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همزمان با روز جهانی بهداشت محیط صورت گرفت؛

تجلیل استاندار بوشهر از تالشگران عرصه بهداشت و درمان
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همزمــان بــا روز جهانــی بهداشــت محیــط و بــه پاسداشــت ایثــار هشــتماهه مدافعــان ســامت ،تالشــگران عرصــه بهداشــت و
درمــان اســتان بوشــهر توســط اســتاندار بوشــهر تجلیــل شــدند.
اســتاندار بوشــهر در همایــش تجلیــل از
تالشــگران عرصــه بهداشــت و درمــان
اســتان گفــت :نظــام ســامت کشــور
عــاوه بــر جنــگ بــا ویــروس کرونــا بــا
پدیــده تحریــم نیــز روبــرو اســت.
عبدالکریــم گراونــد بــا تقدیــر از تالشهای
مدافعــان ســامت اســتان بوشــهر گفــت:
کادر بهداشــت و درمانــی اســتان بوشــهر
ماننــد ســایر مدافعــان ســامت کشــور
تنهــا بــا تــوکل بــر خــدا ،ایثــار و گذشــت
و بــا تکیهبــر نیــروی انســانی بــه جنــگ
ایــن بیمــاری رفتهانــد.
وی ادامــه داد :باگذشــت هشــت مــاه
طاقــت فرســا بــرای مدافعــان ســامت و
باوجــود تقدیــم تعــداد قابلتوجــه شــهید
ســامت ،تاکنــون جــان هــزاران نفــر از
هممیهنــان مــا توســط ســربازان خــط
مقــدم مبــارزه بــا کرونــا نجــات پیداکــرده
اســت.
اســتاندار بوشــهر گفــت :پیدایش و شــیوع
ایــن بیمــاری موجــب شــد تــا ضعفهــای
پنهــان بهداشــت و درمــان اســتان بوشــهر
نمایان شود .گراوند عنوان داشت:

همزمــان بــا شــیوع کرونــا تالشهــای
بیوقفــهای بــرای برطــرف شــدن نقــاط
ضعــف حــوزه ســامت اســتان بوشــهر
صــورت گرفــت و نیــاز بســیاری از
ســفرهای درمانــی بــه خــارج از اســتان را
برطــرف ســاخت.
وی خاطرنشــان کــرد :نبایــد بــا
ســهلانگاری و کاهــش حساســیت
نســبت بــه کرونــا تالشهــای مدافعــان
ســامت بینتیجــه بمانــد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
نیــز در ایــن همایــش گفــت :زبــان از
قدردانــی ایثــار همکارانــم در سراســر
اســتان بوشــهر قاصــر اســت.
دکتــر ســعید کشــمیری گفــت :از آغــاز
شــیوع بیمــاری در اســتان شــاهد تــاش
شــبانهروزی همکارانــم در همــه بخشهــا
و حوزههــای ســامت هســتیم کــه بــدون
هیــچ چشمداشــتی ،آگاهانــه جــان خــود
را بــرای حفــظ ســامت جامعــه تقدیــم
میکننــد.
وی افــزود :روز جهانــی بهداشــت محیــط و
تقــارن ایــن روز بــا هفتــه دفــاع مقــدس

فرصتــی مغتنــم بــرای تجدیــد میثــاق بــا
ایثارگــران هشــت ســال دفــاع مقــدس
اســت.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
خاطرنشــان کــرد :مدافعــان ســامت
اســتان بوشــهر بــا الگوبــرداری از
رشــادتهای شــهدا و رزمنــدگان دفــاع
مقــدس اعــام میدارنــد کــه ســنگر
ســامت جهــاد را همچنــان ادامــه خواهند
داد.
همایــش تجلیــل از تالشــگران عرصــه
بهداشــت و درمــان اســتان بوشــهر
ظهــر روز شــنبه  ۵مهرمــاه و همزمــان
بــا روز جهانــی بهداشــت محیــط ،بــا
حضــور اســتاندار بوشــهر در ســالن کوثــر
اســتانداری و بــه شــکل همزمــان و بــا
ارتبــاط تصویــری در فرمانداریهــای
ســایر شهرســتانهای اســتان بــا تجلیــل
از تالشــگران عرصههــای مختلــف در
حــوزه بهداشــت و درمــان برگــزار شــد.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

