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مدیــرکل پایــگاه انتقــال خــون اســتان بوشــهر گفــت :واحــد اهــدای پالســمای خــون بهبودیافتــگان بیمــاری کوویــد
 ۱۹بــه منظــور کمــک بــه درمــان مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در اســتان بوشــهر راهانــدازی شــد.

اما شرایط پایگاههای اقماری بررسی در صورت راهاندازی ،به هم استانیها اطالعرسانی میشود.

مدیــرکل پایــگاه انتقــال خــون اســتان بوشــهر دربــاره دیگــر شــرایط الزم بــرای اهــدای پالســمای خــون

بهبودیافتــگان بیمــاری کوویــد  ۱۹بیــان کــرد :افــرادی کــه در طیــف ســنی اهــدا  ۱۸تــا  ۶۰یــا  ۶۵ســال و دارای
وزن بــاالی  ۵۰کیلوگــرم باشــند ،میتواننــد بــه شــکرانه ســامتی خــود پالســمای خــود را بــه بیمــاران نیازمنــد
اهــدا کننــد.

دکتــر عبیــدی ادامــه داد :همچنیــن ترجیــح بــر ایــن اســت کــه اهداکننــده مــرد باشــد و در مرحلــه بعــد زنانــی
کــه زایمــان و ســقطجنین نداشــته باشــند میتواننــد پالســمای خــون خــود را اهــدا کننــد.

مدیــرکل پایــگاه انتقــال خــون اســتان بوشــهر ادامــه داد :در زمــان حاضــر پذیــرش بــرای اهــدای ایــن فــرآورده

مدیــرکل پایــگاه انتقــال خــون اســتان

خونــی همــهروزه اســت و بهبودیافتــگان از بیمــاری کوویــد  ۱۹میتواننــد بــا ارائــه مدارکــی کــه نشــاندهنده

خــون بهبودیافتــگان بیمــاری کوویــد ۱۹

مشــارکت کننــد.

ویــروس کرونــا در اســتان بوشــهر راهانــدازی

میتواننــد بعــد از دریافــت کــد رهگیــری و زمــان مراجعــه در مرکــز انتقــال خــون حضــور یابنــد.

بوشــهر گفــت :واحــد اهــدای پالســمای
بــه منظــور کمــک بــه درمــان مبتالیــان بــه

شــد.

ابتــای آنهــا بــه ویــروس کرونــا باشــد و  ۲۸روز از بهبــودی کامــل آنــان گذشــته اســت ،در ایــن اقــدام خیرخواهانه

وی اضافــه کــرد :سیســتم نوبــت دهــی اینترنتــی اهــدای پالســما نیــز راهانــدازی شــده اســت و اهداکننــدگان
دکتــر عبیــدی عنــوان کــرد :جمــعآوری پالســمای بهبودیافتــگان در قالــب پویــش شــکرانه ســامت صــورت

دکتــر نرگــس عبیــدی در حاشــیه واحــد

میگیــرد و اهداکننــدگان بــه درمــان بیمــاران بســتری در بیمارســتان کمــک میکننــد.

بیمــاری کرونــا پایــگاه انتقــال خــون اســتان

اســتانهای کشــور از فروردینمــاه آغــاز شــد امــا بوشــهر در آن زمــان در وضعیــت ســفید قــرار داشــت و ایــن

اهــدای پالســمای خــون بهبودیافتــگان

بوشــهر اظهــار داشــت :از امــروز همــه
افــرادی کــه بیــش از  ۲۸روز گذشــته بــه
ویــروس کرونــا آلودهشــدهاند و اکنــون در

شــرایط بهبــودی و ســامت کامــل هســتند
در صورتــی کــه بــدن آنهــا توانایــی الزم را

داشــته باشــد میتواننــد بــرای اهــدای

پالســمای خــون خــود بــه پایــگاه انتقــال

مدیــرکل پایــگاه انتقــال خــون اســتان بوشــهر یــادآور شــد :راهانــدازی بخــش اهــدای پالســما در بســیاری از
امــر ســبب شــد بــه ایــن حــوزه ورود نشــود ،امــا اکنــون بــا افزایــش چشــمگیر مبتالیــان بــه ایــن ویــروس در ۲

مــاه گذشــته تــاش بســیاری صــورت گرفــت کــه بــه راهانــدازی ایــن واحــد انجامیــد.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر نیــز گفــت :ایــن امــکان بــه همــت ســازمان انتقــال خــون
فراهمشــده اســت و در قالــب آن پالســمای خــون افــراد درمــان شــده از بیمــاری کوویــد  ۱۹کــه حــاوی

آنتیبــادی ویــروس کرونــا اســت جمــعآوری و بــه بیمــاران تزریــق میشــود.

دکتــر جعفــر زارع زاده افــزود :آنتیبــادی موجــود در پالســمای خــون افــرادی کــه ایــن بیمــاری را پشــت ســر
گذاشــتهاند نقــش مؤثــری در درمــان کوویــد  ۱۹داشــته اســت.

خــون شهرســتان بوشــهر مراجعــه کننــد.

وی اضافــه کــرد :بــا ایــن حــال پالســما درمانــی هنــوز جــزو درمانهــای اصلــی کوویــد  ۱۹نیســت و کمــاکان در

امــکان تنهــا در پایــگاه انتقــال خــون مرکــز

موفــق اســتفاده کنیــم کــه اکنــون زمینــه آن در بوشــهر فراهمشــده اســت.

وی تصریــح کــرد :در زمــان حاضــر ایــن
اســتان فراهمشــده اســت.

