقــدام خیرخواهانــه خیریــن ســامت یــک دســتگاه تــرازوی دیجیتالــی
ویلچــر بــه ارزش  ۱۰۰میلیــون ریــال بــه بخــش دیالیــز  ۲مرکز آموزشــی
درمانــی شــهدای خلیجفــارس اهــدا شــد تــا ایــن دســتگاه در اختیــار
بیمــاران هــدف کــه بــه صــورت عمــده بیمــاران دیالیــزی هســتند قــرار
گیــرد.
رضــا محمــودی بیــان کــرد :بــه دلیــل مهــم بــودن وزن بیمــاران هنــگام
دیالیــز ،بیمــاران دیالیــزی کــه بــرای حرکــت کــردن بــا مشــکل مواجــه
هســتند و قــادر نیســتند کــه بــه صــورت ایســتاده روی تــرازو قــرار
بگیرنــد بــا اســتفاده از ایــن تــرازو ،بــا کمتریــن مشــکل وزن میشــوند.
وی افــزود :وزن بیمارانــی کــه بــا ایــن ویلچــر بــه روی تــرازو قــرار
میگیرنــد بــه صــورت دقیــق محاسبهشــده و شــرایط مناســبتری
بــرای درمــان بیمــاران بــه ویــژه بیمــاران دیالیــزی بــه وجــود میآیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز آموزشــی درمانــی شــهدای
خلیجفــارس بوشــهر؛ ایــن دســتگاه تنهــا تــرازوی دیجیتــال در اســتان
بوشــهر میباشــد کــه وزن گیــری بیمارانــی کــه توانایــی ایســتادن را
ندارنــد تســریع بخشــیده اســت.
تــرازوی دیجیتــال بــه ارزش ریالــی  ۱۰۰میلیــون ریــال توســط خیریــن
ســامت بــه دیالیــز  ۲مرکــز آموزشــی درمانــی شــهدای خلیجفــارس
اهــدا شــد.

وی بیــان داشــت :متأســفانه بــه دلیــل عــدم توجــه

خانوادههــا بــه رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و

برگــزاری مراســم دورهمــی ،تعــداد زیــادی از افــراد

یــک طایفــه در تنگســتان بــه بیمــاری کرونــا مبتــا
شــدند.

مهنــدس مقــدس اظهــار داشــت :بیمــاری کرونــا
در بســیاری از مواقــع خامــوش و بــدون عالمــت در

بــدن افــراد فعالیــت میکنــد و همیــن امــر موجــب
میشــود تــا در یــک مراســم دورهمــی ،یــک بیمــار
بــدون عالمــت ،بــه راحتــی افــراد دیگــر را مبتــا
کنــد.

وی ادامــه داد :آنچــه مــا را بیــش از پیــش نگــران

میکنــد ایــن اســت کــه ایــن بیمــاری موجــب شــود

افــراد در معــرض خطــری ماننــد ســالمندان ،افــراد
دارای بیماریهــای زمینــهای ،بیمــاران خــاص و ...

کــه آســیبپذیرترین افــراد در برابــر ایــن بیمــاری

هســتند صدمــه ببیننــد.

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان تصریــح

کــرد :تنهــا ،احســاس مســئولیت و توجــه بــه ســامت
عمومــی بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی موجــب

قطــع زنجیــره بیمــاری خواهــد شــد و بــا عــدم تعهــد

بــه ســامت جامعــه ضمــن ایجــاد رنــج و مشــقت

بــرای خــود و دیگــران باعــث پایمــال شــدن تــاش
شــبانهروزی پرســنل بهداشــت و درمــان خواهیــم

شــد.
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جراحی تومور بزرگ مغزی در بیمارستان کنگان با موفقیت انجام شد
عمــل جراحــی تومــور بــزرگ مغــزی مربــوط بــه خانــم  ۳۲ســاله در بیمارســتان امــام خمینــی (ره) کنــگان بــا موفقیــت انجــام
شد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمارســتان

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمارســتان

بــه علــت بزرگــی و نزدیــک بــودن بــه

خوبــی تحــت عمــل و تخلیــه تومــور قــرار

امــام خمینــی (ره) کنــگان ،بیمــار بــه

امــام خمینــی (ره) کنــگان ،ایــن تومــور

گرفــت.