حراست و انتظامات چشم و چراغ دانشگاه است

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
بابیــان اینکــه انتظامــات دانشــگاه مســئولیتی
خطیــر و حســاس اســت گفــت :نگهبانــی و
انتظامــات چشــم و چــراغ دانشــگاه اســت.
دکتــر ســعید کشــمیری در اولیــن همایــش
تجلیــل از حافظــان ســامت ،کارکنــان و
نگهبانــان حراســت دانشــگاه علــوم پزشــکی
اســتان بوشــهر اظهــار داشــت :تکریــم
اربابرجــوع و داشــتن رفتــار نیکــو و
خوشبرخــورد بــودن از امــور اجتنابناپذیــر
در کار انتظامــات اســت.
وی بابیــان اینکــه از زحمــات بیشــائبه و
شــبانهروزی همــکاران حراســت دانشــگاه
علــوم پزشــکی در سراســر اســتان بوشــهر
کــه در حفــظ و حراســت از امــوال و موجودیــت
دانشــگاه تــاش میکننــد تشــکر و قدردانــی
میکنــم افــزود :حراســت مهمتریــن بــازوی
نظارتــی و چشــم و گــوش ســازمان و مــردم
اســت.
دکتــر کشــمیری ضمــن تســلیت شــهادت
زهــرا رگبــار هفتمیــن شــهید مدافــع ســامت
اســتان بوشــهر اظهــار داشــت :حراســت در

مجموعــه بایــد حــس امنیــت و آرامــش را بــه
کارکنــان و مراجعــان بدهــد و باوجوداینکــه از
هیــچ خطــا و فســادی چشمپوشــی نمیکنــد
حفــظ آبــرو ،شــخصیت کــه از اصــول انســانی،
شــرعی و اخالقــی اســت در رأس امــور خــود
قــرار دهــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه حراســت بایــد بــه
عنــوان یــک نیــروی بازدارنــده و پیشــگیرانه
در سیســتم فعالیــت کنــد افــزود :حراســت
بــازوی کمکــی و همــواره همــراه و پشــتیبان
سیســتم در جهــت رســیدن بــه اهداف اســت.
دکتــر ســعید کشــمیری بابیــان اینکــه ایجــاد
فضایــی آرام ،ســالم و بانشــاط یکــی از وظایــف
حراســت اســت افــزود :بایــد نــگاه مچگیرانــه
و امنیتــی از حراســت دور شــود و حراســت
بایــد بهگونــهای عمــل کنــد کــه کارکنــان،
اســتادان و دانشــجویان آن را مأمــن امــن
خــود بداننــد و در واقــع امنیــت و آرامــش را
در فضــای ســازمان خودشــان ایجــاد کننــد.
وی تصریــح کــرد :بیمارســتان ،درمــان و دارو
راهحــل مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا
نیســت ،بایــد ماســک زدن ،فاصلــه اجتماعــی
و پروتکلهــای بهداشــتی رعایــت شــود.

دکتــر کشــمیری بابیــان اینکــه پیشــگیری
تنهــا راهحــل مقابلــه بــا شــیوع ویــروس
کرونــا اســت افــزود :بایــد فرهنگســازی
کنیــم و فرهنــگ پیشــگیری را در جامعــه
توســعه دهیــم.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
بابیــان اینکــه تنهــا بــا امکانــات بیمارســتانی
نمیتوانیــم جلــوی موجهــای بعــدی
بیمــاری کرونــا را بگیریــم خاطرنشــان کــرد:
در هفــت مــاه گذشــته در همــه ردههــای
حــوزه ســامت شــاهد حماســه بودیــم و یکــی
از قســمتهایی کــه کمتــر از آنهــا نامبــرده
شــده نیرویهــای حراســت بودهانــد.
اولیــن همایــش تجلیــل از حافظــان ســامت،
کارکنــان و نگهبانــان حراســت دانشــگاه
علــوم پزشــکی اســتان بوشــهر بــا حضــور
رئیــس حراســت کل اســتان بوشــهر ،رئیــس
و هیئترئیســه دانشــگاه برگــزار شــد و از
کارکنــان و نگهبانــان حراســت شــبکههای
بهداشــت و درمــان و بیمارســتانهای تابعــه
دانشــگاه در ســالن شــهید بهشــتی دانشــگاه
تجلیــل شــد.
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر:

 ۶۵پزشک متخصص جذب بیمارستانهای استان بوشهر شد
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بوشــهر گفــت :در راســتای تکمیــل کادر درمــان و
ارائــه خدمــات تخصصــی بیشــتر بــه بیمــاران امســال  ۶۵پزشــک متخصــص جــذب بیمارســتانهای

اســتان شــده اســت.