مرحلــه تحقیقــات قــرار دارد کــه اگــر نتایــج بهطــور قطــع تأییــد شــود ،میتوانیــم از آن بــه عنــوان راه درمانــی
در اولیــن روز فعالیــت ایــن بخــش در پایــگاه انتقــال خــون بوشــهر در نوبــت صبــح چهــار نفــر بهبودیافتــه از

بیمــاری کوویــد  ۱۹پالســمای خــون خــود را اهــدا کردنــد.
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رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر:

طرح جدید مدیریت و کنترل اپیدمی کرونا به شیوه محله و
خانواده محور در شهر بوشهر اجرا شد
رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان بوشــهر گفــت :طــرح مدیریــت و کنتــرل
اپیدمــی کوویــد_ ۱۹بــه شــیوه محلــه و خانــواده محــور مبتنــی بــر «هــر خانــه

یــک پایــگاه ســامت « (طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی) در شــهر بوشــهر
اجــرا شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز بهداشــت  ۱۹از طریــق مشــارکت مردمــی و هماهنگــی بیــن بخشــی و بهرهگیــری از کمــک نیروهــای بســیج و داوطلــب

شهرســتان بوشــهر ،مهنــدس حســن فخرایــی مردمــی اســت.

اظهــار داشــت :هــدف اصلــی از طــرح «هــر ایــن مقــام مســئول ادامــه داد :روش اجــرای ایــن طــرح از طریــق ســپردن کنتــرل کوویــد  ۱۹ -بــه مــردم

خانــه یــک پایــگاه ســامت « جلــب مشــارکت محــات بــا بهرهگیــری از ایجــاد هماهنگــی و مدیریــت واحدهــای فعــال در محــات (پایــگاه ســامت در مناطــق

مــردم از طریــق انتخــاب یــک ســفیر ســامت شــهری یــا خانــه بهداشــت در روســتا و بســیج محــات) و مشــارکت گســترده ســایر ســازمانهای ذینفــع ماننــد

بــرای هــر خانــواده و یــک رابــط ســامت محلــه هاللاحمــر و ســمنها در جهــت کنتــرل بیمــاری در ســطح محــات باشــد.

جهــت  ۴۰ســفیر خانــواده بــا محوریــت بســیج ،وی تصریــح کــرد :مهمتریــن فعالیتهــای ایــن طــرح شــامل ارائــه مراقبتهــا و خدمــات ضــروری بهداشــتی

امکانــات محله/محــات بــرای بهبــود وضعیــت (حضــوری و غیرحضــوری) شناســایی زودهنــگام کوویــد ۱۹ -و افــراد در معــرض تمــاس نزدیــک (خانــوار ،محــل
اجتماعــی (ازجملــه ســامت) ،اقتصــادی و کار) ،قرنطینــه خانگــی و غیــر خانگــی و مراقبــت از گروههــای در معــرض خطــر ،توســعه درمــان ســرپایی،
فرهنگــی جامعــه اســت.

ارتقــای کیفیــت مراقبتهــای بســتری اســت.

وی بیــان داشــت :ایــن طــرح از روز چهارشــنبه رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان بوشــهر خاطرنشــان کــرد :تشــدید نظــارت بــر پروتکلهــای بهداشــتی و
 ۵آذرمــاه در شــهر بوشــهر آغــاز گردیــده و اعمــال قانــون ،تســت گســترده ،هدفمنــد و هوشــمند ،بیماریابــی فعــال ،قرنطینــه و رهگیــری هوشــمند ،آمــوزش
هــدف آن مدیریــت و کنتــرل اپیدمــی کوویــد و اطالعرســانی و فرهنگســازی ،حفاظــت از گروههــای آســیبپذیر شــامل ســالمندان و افــراد دارای بیمــاری
زمینــهای از مهمتریــن راهبردهــای ایــن طــرح اســت.

مبارزه با مقاومت میکروبی یک مسئولیت همگانی است
وی افــزود :ایجــاد مقاومــت میکروبــی و رییــس مرکــز بهداشــت اســتان بوشــهر

گســترش جهانــی آن ،توانایــی انســان در درمــان خاطرنشــان کــرد :بــه منظــور مقابلــه بــا ایــن
بیماریهــای عفونــی معمــول را بهشــدت معضــل ،هماهنگیهــای همهجانبــه بیــن

تهدیــد کــرده اســت.

بخشــی در بخشهــای درمــان و بهداشــت و

ایــن مقــام مســئول بهداشــتی بابیــان اینکــه از بــه خصــوص در بخشهــای کشــاورزی و دامــی

خیلــی ســالهای وی اضافــه کــرد :بــا توجــه بــه کــه امــروزه بهطــور گســترده از آنتیبیوتیــک

افزایــش مقاومــت در برابــر آنتیبیوتیــک ،الزم جهــت پــرورش دامهــا اســتفاده میکننــد الزم

اســت جهــان ،الگــوی مصــرف و تجویــز ایــن اســت.
منبــع بــا ارزش دارویــی را تغییــر دهــد.

از ســال  ۲۰۱۶ســازمان جهانــی بهداشــت اقــدام

دکتــر خواجهئیــان بــا بیــان اینکــه شــواهد بــه تهیــه برنامــه اقــدام عملــی جهانــی در

موجــود نشــان میدهــد کــه ایــران مــورد مهــار مقاومــت میکروبــی کــرده و از تمــام

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :نیــز از مخاطــرات مربــوط بــه مقاومــت کشــورها درخواســت نمــوده اســت کــه بــا توجــه
مبــارزه بــا مقاومــت میکروبــی یــک مســئولیت همگانــی میکروارگانیســمها مصــون نبــوده ،افــزود :رونــد بــه امکانــات بــه اجــرای مفــاد ایــن برنامــه در
اســت.