کورتکــس حرکتــی مغــز ،از حساســیت

اتــاق جراحــی مغــز و ســتون فقــرات

باالیــی برخــوردار بــود.

بــر اســاس ایــن گــزارش ،ایــن عمــل

بیمارســتان امــام خمینــی کنــگان (ره) در

جــراح مغــز و اعصــاب و ســتون فقــرات

تاکنــون فعــال اســت.

شــهریور  ۱۳۹۷بــه بهرهبــرداری رســید و

جراحــی توســط دکتــر امیــن راســتگو،

بــا کمــک تیــم جراحــی و تیــم بیهوشــی

بیمارســتان کنــگان انجــام شــد.

مشارکت  ۱۲۰داوطلب و سفیر سالمت در طرح شهید سلیمانی در شهرستان جم
مســئول واحــد آمــوزش ســامت شــبکه بهداشــت و درمــان جــم گفــت :تاکنــون ۱۲۰

نفــر ســفیر ســامت در طــرح شــهید ســلیمانی در ســطح شهرســتان جــم همــکاری
میکننــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان جــم ،حمیــده
صبــوری اظهــار داشــت :طــرح شــهید قاســم ســلیمانی بــا محوریــت مدیریــت و
کنتــرل اپیدمــی ویــروس کوویــد  19-بــه شــیوه محلــه و خانــواده محــور در ســطح

شهرســتان در حــال اجراســت.

صبــوری بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح مبتنــی بــر برنامــه «هــر خانــه یــک

پایــگاه ســامت» اســت گفــت :اطالعرســانی و آگاهســازی مــردم یکــی از مهمتریــن اقدامــات پیشــگیرانه در زمینــه جلوگیــری از

شــیوع ویــروس کرونــا اســت کــه جلــب مشــارکتهای مردمــی و اســتفاده از ظرفیــت نیرویهــای داوطلــب در اجــرای ایــن طــرح نقــش

قابلتوجــه ای دارد.

وی از مشــارکت  ۱۲۰داوطلــب و ســفیر ســامت در طــرح شــهید ســلیمانی در شهرســتان جــم خبــر داد و افــزود :ایــن افــراد بــه عنــوان

داوطلبیــن ســامت در پایگاههــا و خانههــای بهداشــت شهرســتان همــکاری میکننــد و آموزشهــای الزم در حــوزه ســامت بــه ویــژه
ویــروس کرونــا را دریافــت میکننــد.

صبــوری گفــت :وظایــف ســفیران در ایــن طــرح ،دریافــت آموزشهــای ضــروری در مــورد بیمــاری کوویــد  ۱۹و انتقــال بــه خانوادههــای

خــود ،اطالعرســانی بــه مرکــز خدمــات جامــع ســامت ،پایــگاه ســامت و خانــه بهداشــت تحــت پوشــش خــود در مــورد افــراد مشــکوک
و عالم ـتدار ،معرفــی جمعیتهــای خــاص ماننــد ســالمندان ،بیمــاران زمین ـهای و خــاص بــه مراکــز بهداشــتی و مشــارکت در تیمهــای

مراقبتــی و حمایتــی اســت.

وی بابیــان اینکــه کمیتــه اطالعرســانی و تبلیغــات نیــز همــگام بــا ســایر کمیتههــای طــرح شــهید ســلیمانی فعالیتــش را آغــاز کــرد
خاطرنشــان کــرد :ایــن کمیتــه وظیفــه بســیار مهــم برنامهریــزی و هماهنگــی بــه منظــور آمــوزش همگانــی بــرای ارتقــای دانــش و

مهــارت مــردم بــرای رویارویــی بــا کوویــد ۱۹ -بــا تکیــه بــر برنامــه «هــر خانــه یــک پایــگاه ســامت» و بهرهگیــری از امکانــات محلــی
و مشــارکت گســترده پایگاههــای بســیج و مــردم را دارد.