جعفــر زارعــی زاده در بازدیــد از بیمارســتان دیــر در گفتوگــو بــا خبرنــگاران افــزود :بــا برنامهریــزی

وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و پیگیریهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ایــن

پزشــکان متخصــص بــر اســاس نیــاز و اولویــت بیمارســتانهای اســتان توزیعشــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه لــزوم تأمیــن امکانــات رفاهــی و ارتقــای انگیــزش ایــن پزشــکان اظهــار امیــدواری
کــرد :بــا ورود پزشــکان یادشــده شــاهد تحــول در زمینــه ارائــه مراقبــت مطلــوب بــه بیمــاران هــم

اســتانی و پیشــبرد اهــداف نظــام ســامت باشــیم.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ادامــه داد :اولویــت نخســت دانشــگاه در شــرایط

کنونــی افزایــش تخــت مراقبتهــای ویــژه اســت کــه از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا تاکنــون ۴۵
تخــت در بیمارســتانهای اســتان افزایــش دادهشــده اســت.

زارعــی زاده بــا اشــاره بــه ضــرورت مشــارکت و حمایــت خیــران در تأمیــن تجهیــزات و امکانــات

درمانــی و پزشــکی اضافــه کــرد :عملکــرد خــوب خیــران ســامت منجــر بــه دســتاوردهای مهمــی در عرصــه ســامت شــده و بــا توجــه بــه نیــاز در ایــن حــوزه
مشــارکت بیشــتر خیریــن ضــروری اســت.

وی اضافــه کــرد :بیمارســتان امــام هــادی (ع) دیــر بــه یــک دســتگاه اکــو نیــاز دارد کــه انتظــار مـیرود بــا کمــک افــراد نیکــوکار ایــن دســتگاه خریــداری شــود

و دانشــگاه نیــز زمینــه حضــور پزشــک متخصــص قلــب و عــروق بــه صــورت پارهوقــت بــرای درمانــگاه بیمارســتان را پیگیــری میکنــد.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بوشــهر در رابطــه بــا نبــود دســتگاه سیتیاســکن در بیمارســتان دیــر افــزود :خریــد دســتگاه سیتیاســکن

هزینــه باالیــی دارد و امــکان خریــد آن وجــود نــدارد و تــاش میشــود از ظرفیــت نیکــوکاران و شــرکتهای پیرامونــی بــرای تأمیــن ایــن دســتگاه اســتفاده

شو د .

وی گفــت :بــه زودی دســتگاه سیتیاســکن بیمارســتان دیلــم افتتــاح و پــی گیــری الزم بــرای تأمیــن  ۲دســتگاه ام آر آی بــرای بیمارســتان بوشــهر و برازجــان

در دســت اقــدام اســت.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه خســتگی کادر درمــان و کمبــود نیــرو گفــت :در شــرایط کنونــی مــردم بــا رعایــت
دســتورالعملهای بهداشــتی بــه کادر بهداشــت و درمــان کمــک کننــد.

بیماری قلبی عروقی اولین علت مرگ در دنیا است

اکارشــناس مبــارزه بــا بیماریهــای
غیــر واگیــر معاونــت بهداشــتی
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر
گفــت :در حــال حاضــر بیمــاری
قلبــی عروقــی اولیــن علــت مــرگ
در دنیــا بــوده و ســاالنه بیــش از
هفــده میلیــون نفــر در سراســر دنیــا
بــه علــت بیمــاری قلبــی عروقــی
فــوت میکننــد کــه  ۳۱درصــد
کل مرگهــای جهانــی و نیمــی از
مرگهــای ناشــی از بیماریهــای
غیــر واگیــر اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی

بوشــهر؛ آزاده ســالمی بــه مناســبت  ۷مهــر روز جهانــی
قلــب افــزود :تپــش قلــب ،معنــی واقعــی زندهبــودن
را نشــان داده بهطوریکــه حتــی افــرادی کــه دچــار
مــرگ مغــزی میشــوند نیــز هنــوز زنــده هســتند لــذا
مراقبــت از قلــب ،حیاتیتریــن اقــدام اســت.
وی تصریــح کــرد :بیشــتر مرگهــای مرتبــط بــا
بیماریهــای قلبــی عروقــی ناشــی از بیمــاری کرونــر
قلــب یــا ســکته مغــزی بــوده کــه عوامــل خطــر اصلــی
آن شــامل فشــارخون بــاال ،کلســترول و قنــد خــون بــاال،
مصــرف دخانیــات و الــکل ،رژیــم غذایــی ناســالم ،چاقــی
و آلودگی هوا است.
ســالمی بابیــان اینکــه در زمــان بحــران بیمــاری کوویــد
 ،۱۹بیمــاران قلبــی عروقــی بــا تهدیــد دو لبــه مواجــه
خواهنــد
شــد گفــت :ایــن بیمــاران نهتنهــا در معــرض ابتــای
نــوع شــدیدتر ویــروس و عــوارض وخیمتــر هســتند
بلکــه ممکــن اســت بــه علــت تــرس ،مراقبتهــای
بهداشــتی و درمانــی خــود را بهموقــع انجــام ندهنــد.
کارشــناس مبــارزه بــا بیماریهــای غیــر واگیــر معاونــت
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بیــان
داشــت :بــا توجــه بــه اطالعــات جمعآوریشــده از افــراد
فوتشــده بــا تســت کرونــا مثبــت ،مشخصشــده ۲۶

درصــد از آنهــا مبتــا بــه بیماریهــای قلبــی عروقــی و
 ۳۳درصــد از آنهــا مبتــا بــه فشــارخون بــاال بودهانــد.
اگرچــه نزدیــک بــه  ۲۰درصــد از افــراد فوتشــده
هیچگونــه بیمــاری زمینــهای نداشــتهاند.
وی اظهــار داشــت :هرســاله روز جهانــی قلــب در روز
سهشــنبه  ۸مهر(۱۳۹۹مصــادف بــا  ۲۹ســپتامبر)۲۰۲۰
برگزارشــده و هدفــش ایــن اســت کــه افــراد بداننــد
چگونــه میتواننــد بــا انتخــاب شــیوه زندگــی ســالم و
چنــد تغییــر ســاده ماننــد بررســی دورهای فشــارخون،
کلســترول و قنــد خــون ،عــدم مصــرف دخانیــات و الــکل،
مصــرف غــذای ســالم ،انجــام فعالیــت بدنــی و داشــتن
وزن نرمــال ســامت قلــب خــود را حفــظ کننــد.
ســالمی یــادآور شــد :شــعار امســال روز جهانــی قلــب بــا
« بــا تمــام وجــود از ســامت قلــب مراقبــت کنیــد » از
ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی انتخابشــده اســت.
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پیکر شهیدمدافع سالمت استان بوشهر با کاروان اشک بدرقه شد
پیکر شهید زهرا رگبار ،شهید مدافع سالمت استان بوشهر با کاروان اشک بدرقه شد.
شــهید زهــرا رگبــار ،بعــد از تحمــل رنــج و درد بیمــاری منحــوس کرونــا بــه خیــل شــهدای مدافــع ســامت و بــرادر
شــهیدش پیوســت و پیکــر پــاک آن شــهید در میــان غــم و انــدوه مــردم ،همــکاران و مســئوالن اســتان بوشــهر تــا
جایــگاه ابدیــش بدرقــه شــد.
شــهید زهــرا رگبــار ،مدیــر پرســتاری ســابق و از پرســنل ایثارگــر و خــدوم پرســتاری مرکــز آموزشــی درمانــی شــهدای
خلیجفــارس بوشــهر ،در راه خدمــت بــه مــردم و در خــط مقــدم مبــارزه بــا ویــروس کرونــا در اثــر ابتــای بــه ایــن
ویــروس منحــوس بــه شــهدای مدافــع ســامت پیوســت.