افزایشــی مقاومــت میکروبــی بــه نگرانــی و چالش کشــور خــود بپردازنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه عمــده در سیســتم ســامت کشــور تبدیلشــده بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،از یکــم تــا
علــوم پزشــکی بوشــهر ،دکتــر عبدالمحمــد خواجهئیــان اســت بهگونــهای کــه بررســی شــیوع مقاومــت هشــتم آذرمــاه ســال جــاری بــه عنــوان « هفتــه

اظهــار داشــت :امــروزه مقاومــت میکروبــی بــه یکــی از میکروبــی در باکتریهــای منتخــب ،حاکــی از اطالعرســانی مقاومــت میکروبــی « در نظــر
مهمتریــن چالشهــای ســازمان جهانــی بهداشــت و آن اســت کــه در ایــران نیــز میــزان مقاومــت گرفتهشــده اســت.

ســایر ســازمانهای متولــی ســامت در ســطح جهــان میکروبــی بهطــور قابلمالحظــهای بــاال اســت.
تبدیلشــده اســت.

طرح شهید قاسم سلیمانی برای مقابله با ویروس کرونا در شهرستان جم کلید خورد
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معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت و درمــان جــم گفــت :طــرح شــهید قاســم ســلیمانی بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در
شهرســتان جــم کلیــد خــورد.
ربــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت

و ســایر ســازمانها و نهادهــا در ســطح ملــی

و هوشــمند ،بیمــار یابــی فعــال ،قرنطینــه و

اظهــار داشــت :طــرح شــهید قاســم ســلیمانی

نــوروز زاده بــا اشــاره بــه اینکــه قطــع زنجیــره

و فرهنگســازی ،حفاظــت از گروههــای

بهداشــتی از اهــداف اجــرای ایــن طــرح اســت

هدفمنــد محدودیتهــا ،تقویــت فراینــد درمــان

و درمــان شهرســتان جــم ،اصغــر نــوروز زاده
بــا مشــارکت وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی و بســیج در ســطح کشــور اجرایــی

میشــود کــه تمرکــز مــا در ایــن طــرح بــر

بحــث پیشــگیری از کروناســت و شــامل ســه

برگــزار میشــود.

انتقــال ویــروس و افزایــش رعایــت پروتکلهــای
افــزود :کاهــش مــوارد بســتری و مــرگ ناشــی
از ویــروس کرونــا ،پوشــش حمایتــی افــراد در

فــاز اصلــی مراقبــت ،حمایــت و نظــارت اســت.

معــرض خطــر از دیگــر اهــداف ایــن طرح اســت.

وی از اجــرای طــرح محلــه محــور شــهید حــاج

وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح مبتنــی بــر

داشــت :ایــن طــرح باهــدف مدیریــت و کنتــرل

افــزود :اجــرای ایــن طــرح در هفــت راهبــرد

رهگیــری هوشــمند ،آمــوزش و اطالعرســانی

آســیبپذیر ،تعییــن .و اعــام هوشــمند و
ســرپایی و کاهــش حداکثــری مــوارد بســتری

اجرایــی میشــود نــوروز زاده خاطرنشــان
کــرد :ایــن طــرح بــا همــکاری بســیج و پایــگاه

ســامت در مناطــق شــهری و خانــه بهداشــت در
روســتاها اجرایــی میشــود.

وی از ســاماندهی تیمهــای اجرایــی و
کمیتههــای عملیاتــی طــرح شــهید ســلیمانی

در جــم خبــر داد و افــزود :در شهرســتان جــم ۶

تیــم نظــارت ۶ ،تیــم رهگیــری و  ۳تیــم مراقبــت
در منــزل در حوزههــای شــهری تشکیلشــده
اســت و در روســتاها نیــز بهــورزان و پایگاههــای

بســیج نســبت بــه اجــرای ایــن طــرح مشــارکت
خواهنــد کــرد.

نــوروز زاده بــا اشــاره بــه انجــام تســتهای
گســترده ،هدفمنــد و هوشــمند بــرای افــراد

پرخطــر در مناطــق تعیینشــده ،خاطرنشــان

کــرد :شناســایی افــراد در تمــاس نزدیــک بــا

فــرد مبتــا ،جداســازی و رهگیــری بیمــاران،
تقویــت مراحــل درمــان و کاهــش حداکثــری

قاســم ســلیمانی در جــم خبــر داد و اظهــار
اپیدمــی کرونــا بــه شــیوه محلــه و خانــواده

محــور بــا مشــارکت وزارت بهداشــت ،بســیج

برنامــه «هــر خانــه یــک پایــگاه ســامت» اســت

مــوارد بســتری در بیمارســتان در ایــن طــرح
موردتوجــه اســت.

تشــدید نظــارت بــر پروتکلهــای بهداشــتی و
اعمــال قانــون ،تســت گســترده و هدفمنــد

جمعیت عشایر شهرستان جم سرشماری شد  /ارائه مراقبتهای بهداشتی برای  ۹منطقه عشایر نشین جم
مســئول گســترش شــبکه بهداشــت و درمــان

فعلــی کرونــا ،بهــورزان و مراقبیــن ســامت شــبکه

و بــارداری در کنــار ســایر خدمــات و مراقبتهــای

بهداشــت و درمــان جــم بــا حضــور در مناطــق عشــایر

بهداشــتی از مهمتریــن اقداماتــی اســت کــه بــرای

نشــین ،ضمــن سرشــماری جمعیــت ،افــراد را از نظــر

جمعیــت عشــایر شهرســتان انجــام میگیــرد.