مســئول واحــد آمــوزش ســامت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان جــم افــزود :در ایــام همهگیــری ویــروس کرونــا بالــغ بــر 3
هــزار بنــر ،پوســتر و تراکــت در زمینــه آمــوزش ویــروس کرونــا در ســطح شهرســتان چــاپ و منتشرشــده اســت کــه در میدانهــای
اصلــی شــهر نصــب و در میــان صنــوف و جامعــه هــدف توزیعشــده اســت و مطالــب آموزشــی نیــز در روزانــه در ســایتهای خبــری و

کانالهــای مجــازی شهرســتان منتشــر میشــود.
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دو جلد کتاب در حوزه سالمت منتشر شد
میگیــرد .کــه بــا گذشــت زمــان اثــرات کتــاب تــاش کردهایــم کــه دیــد ارتقــا
مخربــی را در ســطح پوســت ایجــاد میکنــد .آمــوزش ســطح ســواد ســامت مــردم را در
وی هــدف از انتشــار ایــن کتــاب را راهنمــای بیمارســتانها و مراکــز درمانــی تقویــت کــرده
عملــی مورداســتفاده کارکنــان بهداشــتی بــرای و تنهــا بــه بیمارســتان را بــه عنــوان مرکــز

دو جلــد کتــاب «پیشــگیری از ســرطان پوســت» آمــوزش جامعــه دانســت و خاطرنشــان کــرد :درمانــی نــگاه نشــود.

و «راهنمــای گام بــه گام اجــرای برنامههــای ملوانــان ،کارگــران ســاختمانی ،کشــاورزان ،کتــاب راهنمــای «گام بــه گام بــا اجــرای
ارتقــا ســامت در بیمارســتان « توســط احمــد باغــداران ،ماهیگیــران و رفتگــران از جملــه برنامههــای ارتقــا ســامت در بیمارســتان» بــا

ســتوده ،مســئول گســترش شــبکه بهداشــت مشــاغلی اســت کــه در ایــن کتــاب موردتوجــه تألیــف دکتــر احمــد ســتوده ،دکتــر مجتبــی

و درمــان شهرســتان جــم تألیــف و بــه چــاپ قرارگرفتهانــد.

فتاحــی اردکانــی و دکتــر اکــرم محــراب و

دکتــر ســتوده بــا اشــاره بــه انتشــار کتــاب «گام کتــاب «پیشــگیری از ســرطان پوســت» نیــز

رســید.

دکتــر احمــد ســتوده در گفتوگــو بــا روابــط بــه گام بــا اجــرای برنامههــای ارتقــا ســامت توســط دکتــر احمــد ســتوده ،دکتــر مجتبــی
عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان در بیمارســتان» افــزود :امــروزه دولتهــا مبالــغ فتاحــی اردکانــی و دکتــر ســید ســعید مظلومــی

جــم اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه اینکــه اســتان زیــادی از بودجــه خــود را در حــوزه ســامت و محمودآبــاد توســط انتشــارات نــوروزی در ســال
بوشــهر در منطقــه گرمســیر کشــور قــرار دارد درمــان هزینــه میکننــد کــه بخــش درمــان  ۹۹بــه چــاپ رســید.
و اغلــب شــغلهای مــردم در ایــن اســتان بیشتریــن تخصیــص را دارد.

احمــد ســتوده فارغالتحصیــل رشــته دکتــری

ماهیگیــری و کشــاورزی اســت ،بیشتریــن وی در ادامــه گفــت :احــداث بیمارســتان ،خریــد آمــوزش بهداشــت و ارتقــای ســامت اســت
تأثیــر را از نــور آفتــاب دارنــد کــه یکــی از تجهیــزات تشــخیصی و درمانــی هزینههــای کــه تاکنــون چندیــن مقالــه در مجــات معتبــر
عوامــل اصلــی ایجــاد ســرطان پوســت اســت .هنگفتــی را بــه حــوزه ســامت تحمیــل میکنــد علمــی داخلــی و بینالمللــی منتشــر کــرده

دکتــر ســتوده افــزود :متأســفانه موضــوع کــه ارتقــای ســطح ســامت مــردم میتوانــد اســت و هماکنــون نیــز مســئول گســترش
ایمنــی در برابــر آفتــاب اغلــب توســط ایــن هزینههــا را کاهــش بدهــد.

شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان جــم

مــردم و کارگــران مــورد غفلــت قــرار دکتــر ســتوده خاطرنشــان کــرد :در ایــن اســت.