5

کارشناس بیماریهای غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان دشتستان:

بیش از  ۱۹درصد از فوتیهای کرونا مثبت دشتستان دارای بیماریهای قلبی و عروقی بودهاند
کارشــناس واحــد بیماریهــای غیــر واگیــر
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
دشتســتان گفــت :بیــش از  ۱۹درصــد از
فوتیهــای کرونــا مثبــت دشتســتان دارای
بیماریهــای قلبــی و عروقــی بودهانــد.
جملیــه معارفــی در گفتگــو بــا روابــط عمومــی
شــبکه بهداشــت و درمــان دشتســتان افــزود :بر
اســاس شــواهد و مطالعاتــی کــه در دوران پاندمی
کوویــد۱۹ -انجامگرفتــه ،بیمــاران قلبــی
عروقــی بــا تهدیــد مضاعفــی مواجــه هســتند
و در صــورت ابتــا بــه بیمــاری کوویــد۱۹-
دچــار عــوارض شــدیدتری میشــوند.
وی تصریــح کــرد :در مطالعاتــی کــه بــر
روی بیمــاران قلبــی و عروقــی در رابطــه بــا
بیمــاری کوویــد ۱۹-انجامشــده بیمــاران
قلبــی عروقــی ،عــروق مغــزی ،فشــارخون
بــاال و مبتالیــان بــه دیابــت بایــد بــرای
پیشــگیری از ایــن بیمــاری (ابتــا بــه
ویــروس کرونــا) احتیــاط بیشــتری کننــد.
کارشــناس واحــد بیماریهــای غیــر واگیــر
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
دشتســتان بیــان داشــت :افــراد در هــر ســن

و شــرایطی میتواننــد توســط ویــروس
کرونــا آلــوده شــوند ،ولــی افــراد مبتــا بــه
بیماریهــای غیــر واگیــر در برابــر ایــن ویــروس
آســیبپذیرتر بــوده و متاســفانه از زمــان
شــیوع کرونــا ۱۹درصــد از فوتیهــای کرونــا
مثبــت شهرســتان دارای بیماریهــای قلبــی
عروقــی و بیــش از  ۱۰درصــد از مبتالیــان ســابقه
بیمــاری قلبــی و عروقــی داشــتهاند .معارفــی
در توصیــه بــه بیمــاران قلبــی و عروقــی اظهــار
داشــت :در زمــان شــیوع کرونــا ،داروهــای
خــود را خودســرانه قطــع نکــرده و در صــورت
داشــتن عالئــم حــاد بیماریهــای قلبــی
ماننــد احســاس فشــار ،ســنگینی ســوزش و
یــا دردهــای تیــر کشــنده در قفســه ســینه،
بالفاصلــه بــا پزشــک خــود تمــاس بگیریــد.
کارشــناس بیماریهــای غیــر واگیــر ســتاد
شهرســتان در خصــوص اقدامــات پیشــگیرانه
بیماریهــای قلبــی عروقــی اظهــار کــرد۳۰:
دقیقــه فعالیــت بدنــی روزانــه ،تــرک دخانیــات
و رژیــم غذایــی ســالم و تزریــق واکســن
آنفلوانــزا در زمــان شــیوع کرونــا بــه
بیمــاران قلبــی عروقــی توصیــه میشــود.

معارفــی گفــت :بــا اجــرای طــرح تحــول
ســامت از ســال  ۹۵مراقبتهــای پیشــگیری
از خطــر ســکتههای قلبــی در تمامــی مراکــز
خدمــات جامــع ســامت انجامشــده و در ایــن
مراقبــت ،پرســنل بهداشــتی مرکــز پــس از
ارجــاع افــراد بــاالی  ۳۰ســال بــه آزمایشــگاه
(آزمایــش بــرای گــروه ســنی  ۳۰-۵۹ســال
در آزمایشــگاههای دولتــی رایــگان اســت)
و اندازهگیــری وزن ،فشــارخون و بررســی
ســوابق پزشــکی افــراد ،ســطح خطــر ابتــا بــه
بیماریهــای قلبــی عروقــی را طــی  ۱۰ســال
آینــده بــرای هــر فــرد محاســبه میکننــد.