داشــتن عالئــم بیمــاری کرونــا غربالگــری کردنــد .وی

مســئول گســترش شــبکه بهداشــت و درمــان جــم بــا

خاطرنشــان کــرد :پزشــک ،مامــا ،کارشــناس مبــارزه

تأکیــد بــر اینکــه تمــام مراقبتهــای بهداشــتی بــا

اجــرای طــرح سرشــماری جمعیــت عشــایر شهرســتان

بــا بیماریهــا و بهداشــت محیــط مراکــز خدمــات

رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی بــه عشــایر ارائــه

جــم افــزود :هرســاله در فصــل پاییــز بــا توجــه بــه

جامــع ســامت بــا برنامهریزیهــای انجامشــده

میشــود بیــان کــرد :پرســنل بهداشــتی بــا رعایــت

وضعیــت مراتــع و آب و هــوای منطقــه ،عشــایر در

درناطــق عشــایری حضــور پیــدا میکننــد و نســبت

دســتورالعملهای بهداشــتی مقابلــه بــا کرونــا در

مناطــق کوهســتانی جــم تــا فروردیــن ســال بعــد

بــه ارائــه مراقبتهــای اولیــه بهداشــتی و درمانــی

مناطــق عشــایری حضــور پیــدا کــرده و ضمــن

قشــاق میکننــد.

عشــایر ســاکن اقــدام میکننــد.

آموزشهــای پیشــگیری از کرونــا ،ســایر خدمــات

ســتوده بــا اشــاره بــه اینکــه  ۹منطقــه عشــایر

ســتوده افــزود :کنتــرل بهداشــتی آب منطقــه ،دفــع

درمانــی و بهداشــتی را ارائــه میکننــد.

نشــین در شهرســتان جــم توســط تیمهــای ســامت

مصحیــح بهداشــتی زبالــه ،واکسیناســیون ،وزیــت

سرشــماری شــده اســت گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط

اولیــه پزشــک ،ارائــه مراقبتهــای پیــش بــارداری

جــم گفــت :جمعیــت  ۹منطقــه عشــایر نشــین
در شهرســتان جــم توســط تیمهــای ســامت

سرشــماری شــد .بــه گــزارش روابــط عمومی شــبکه
بهداشــت و درمــان جــم ،احمــد ســتوده بــا اشــاره بــه
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معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت و
درمــان شهرســتان دشتســتان گفــت:
تــاش و مشــارکت فعاالنــه همگانــی
جهــت کنتــرل بیمــاری ایــدز بــر دوش
همــه ماســت و تمامــی افــراد جامعــه
بایــد آموزشهــای عمومــی در خصــوص
راههــای پیشــگیری و انتقــال ایــدز را
فــرا گیرنــد.
محمدحســین دریســی افــزود :مراکــز
مشــاوره بیماریهــای رفتــاری ،مکانــی
مطمئــن جهــت کســب اطالعــات در
خصــوص راههــای انتقــال و پیشــگیری از
ایــدز اســت کــه قابلیــت انجــام خدمــات
آموزشــی ،مشــاوره ،پیشــگیری ،مراقبت
و درمــان مراجعیــن را در ســه بعــد
بیماریهــای آمیزشــی ،عفونــت HIV/
 AIDSو مصــرف مــواد مخــدر تزریقــی
را دارا هســتند.
دریســی اظهــار کــرد :مرکــز مشــاوره
بیماریهــای رفتــاری در شهرســتان
دشتســتان فعالیتهــای خــود را از
ابتــدای ســال  ۹۲بــا عنــوان پایــگاه
مشــاوره رفتــاری رســم ًا بــا ســه نیــروی
انســانی کــه شــامل (پزشــک دور دیــده،
کارشــناس ســامت روان و پرســتار)
آغــاز نمــوده اســت و از اوایــل ســال ۹۷
پایــگاه مشــاوره بیماریهــای رفتــاری
بــه مرکــز مشــاوره بیماریهــای
رفتــاری تبدیــل شــد و فعالیتهــای
مرکــز از مراقبــت بیمــاران بــه مراقبــت
– درمــان تغییریافتــه اســت.
وی بیــان کــرد :در مرکــز مشــاوره
بیماریهــای رفتــاری شهرســتان،
پزشــک و مشــاوران دورهدیــده حضــور
دارنــد وبــا توجــه بــه بیمــاری کرونــا
و کاهــش حضــور بیمــاران و مراجعیــن
بــه ایــن مرکــز ،امــکان انجــام مشــاوره
حضــوری و تلفنــی نیــز وجــود دارد و از
ســوی دیگــر دسترســی بــه متخصــص
عفونــی امکانپذیــر اســت.
معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت و
درمــان دشتســتان تصریــح کــرد:

5

تــاش و مشــارکت فعاالنــه
همگانــی جهــت کنتــرل
بیمــاری ایــدز بــر دوش همــه
افــراد جامعــه اســت