کمک یکمیلیاردی شرکت شیمیایی متانول کاوه دیر به حوزه بهداشت و درمان
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان و درمان اقدامات الزم را انجام دهند.

بهداشــت درمــان بــه عنــوان مدافعــان ســامت

دیّــر از کمــک یــک میلیــارد ریالــی شــرکت آخونــدی اضافــه کــرد :همــکاری مــردم و بــا تمــام وجود بــرای درمــان و بهبــود بیمــاران و
شــیمیایی متانــول کاوه بــه بیمارســتان امــام ایفــای نقــش مســئولیتهای اجتماعــی صنایــع بازگشــت ســامت بــه جامعــه تــاش میکننــد

هــادی (ع) ایــن شهرســتان خبــر داد.

مســتقر در شهرســتان گامــی مؤثــر در مدیریــت و بایــد بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی در

احمــد آخونــدی در حاشــیه بازدید از بیمارســتان و کنتــرل بیمــاری کوویــد  ۱۹و قطــع زنجیــره ایــن زمینــه آنهــا را همراهــی و کمــک کنیــم.

امــام هــادی (ع) بــا اشــاره بــه وضعیــت شــیوع انتقــال ویــروس کرونــا دارد.

وی تصریــح کــرد :کمــک بــه توســعه

ویــروس کرونــا در شهرســتان دیــر گفــت :رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان زیرســاختهای جامعــه پیرامونــی و توجــه بــه

شهرســتان دیّــر در وضعیــت زرد شــیوع ویــروس دیّــر بــا تأکیــد بــر ایفــای نقــش مســئولیتهای بســترهای بهداشــت و درمــان انتظــاری اســت که
کرونــا قــرار داد امــا بایــد توجــه داشــت کــه اجتماعــی توســط شــرکتها و صنایــع گفــت :در بــا توجــه بــه اهمیــت مســئولیتهای اجتماعــی
ایــن وضعیــت بســیار شــکننده بــوده و بســتگی راســتای ایفــای نقــش مســئولیتهای اجتماعــی بــه عنــوان یــک وظیفــه اجتماعــی از ســوی

بــه رفتــار پیشــگیرانه و رعایــت پروتکلهــای و کمــک بــه حــوزه بهداشــت و درمــان بــرای شــرکتهای شــیمیایی و صنایــع مســتقر در
بهداشــتی از ســوی مــردم دارد.

خدماترســانی مناســب بــه بیمــاران و اجــرای شهرســتان ،بایــد بــه خوبــی عملیاتــی و انجــام

وی افــزود :شــیوع و انتشــار ویــروس کرونــا اقدامــات پیشــگیرانه بــرای کنتــرل و مبــارزه بــا شــود.

شــرایط جامعــه و فعالیتهــای اجتماعــی بیمــاری کوویــد  ،۱۹مبلــغ یــک میلیــارد ریــال آخونــدی یــادآور شــد :شــرکت شــیمیایی
را تحــت تأثیــر قــرار داده و قطعــ ًا همــه از ســوی شــرکت شــیمیایی متانــول کاوه بــه متانــول کاوه پیــش از ایــن نیــز کمکهایــی از

وظیفــه دارنــد در قبــال ســامت جامعــه بیمارســتان امــام هــادی (ع) شهرســتان دیّــر قبیــل ســاخت مرکــز خدمــات جامــع ســامت
احســاس مســئولیت کــرده و بــرای بهبــود اهــدا شــد.