فرماندار دیر:

ـط
ـرفت توسـ
ـد پیشـ
ـا  ۵۰درصـ
ـر بـ
ـتان دیـ
ـز بیمارسـ
ـش دیالیـ
بخـ
ـت
ـاخت اسـ
ـت سـ
ـن در دسـ
خیریـ

فرمانــدار شهرســتان دیــر گفــت :بخــش دیالیــز بیمارســتان دیــر بــا ۵۰
درصــد پیشــرفت فیزیکــی توســط خیریــن در دســت ســاخت اســت.
کریــم علیحســنی در آییــن افتتــاح بخشهــای جدیــد بیمارســتان دیــر
بــا اشــاره بــه اعتبــارات ســفر ریاســت جمهــوری گفــت ۶ :میلیــارد تومــان بــرای بیمارســتان دیــر مصــوب شــده کــه ۴
میلیــارد آن تخصیصیافتــه و دو میلیــارد آن نیــز اقدامــات الزم تشــخیص آن انجامشــده کــه الزم اســت از مدیریــت ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی اســتان تقدیــر کــرد.
وی تصریــح کــرد :بــا راهانــدازی بخشهــای جدیــد بیمارســتان دیــر ،تعــداد  ۲۵نفــر از پرســنل فنــی کــه بــه دلیــل عــدم
راهانــدازی زایشــگاه و اتــاق عمــل در بیمارســتانهای ســایر مناطــق اســتان فعــال بودنــد بازگشــت بــه کار در بیمارســتان
امــام هــادی (ع) دیــر شــدند.
فرمانــدار دیــر بــا اشــاره بــه ایجــاد پــد بالگــرد در بیمارســتان دیــر گفــت :بــا همــکاری بســیار خــوب شــهرداریهای دیــر
و بردســتان ایــن پــد بالگــرد ایجادشــده کــه نقــش مهمــی اعــزام بهموقــع و احتمالــی و دریافــت خدمــات تخصصــی درمانــی
ســایر بیمارســتانها وجــود دارد.
وی بــا بیــان اینکــه خیریــن بــرای تجهیــز و راهانــدازی بیمارســتان ســنگ تمــام گذاشــتند گفــت :مــردم خیــر دیــر بالــغ بــر
 ۷۰۰میلیــون تومــان کمکهــای نقــدی و غیــر نقــدی بــه بیمارســتان داشــتند و همچنیــن شــرکت متانــول کاوه کــه یــک
دســتگاه ســونوگرافی بــه ایــن بیمارســتان اهــدا سپاســگزاری میشــود.
علــی حســنی بــا اشــاره بــه احــداث بخــش دیالیــز بیمارســتان خاطرنشــان کــرد :بخــش دیالیــز بیمارســتان بــا  ۵۰درصــد
پیشــرفت فیزیکــی توســط خیــر در حــال ســاخت اســت و شــرکت شــیمیایی متانــول نیــز بــرای تأمیــن  ۲تخــت دیالیــز قــول
همــکاری داده اســت.
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رییس شبکه بهداشت و درمان دیر:

بخش زایشگاه و اتاق عمل بیمارستان امام هادی (ع) دیر راهاندازی شد
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیــر
گفــت :بخــش زایشــگاه و اتــاق عمــل بیمارســتان امــام
هــادی (ع) دیــر دارای  ۱۱تخــت بــا تجهیــزات کامــل و
بــه روز راهانــدازی اســت.
مهنــدس احمــد آخونــدی در آییــن راهانــدازی بخــش
زایشــگاه و اتــاق عمــل بیمارســتان امــام هــادی (ع)
دیــر ضمــن تقدیــر از تمامــی دســتاندرکاران تکمیــل
و تجهیــز ایــن بیمارســتان افــزود :یکــی از دغدغههــای
حــوزه درمــان شهرســتان دیّــر تکمیــل و تجهیــز
بیمارســتان امــام هــادی (ع) بــود کــه تــاش فرمانــدار،
نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی ،امــام جمعه
و نــگاه ویــژه رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و معــاون
درمــان دانشــگاه و خیریــن گرانقــدر شهرســتان
محقــق شــد.
وی تصریــح کــرد :از زمــان افتتــاح بیمارســتان در دولــت
تدبیــر و امیــد تالشهــا و اقدامــات خوبــی در زمینــه
تکمیــل و تجهیــز بیمارســتان اتفــاق افتــاده اســت کــه
در گام اول در
ســال  ۹۶و  ۹۷بخشهــای اورژانــس ،آزمایشــگاه،
داروخانــه ،اوزون تراپــی و درمانــگاه تخصصــی راهانــدازی
شــد.