کلیــه خدمــات پیشــگیری ،مراقبــت و
درمــان اچ آی وی بــه خصــوص ارائــه
واکسیناســیون و درمــان مناســب بــرای
بیمــاران مبتــا بــه ایــدز ،خدمــات
کاهــش آســیب (ســرنگ و ســوزن،
کانــدوم) ،آمــوزش ،مشــاوره و انجــام
آزمایــش اچ آی وی افــراد در معــرض
آســیب ،در مرکــز مشــاوره بیماریهــای
رفتــاری ،بــه صــورت کامــ ً
ا محرمانــه،
داوطلبانــه و رایــگان ارائــه میگــردد.
مســئول مرکــز مشــاوره بیماریهــای
رفتــاری شــبکه بهداشــت و درمــان
شهرســتان دشتســتان گفــت :مرکــز
مشــاوره بیماریهــای رفتــاری
در راســتای آگاهســازی و آمــوزش
مشــاوره بیماریهــای رفتــاری (ایــدز،
بیماریهــای آمیزشــی ،هپاتیــت،
اعتیــاد و ).راهانــدازی شــده اســت.
لیــا بهــادر خــواه اظهــار کــرد :درواقــع،
یــک مشــاوره صحیــح ،نقــش اساســی
را در شناســایی افــراد در معــرض خطــر
و نیــز پایبنــدی مبتالیــان بــه درمــان و
دریافــت خدمــات مراقبتــی دارد.
بهــادر خــواه تصریــح کــرد :گروههــای
مــورد هــدف مــا ،افــراد آلــوده و بیمــار،
گروههــای پرخطــر ،گروههــای در
معــرض خطــر و عمــوم مــردم هســتند
کــه هــر کــدام از ایــن گروههــا آمــوزش،
مراقبــت و درمــان بــه خصوصــی دارنــد و
بایــد موردتوجــه قــرار گیرنــد تــا مانــع
از رونــد افزایشــی ایــن بیمــاری در
جامعــه باشــیم.

وی تصریــح کــرد :یکــی از مهمتریــن
اهــداف مرکــز مشــاوره بیماریهــای
رفتــاری ،فراهــم نمــودن امــکان
دسترســی گروههــای در معــرض
بیشــترین خطــر ابتــا بــه خدمــات
آموزشــی؛ مشــاوره و تشــخیص HIV؛
کاهــش آســیب و مراقبــت و درمــان
بیماریهــای مقاربتــی اســت.
مســئول مرکــز مشــاوره بیماریهــای
رفتــاری شهرســتان دشتســتان گفــت:
در ایــن مرکــز ســه واحــد فعالیــت
دارنــد کــه شــامل ،واحــد ایــدز HIV/
 ،AIDSواحــد عفونتهــای آمیزشــی
( ،)STIواحــد اعتیــاد یــا متــادون
درمانــی اســت.
لیــا بهادرخــواه بیــان کــرد:
شــهروندان اگــر نگــران ابتــا بــه ایــدز،
عفونتهــای آمیزشــی یــا اعتیــاد خــود
و افــراد خانــواده هســتند یــا اطالعــات
بیشــتری در ایــن زمینــه میخواهنــد،
میتواننــد بــه مراکــز مشــاوره
بیماریهــای رفتــاری مراجعــه کننــد
تــا آموزشهــای الزم در ایــن خصــوص
را بــه دســت آورنــد و در صــورت نیــاز
تحــت اقدامــات تشــخیصی و درمانــی
بــه صــورت رایــگان قــرار گیرنــد.
آدرس مرکــز مشــاوره بیماریهــای
رفتــاری شهرســتان دشتســتان:
برازجــان ،خیابــان چمــران ،جنــب
بیمارســتان  ۱۷شــهریور ،مرکــز خدمــات
جامــع ســامت امــام ســجاد ،طبقــه دوم
– تلفــن ۷۷۳۴۲۵۹۳۰۴

 ۱۳۲۶واکسن آنفلوانزا در دو ماه گذشته توزیعشده است
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مســئول مبــارزه بــا بیماریهــای واگیــردار شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه گفــت :تاکنــون در راســتای پیشــگیری از بیمــاری آنفلوانــزا و ایمنســازی

تعــداد هــزار و  ۳۲۶واکســن آنفلوانــزا بــه گروههــای هــدف در مهــر و آبــان ســال جــاری تزریقشــده اســت.
ســید مجیــد موســوی در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان

شستشــوی دســتان ،پرهیــز از دســت دادن و روبوســی و جداســازی بیمــاران از

گنــاوه اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه محدودیــت واکســن آنفلوانــزا ایــن واکســن بــه

افــراد ســالم اســت .موســوی خاطرنشــان کــرد :ایــن شــبکه همچــون ســالهای

گروههــای پرخطــر مســتعد ابتــا بــه بیمــاری دارای اولویــت تزریــق شــد.

گذشــته آمادگــی الزم جهــت انجــام تســت و تأمیــن داروی آنفلوانــزا را دارد تــا در

وی افــزود :پرســنل بهداشــتی درمانــی شــاغل در مراکــز دولتــی و خصوصــی،

صــورت تشــخیص و تأییــد پزشــک متخصــص اقدامــات الزم صــورت گیــرد.

بیمــاران دیالیــزی و پیونــد اعضــا ،بیمــاران هموفیلــی و ســرطانی ،بیمــاران

وی توصیــه کــرد :بــا توجــه بــه مشــابهت بیمــاری آنفلوانــزا و کوویــد  ۱۹و بــرای

قلبــی عروقــی حــاد کــه همزمــان مبتــا بــه بیمــاری
دیگــری نیــز هســتند ،بیمــاران مزمــن ریــوی،
جانبــازان شــیمیایی ،اولیــاء شــهدا و معلولیــن مرکــز
نگهــداری ســرای مهــر جــزء گروههــای پرخطــر
محســوب میشــوند .مســئول مبــارزه بــا بیماریهــای
واگیــردار شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه اظهــار
داشــت :مهمتریــن راه پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری
آنفلوانــزای فصلــی رعایــت بهداشــت فــردی ماننــد

ملوانان  ۸۶۰لنج باری در پایگاه مراقبت مرزی گناوه مراقبت شدند
مــرزی در گنــاوه و بنــدر ریــگ اســت کــه ایــن دو پایــگاه در اســکله منطقــه انتظامــی و اداره بنــدر

مســتقر هســتند .وی بیــان داشــت :یکــی از راههــای کنتــرل بیماریهــای واگیــر بــه خصــوص کوویــد
 ۱۹کنتــرل تــردد جمعیــت در مبــادی ورودی و خروجــی و شناســایی افــراد ناقــل و بیمــار و ارجــاع آنهــا

جهــت درمــان و مراقبــت اســت.