بردســتان و خریــد تجهیــزات پزشــکی بــه

شــرایط بــا هماهنگــی متولیــان بهداشــت آخونــدی افــزود :پزشــکان ،پرســتاران و کادر حــوزه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیّــر
داشــته اســت.
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بــا تغذیــه صحیــح و تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن میتــوان از ابتــا بــه
کرونــا پیشــگیری کــرد
کارشــناس تغذیــه شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان گفت:
بــا تغذیــه صحیــح و تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن میتــوان
از ابتــا بــه کرونــا پیشــگیری کــرد.
پریــوش بهــادری در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه
بهداشــت و درمــان دشتســتان اظهــار داشــت :سیســتم ایمنــی
مهمتریــن عامــل بــرای در امــان مانــدن از ابتــا بــه کرونــا
اســت ،امــا مصــرف زیــاد قنــد و نمــک و چربــی میتوانــد
سیســتم ایمنــی شــما را روزب ـهروز ضعیفتــر کنــد و احتمــال
ابتــای شــما بــه کرونــا را افزایــش دهــد.
بهــادری افــزود :خانهنشــینی اجبــاری ایــن روزهــای کرونایــی،
یکــی از عواملــی اســت کــه مصــرف تنقــات و فســتفودها
را افزایــش داده اســت و مــواد غذایــی کــه پرنمــک ،شــیرین و پرچــرب هســتند ،زمینهســاز
اضافــهوزن و چاقــی و بهتبــع آن افزایــش احتمــال ابتــا بــه کرونــا ،دیابــت ،پرفشــاری خــون،
چربــی خــون بــاال ،کبــد چــرب و ...میشــوند و ایــن بیماریهــا خطــر ابتــا و مــرگ ناشــی از
کوویــد  ۱۹را افزایــش میدهــد.
وی بــا بیــان اینکــه تغذیــه صحیــح و تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن میتوانــد در پیشــگیری از
ابتــا بــه بیمــاری کرونــا نقــش مؤثــری داشــته باشــد ،گفــت :تغذیــه صحیــح بــه معنــای مصــرف
مــواد غذایــی گرانقیمــت نیســت و بــا اســتفاده از جایگزینهــای مــواد غذایــی میتــوان
تغذیــهای صحیــح و متناســب بــا اقتصــاد خانــواده داشــت.
کارشــناس تغذیــه شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان تأکیــد کــرد :بــرای تقویــت سیســتم
ایمنــی بــدن بهانــدازه کافــی از منابــع پروتئینــی و ریزمغذیهــا اســتفاده کنیــد و بهتریــن منبــع
پروتئینــی ارزانتــر ،حبوبــات اســت کــه همــراه بــا غــات ،ارزش غذایــی معــادل گوشــت خواهــد
داشــت.

برای پیشگیری از کرونا ،مکملهای مولتیویتامین را خودسرانه مصرف نکنید

بهــادری بــا بیــان اینکــه بــرای پیشــگیری از کرونــا ،مکملهــای مولتیویتامیــن را خودســرانه
مصــرف نکنیــد ،گفــت :بــه جــای مصــرف مکملهــای مولتیویتامیــن بــرای تقویــت سیســتم
ایمنــی ،از ســبزیها و میوههــای فصــل اســتفاده کنیــد و بــا مصــرف روزانــه حداقــل  ۵واحــد
ســبزی و میــوه ( ۲عــدد میــوه و ســه وعــده ســبزی) ویتامیــن  Cموردنیــاز بــدن تأمیــن میشــود.
بهــادری توصیــه کــرد :بــرای پیشــگیری از کرونــا در کنــار هــر وعــده غذایــی از ســاالد و یــا
ســبزی خــوردن اســتفاده کنیــد و اگــر بــه دلیــل مشــکالت گوارشــی قــادر بــه مصــرف ســبزیجات
بــه صــورت خــام نیســتید ،آنهــا را بــه شــکل بخارپــز مصــرف کنیــد.
وی همچنیــن گفــت :افــراد بــاالی  ۱۲ســال بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن ،ماهانــه یــک
مکمــل ویتامیــن دی  ۵۰هــزار واحــدی مصــرف نماینــد و در کــودکان  ۲تــا  ۱۲ســال ،مصــرف هــر
دو مــاه یــک عــدد مکمــل  ۵۰هــزار واحــدی ویتامیــن  Dبــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن و
پیشــگیری از کرونــا کمــک میکنــد.
کارشــناس تغذیــه شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دشتســتان بیــان کــرد :شــهروندان
اطالعــات مربــوط بــه ســامت را از ســایتهای مــورد تأییــد وزارت بهداشــت دریافــت کننــد و در
ایــن زمینــه بــه اطالعــات هــر کانــال و گــروه مجــازی اعتمــاد نکننــد و در همیــن راســتا ســایت
دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت بــه آدرس  https://nut.behdasht.gov.irیــک
منبــع اطالعاتــی معتبــر در زمینــه آمــوزش تغذیــه اســت.
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