مهنــدس آخونــدی ادامــه داد:
در ســال  ۹۸و  ۹۹تالشهــای
مســتمری شــکل گرفــت
کــه بــا راهانــدازی سیســتم
تصفیهخانــه ،سیســتم اکســیژن
ســانترال ،بخــش اســتریل (ســی.
اس.آر)مرکزی ،سیســتم امحــا زباله
عفونــی ،دیــزل ژنراتــور ،سیســتم
بویلــر ،چیلــر و رختشــویخانه،
عمــ ً
ا زیرســاختهای الزم بــرای
راهانــدازی اتــاق عمــل و زایشــگاه شــکل گرفــت.
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دیّــر بــا
اشــاره امکانــات اتــاق عمــل و زایشــگاه بیمارســتان امام
هــادی (ع) گفــت :زایشــگاه بیمارســتان دارای  ۹تخــت
و تجهیــزات زایمــان و بســتری مــادر و نــوزاد بــوده و
بخــش اتــاق عمــل نیــز دارای دو اتــاق بــا تجهیــزات و
ســتهای جراحــی و بیهوشــی اســت.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیجفارس بوشهر خبر داد:

 ۲دستگاه تنفس مصنوعی به مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیجفارس بوشهر اهدا شد
رئیــس مرکــز آموزشــی درمانــی شــهدای خلیجفــارس بوشــهر از اهــدا  ۲دســتگاه تنفــس
مصنوعــی (ونتیالتــور) بــه ایــن مرکــز خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز آموزشــی درمانــی شــهدای خلیجفــارس بوشــهر ،دکتــر
عاطفــه اســفندیاری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت :ارزش ریالــی  ۲دســتگاه تنفــس مصنوعــی
(ونتیالتــور) بالــغ بــر  ۶میلیــارد ریــال اســت.
وی تصریــح کــرد :بــا کمــک خیــر مهنــدس حاجــی شــفیعی مدیرعامــل شــرکت فــنآوری
مــوج خــاور بــه واســطه پیگیریهــای دکتــر الــه کــرم اخالقــی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان
بوشــهر  ۲دســتگاه تنفــس مصنوعــی (ونتیالتــور) بــه ایــن مرکــز اهداشــده اســت.
ونتیالتور دستگاهی است که کار تنفس را برای بیمارانی که بهطور موقت یا دائم دچار مشکالت تنفسی هستند انجام میدهد.
دکتر اسفندیاری رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیجفارس بوشهر در پیامی از این خیر سالمت تقدیر و تشکر کرد.
متن پیام به شرح ذیل است:

خ ّیر نیکوکار؛
با سالم

«بسماهلل الرحمن الرحیم
وعد اهلل الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجرعظیم (مائده –)9