مســئول مبــارزه بــا بیماریهــای واگیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه اظهــار داشــت :پایگاههــای

مراقبــت مــرزی نقــش مهمــی در شناســایی افــراد ناقــل بیمــاری ایفــا میکننــد .کارشــناس پایــگاه

مراقبــت مــرزی بــرای شناســایی بیمــاران همــه ملوانــان و مســافران لنــج هــای تجــاری و مســافری
را روزانــه بازدیــد میکنــد و در خصــوص رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و نحــوه پیشــگیری از

مســئول مبــارزه بــا بیماریهــای واگیــر

بیماریهــای واگیــر بــه آنهــا آمــوزش میدهــد.

ابتــدای امســال تــا پایــان آبــان از  ۸۶۰لنــج

از کلیــه لنــج هــای ورودی و خروجــی بــه بنــدر گنــاوه بازدیــد بــه عمــل مـیآورد.

شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه گفــت :از

کارشــناس بهداشــت قرنطینــه دریایــی شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه گفــت :پایــگاه مراقبــت مــرزی

بــاری در گنــاوه بازدیــد شــده اســت.

اســداله خیــاط اظهــار داشــت :از ابتــدای ســال تاکنــون  ۸۲۰لنــج بــاری بــه ایــن بنــدر وارد و  ۸۴۰لنــج

ســید مجیــد موســوی در مصاحبــه بــا روابــط
عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه اظهار
داشــت :مراقبتهــای اولیــه و شناســایی افــراد

ناقــل بیمــاری در پایگاههــای مراقبــت مــرزی از
انتقــال و انتشــار بیماریهــای واگیــر پیشــگیری
میکنــد ،بنابرایــن فعالیــت ایــن پایگاههــا

بــرای شــهرهای بنــدری ضــروری اســت.

مســئول مبــارزه بــا بیماریهــای واگیــر شــبکه

بهداشــت و درمــان گنــاوه گفــت :ایــن شــبکه

بهداشــت و درمــان دارای دو پایــگاه مراقبــت

بــاری از بنــدر گنــاوه خارجشــده اســت و همــه ایــن لنــج هــا توســط پایــگاه مراقبــت مــرزی کنتــرل
شــدهاند.

وی بیــان داشــت :بــرای لنــج هــای خروجــی وضعیــت بهداشــت محیــط و مــکان و نحــوه نگهــداری مــواد
غذایــی در طــول ســفر مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد.

کارشــناس بهداشــت قرنطینــه دریایــی شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه تأکیــد کــرد :لنــج هــای بــاری

اجــازه ورود بــه خــور را قبــل از بازدیــد و تأییــد پایــگاه قرنطینــه مــرزی نــدارد.

مســئول پایــگاه مراقبــت مــرزی گنــاوه نیــز اظهــار داشــت :لنــج هــا در ورودی کانــال خــور بازدیــد
میشــوند و کنتــرل کلیــه بیماریهــای واگیــر از جملــه کرونــا بــرای ملوانــان آن انجــام میشــود و

ســپس اجــازه ورود بــه خــور را پیــدا میکننــد.

ظرفیتهای دانشجویان جهادی و قرآنی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر استفاده حداکثری میشود
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معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت :ظرفیتهــای دانشــجویان جهــادی و قرآنــی بــا تفکــر بســیجی در دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر اســتفاده حداکثــری میشــود.

دکتــر اکــرم فرهــادی در نشســت تقدیــر از رتبــه ســوم
کشــوری در شــصت و دومیــن دوره آزمــون علــوم پایــه
و نخبــه قرآنــی اظهــار داشــت :ایــن دانشــجوی نخبــه
مــا بــه عنــوان الگویــی برتــر و شــاخص در زمینههــای
مختلــف بــرای جوانــان و دانشــجویان بــوده و اســتفاده
حداکثــری از ظرفیتهــا و قابلیتهــای ایــن جــوان
موفــق از جملــه رســالتها و مأموریتهــای دانشــگاه
خواهــد بــود.
وی در ایــن نشســت کــه بــا حضــور والدیــن ایــن نخبــه
علمــی برگــزار شــد ،ضمــن گرامیداشــت هفتــه بســیج و تبریــک افتخارآفرینــی دانشــجوی بســیجی و نخبــه علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر و دبیــر کانــون قــرآن
و عتــرت در شــصت و دومیــن دوره آزمــون علــوم پایــه بــه جامعــه دانشــگاهی اســتان بوشــهر گفــت :وجــود دانشــجویان جهــادی و قرآنــی بــا تفکــر ارزشــمند بســیجی در
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر مغتنــم اســت.
دکتــر حســین اســدی راد ،مدیــر امــور فرهنگــی و فوقبرنامــه معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر نیــز ضمــن ابــراز خرســندی از کســب
رتبــه ســوم شــصت و دومیــن دوره آزمــون علــوم پایــه کشــور توســط مهــدی پــور غــام ،موفقیتهــا و توفیقــات ایــن دانشــجوی نمونــه را مرهــون تربیــت ضابطهمنــد
و خردمندانــه والدیــن وی دانســت و اظهــار داشــت :تمــام تــاش مدیریــت امــور فرهنگــی و فوقبرنامــه دانشــگاه معطــوف و متمرکــز بــر ایــن اصــل مهــم اســت کــه همــه
دانشــجویان عــاوه بــر کســب علــم و دانــش در طــول مــدت تحصیــات خــود ،صاحــب مهــارت ،معرفــت و بینــش صحیــح اجتماعــی بــرای آبادانــی و توســعه کشــور شــوند.
رضــا پــور غــام ،پــدر نخبــه بســیجی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر کــه خــود از بســیجیان و ایثارگــران  ۸ســال دفــاع مقــدس اســت ،ضمــن تبریــک هفتــه بســیج و
گرامیداشــت یــاد و خاطــره امــام راحــل و شــهدای واالمقــام ،مدافعــان ســامت را بــه عنــوان بســیجیان خــط مقــدم مبــارزه بــا ویــروس کرونــا توصیــف کــرد و اســتمرار

مســیر نورانــی اهلبیــت عصمــت و طهــارت (ع) و خصوص ـ ًا حرکــت تاریخــی حضــرت اباعبــداهلل الحســین (ع) را رمــز موفقیــت و ســعادت ملــت بــزرگ ایــران دانســت.
این رزمنده بسیجی ،اخالص ،تواضع ،توکل و توسل دائمی فرزندش را راز موفقیت او در زمینههای مختلف علمی ،اجتماعی و قرآنی معرفی کرد.

مــادر مهــدی پــور غــام بــه خصائــل و مؤلفههــای شــخصیتی فرزنــدش اشــاره کــرد و تقیــد و دلدادگــی بــه آموزههــای قرآنــی ،خداترســی و تمســک بــه ســاحت مقــدس
اهلبیــت (ع) را از برجســتهترین ویژگیهــای فرزنــدش قلمــداد کــرد.
مهــدی پــور غــام ،دانشــجوی رشــته پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر نیــز ضمــن گرامیداشــت هفتــه بســیج ،بــا اســتناد بــه روایتــی گهربــار از امــام زینالعابدیــن
(ع) ،تمــام موفقیتهــا و نقــاط عطــف زندگــی خــود را مرهــون رهنمودهــا و دعــای خیــر پــدر و مــادر خویــش دانســت.
در این نشست صمیمی ،از این دانشجوی نخبه بسیجی توسط معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تقدیر به عمل آمد.

انجام  ۳۱۲بازرسی توسط بازرسان بهداشت محیط گناوه در هفته اول
محدودیتهای کرونایی
کــرد :در پــی اعــام محدودیتهــای جدیــد توســط

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه اظهــار

ســتاد ملــی پیشــگیری از کرونــا ،در هفتــه اول

داشــت :کارشــناس دارویــی ایــن شــبکه بــه صــورت

آذرمــاه تعــداد  ۳۱۲بازدیــد توســط کارشناســان و

روزانــه از داروخانههــای ســطح شــهر بازدیــد

بازرســان ایــن شــبکه از صنــوف ،داروخانههــا و

میکنــد .

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه از انجــام

درمانگاههــای خصوصــی ســطح شــهر انجامگرفتــه

وی افــزود :بــه دلیــل احتمــال بــاالی انتقــال بیمــاری،

 ۳۱۲بازرســی توســط بازرســان بهداشــت محیــط

اســت .تــوی بیــان داشــت :بازرســان بهداشــت محیــط

رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی در مطبهــا و

گنــاوه در هفتــه اول محدودیتهــای کرونایــی خبــر

شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه در هفتــه اول

درمانگاههــا بســیار حائــز اهمیــت اســت و ازایــنرو

داد.

آذرمــاه تاکنــون تعــداد  ۲۲۸بازدیــد از نانواییهــا،

کارشــناس نظــارت بــر درمــان ایــن شــبکه روزانــه

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و

آرایشــگاهها ،رســتورانها ،کافــه و کافیشــاپها،

مطبهــا و درمانگاههــا را بازدیــد میکنــد.

درمــان گنــاوه ،عصمــت حیــدری در ایــن خصــوص

باشــگاههای بدنســازی و ســایر صنــوف انجــام

عصمــت حیــدری اظهــار داشــت :در هفتــه اول

اظهــار داشــت :شهرســتان گنــاوه در ســطح نارنجــی

دادهانــد.

آذرمــاه تعــداد  ۷۲بازدیــد از داروخانههــا ،مطبهــا

اســت و بــر اســاس مصوبــه ســتاد پیشــگیری از

حیــدری افــزود :در پــی تشــدید نظارتهــا تعــداد ۶۳

و درمانگاههــا انجامگرفتــه اســت و  ۱۱تذکــر شــفاهی

کرونــا فعالیــت مشــاغل گــروه ســه و چهــار در ایــن

صنــف بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند و  ۱۷مــکان

بــرای رفــع نواقــص دادهشــده اســت و در یــک

شهرســتان ممنــوع اســت.

بــه دلیــل عــدم رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی

مــورد بــه درمانــگاه بــه دلیــل عــدم رعایــت نــکات

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان گنــاوه تصریــح

پلمــپ شــد.