درودی خالصانــه و ارادتــی خاضعانــه حضــور شــما کــه مظهــر مهــر هســتید و از تبــار بــاران؛ فــروغ مهرتــان روشــنیبخش حریــم مهــرورزی و
ریــزش ابــر کرامتتــان رویــش زندگــی اســت.
بــا احتــرام و عــرض ارادت ،کار نیکــوی انفــاق و کمــک بــه عزیــزان موهبتــی اســت کــه خداونــد بــزرگ هرکســی را نصیــب نخواهــد کــرد .شــما
ســروران کــه بامحبتهــا و عنایتهــای خویــش در کمــک بــه بیمــاران ،پیشقــدم و در ایــن راســتا و بــا تقبــل خریــد  ۲دســتگاه ونتیالتــور یــاری
گــر بیمارســتان بودهایــد و هســتید در نــزد خداونــد تعالــی از مقربانیــد.
بــر خــود فــرض دانســته از حســن التفــات عمــل نیکــوی شــما عزیــزان مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را اعــام نمایــم و از آن کریــم دانــا و بینــا،
خیــر دنیــا و آخــرت شــما نیکــوکاران ارجمنــد را مســألت و در روز قیامــت مأجــور درگاه حضــرت احدیّــت باشــید.
دکتر عاطفه اسفندیاری
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مدیریت روابط عمومی و بین الملل
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشآمــوز خورموجــی پسانــداز قلــک خــود را
ـرد
ـدا کـ
ـامت اهـ
ـان سـ
ـه مدافعـ
بـ
دانشآمــوز خورموجــی بــا حضــور در شــبکه بهداشــت و درمــان
شهرســتان دشــتی پسانــداز قلــک خــود را بــه مدافعــان ســامت اهــدا
کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
دشــتی؛ امیررضــا احمــدی دانشآمــوز پایــه ششــم دبســتان دانــش
خورمــوج بــا خریــد  ۵۰۰عــدد ماســک و اهــدا بــه شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دشــتی و مرکــز خدمــات جامــع
ســامت شــهید الیــاس احمــدی از مدافعــان ســامت تقدیــر کــرد.
وی هدف از این اقدام را فرهنگسازی استفاده همگانی از ماسک و تقدیر از مدافعان سالمت عنوان کرد.
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دشــتی ضمــن تجلیــل از ایــن اقــدام ارزشــمند گفت :مبــارزه بــا کرونا مســتلزم
همــکاری و همدلــی همــه اقشــار و آحــاد جامعــه بــوده و فرهنــگ مبــارزه بــا ایــن بیمــاری بایــد در همــه الیههــای اجتمــاع
جــاری و ســاری باشــد.

چهارمین و پنجمین ایثار ماندگار در سال ۹۹؛
دو دشتستانی فرشته نجات هموطنان نیازمند به دریافت عضو شدند
مســئول واحــد فراهــم آوری عضــو پیونــدی دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر گفــت :بــا ایثــار  ۲شــهروند دشتســتانی در
ســحرگاه ششــم مهرمــاه و انجــام چهارمیــن و پنجمیــن عمــل
اهــدا عضــو اســتان بوشــهر در ســال  ،۹۹چندیــن هموطــن
نیازمنــد بــه دریافــت عضــو بــه زندگــی ســامی دوبــاره دادنــد.
علیرضــا باقــری بــه خبرنــگار وبــدا در بوشــهر گفــت :بــا اعــام
رضایــت خانــواده نوعدوســت نوجــوان  ۱۸ســاله دشتســتانی،
پــس از تأییــد مــرگ مغــزی زندهیــاد محمــد شــریف فرخــی
کــه براثــر تصــادف در بیمارســتان بســتری بــود ،نخســتین عمــل
برداشــت عضــو انجــام شــد.
وی افــزود :کبــد و  ۲کلیــه زندهیــاد فرخــی بــرای پیونــد بــه
هموطنــان در انتظــار دریافــت عضــو برداشــت شــد.
باقــری ادامــه داد :پــس از اتمــام عمــل نخســت ،دومیــن عمــل برداشــت عضــو نیــز بــا اعــام رضایــت خانــواده
ایثارگــر زندهیــاد حســینعلی حقشــناس ،پــدری  ۵۱ســاله ،کــه براثــر ســکته مغــزی در بیمارســتان گنجــی
برازجــان بســتری بــود کبــد و  ۲کلیــه وی نیــز بــرای پیونــد بــه هموطنــان نیازمنــد بــه دریافــت عضــو برداشــت
شــد.
باقــری اظهــار داشــت :بــا ایثــار مانــدگار خانوادههــای فرخــی و حقشــناس ۶ ،هموطــن در بیمارســتان بوعلــی
ســینای شــیراز بــه زندگــی ســامی دوبــاره دادنــد.
مســئول واحــد فراهــم آوری عضــو پیونــدی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد :یــک بیمــار مــرگ
مغــزی میتوانــد جــان یــک تــا  ۸بیمــار نیازمنــد بــه عضــو را نجــات دهــد و پــس آغــاز مــرگ مغــزی تنهــا  ۱۴روز
و یــا کمتــر بــرای موافقــت خانــواده بــا اهــدا عضــو فرصــت وجــود دارد.
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