بهداشــتی اخطــار کتبــی داده شــد.
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کلیدهای طالیی رابطه مؤثر از نگاه روانپزشک بیمارستان کنگان
متخصــص اعصــاب و روان بیمارســتان امــام خمینــی (ره) کنــگان گفــت :بــرای داشــتن رابطــه

وی ســومین کلیــد را شــنوا بــودن دانســت و

مؤثــر و خــوب راهکارهــای بســیاری بیانشــده اســت کــه مهمتریــن آنهــا را میتــوان در ۵

بیــان کــرد :نشــان دهیــد قابلیــت شــنیدن گلــه

دکتــر ســمانه بیاناتــی اولیــن

شــما بربخــورد بــه مــرور رابطــه رو بــه ســردی

دانســت و در ایــن خصــوص

دکتــر بیاناتــی در توضیــح چهارمیــن مــورد

کلیــد طالیــی خالصــه کــرد.

مــورد را صحبــت کــردن
گفــت :بــه جــای پنهــان
کــردن تعمیــر کنیــد ،از

مشــکالت ،ناراحتیهــا و
دلخوریهــا فــرار نکنیــد،

آنهــا رویهــم تلمبــار شــده و

باعــث میشــود منفجرشــده
یــا ناامیــد شــوید ،پــس در

مــوردش (صحبــت) کنیــد.

متخصــص اعصــاب و روان

بیمارســتان کنــگان دومیــن مــورد را همــکاری کــردن ذکــر کــرد و ادامــه داد :بــا یکدیگــر
همــکاری کنیــد ،رابطــه یــک کار دونفــره اســت ،یــک نفــر بهتنهایــی نمیتوانــد رابطــه را بــه

و انتقــاد را داریــد ،اگــر گالیــه همســرتان بــه
خواهــد گذاشــت ،پــس شــنوا باشــید.

گفــت :تمرکــز خــود را بــر قســمتهای مثبــت
رابطــه بگذاریــد ،نهفقــط بــر قســمتهای

منفــی آن.

روانپزشــک بیمارســتان امــام خمینــی (ره) کنگان

آخریــن مــورد را اینچنیــن تصریــح کــرد:

برقــراری درسـ ِ
ـت رابطــه را بیاموزیــد ،در موردش

بخوانیــد یــا از رواندرمانگــر کمــک بگیریــد،
رابطــه هــم چــون گیاهــی اســت کــه بایــد بــه

آن رســیدگی کنیــد در غیــر ایــن صــورت بــه

مــرور خشــک و بیجــان میشــود.

موفقیــت برســاند.

قدردانی واقعی از مجاهدتهای
کادر درمان ،تنها در رعایت
کردن مسائل بهداشتی است
مســائل بهداشــتی و فاصلهگــذاری اجتماعــی
اســت کــه بارهــا بــر رعایــت آن تأکیــد

شــده اســت .امــام جمعــه گنــاوه اظهــار
داشــت :آنچــه امــروز بــه آن نیــاز داریــم

و مــردم بایــد بســیار بــه آن توجــه داشــته

باشــند ایــن اســت کــه قدردانــی واقعــی از
مجاهدتهــای کادر درمــان تنهــا در رعایــت

امــام جمعــه شهرســتان گنــاوه گفــت :قدردانــی

کــردن مســائل بهداشــتی اســت.

رعایــت کــردن مســائل بهداشــتی اســت.

ویــروس منحــوس کرونــا ،جامعــه بیــش از

واقعــی از مجاهدتهــای کادر درمــان ،تنهــا در

دوستداشــتنی ایــن شهرســتان از ابتــدای شــروع

فرمانــدار گنــاوه نیــز گفــت :بــا شــیوع

کوویــد  ۱۹در کنــار کادر درمــان بودهانــد.

حجتاالســام ســید عبدالهــادی رکنــی حســینی

پیــش متوجــه فداکاریهــای کادر درمــان

ایــن شــرایط را بــرای اینجانــب و ســایر همــکاران

اظهــار داشــت :بــا افزایــش آمــار مبتالیــان بــه

خطــاب بــه کادر درمــان بیمارســتان

در حاشــیه دیــدار از بیمارســتان امیرالمؤمنیــن (ع)
ویــروس ،فعالیــت کادر درمــان نیــز افزایــش پیــدا
میکنــد کــه ایــن اتفــاق مشــکالتی را از نظــر
خســتگی بــرای ایــن عزیــزان بــه همــراه دارد

و جامعــه پزشــکی شــد.غالمرضا مهرجــو
خاطرنشــان کــرد :اگــر زحمــات بیوقفــه و
شــبانهروزی شــما عزیــزان نبــود چهبســا
خطــرات ایــن بیمــاری بیــش از آنچــه امــروز

وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت رعایــت مســائل

شــاهد آن هســتیم گســترش مییافــت.

ایــن مشــکل و کمــک بــه کادر درمــان ،رعایــت

گنــاوه نیــز اظهــار داشــت :مــردم مهربــان و

بهداشــتی توســط مــردم ،گفــت :تنهــا راه رفــع

سرپرســت بیمارســتان امیرالمؤمنیــن (ع)

دکتــر محمدعلــی دریانــورد اظهــار داشــت :آنچــه
در ایــن شــرایط همــوار کــرده و مایــه دلگرمــی

شــده ،همیــن اظهــار لطــف و محبتهــای مــردم
و حمایتهــای مســئولین اســت.

امــام جمعــه و فرمانــدار شهرســتان گنــاوه بــا
حضــور در بیمارســتان امیرالمؤمنیــن (ع) ضمــن
عــرض خــدا قــوت بــه رئیــس و دیگــر کارکنــان

ایــن بیمارســتان بــا اهــدا لــوح تقدیــر و هدایــا از
 ۲۲۰نفــر از پرســنل قدردانــی کردنــد.

