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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین خبر داد:

افزایش  ۴۵درصدی
شمار تخت های بیما رستانی
سید مصطفی نجفیان -رئیس دانشکده علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین از افزایش ۴۵
درصدی شمار تخت های بیمارستانی این شهرستان
بــا تکمیل و بهره بـــرداری از بیمارستان  ۶۸تخت
خوابی تخصصی زنــان و زایمان حضرت زینب (س)
خبر داد.بــه گفته دکتر «اسحق ایــلــدرآبــادی» ،پیش
از ایــن ،بیمارستان امــام خمینی (ره) اسفراین ۱۵۱
تخت بیمارستانی داشت که با  ۶۸تخت بیمارستان
تخصصی زنان و زایمان این شهرستان ،شمار تختهای

 I Iبرابری میانگین تختهای بیمارستانی اسفراین با
میانگینملی

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
اسفراین با اشاره به اینکه ،میانگین تختهای بیمارستانی
اســفــرایــن بــا بــهــرهبــرداری از بیمارستان  ۶۸تختخوابی
تخصصی زنان و زایمان این شهرستان به میانگین کشوری
رسید ،افزود :پیش از این به ازای هر هزار نفر جمعیت۱.۲ ،
تخت در بیمارستان اسفراین بــود که ایــن میزان اکنون به

بیمارستانی اسفراین به  ۲۱۹رسید.وی با اشــاره به
اینکه برای تکمیل و تجهیز بیمارستان تخصصی زنان
و زایمان حضرت زیــنــب(س) اسفراین با زیربنای ۳
هزار و  ۸۰مترمربع ،اعتبار  270میلیارد ریال هزینه
شده است ،تصریح کرد :این بیمارستان  ۷اتاق زایمان
خصوصی دارد و بخش زنان  ۳۲تخت ،بخش ریکاوری
 ۴تخت ،اتاق عمل  ۲تخت ،بخش نــوزادان  ۱۱تخت،
بخش مراقبت های ویژه نــوزادان  ۹تخت و درمانگاه
زنان هم  ۳تخت داراست.

 ۱.۷۵تخت رسید.دکتر «اسحق ایلدرآبادی» ،ایجاد آشپزخانه
صنعتی در زیربنای  200مترمربعی با اعتبار  8میلیارد ریالی
و راه اندازی دستگاه اکسیژنساز در مساحت  25مترمربعی
با اعتبار  13میلیارد ریالی در بیمارستان امام خمینی (ره)
را دیگر پــروژه های نظام سالمت این شهرستان دانست که
همزمان با دهه فجر انقالب شکوهمند اسالمی به بهره برداری
رسیدند.وی با اشــاره به بهره بــرداری از پایگاه اورژانــس
جــادهای اردغــان در زیربنای  100مترمربعی با اعتبار 2

میلیارد و  500میلیون ریالی با مشارکت  60درصــدی
خیران سالمت ،اظهار کرد :به زودی عملیات اجرایی احداث
پایگاه اورژانس صفی آباد هم در عرصه  300مترمربعی با
مشارکت  80درصدی خیران سالمت آغاز خواهد شد.

 I Iافزایش ۱۷.۵Iدرصدی سرمایه انسانی
نظام سالمت در اسفراین

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

اسفراین از افزایش  ۱۷.۵درصدی سرمایه انسانی نظام
سالمت در این شهرستان خبر داد؛ مهمی که با جذب ۱۷۵
نیروی جدید برای بخش های گوناگون نظام سالمت به ویژه
تکمیل نیروی انسانی بیمارستان جدید االحداث تخصصی
زنــان و زایمان حضرت زینب (س) محقق میشود.دکتر
«ایلدرآبادی» ،با اشاره به اینکه از این میان ۳۳ ،تن سهمیه
بهورزی هستند که به کارگیری می شوند ،افزود ۱۲۰ :تن
هم از طریق آزمون استخدامی متمرکز وزارت بهداشت،

درم ــان و آم ــوزش پزشکی کــه از ســوی ســازمــان سنجش
آموزش کشور برگزار شد ،جذب می شوند.به گفته وی ،بقیه
سهمیه  ۱۷۵نفری هم پیش از این از آزمون های پیشین
استخدامی ،جذب نظام سالمت شده اند.وی از کمک ۲۰
میلیارد ریالی خیران به حوزه سالمت اسفراین طی امسال
خبر داد و افزود :در اسفراین به عنوان تنها شهرستان پس
ک خیران امسال آزمایشگاه تخصصی
از مرکز استان با کم 
کووید  ۱۹راه اندازی شد.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسفراین رسانه ای کرد:

جزئیات طرح شهید حاج «قاسم سلیمانی» در راستای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا
سید مصطفی نجفیان -مــعــاون بهداشتی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و
درمانی اسفراین جزئیات اجرایی و عملیاتی
شدن طرح شهید حاج «قاسم سلیمانی» را با
هدف قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا تشریح
و تبیین کرد.
دکتر «نــادر نیک پرست» با برشمردن اهداف
طرح شهید «سلیمانی» از به میدان آمــدن 4
تیم عملیاتی پا به کار در عرصه های گوناگون
با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا سخن
به میان آورد و افــزود :طرح شهید «سلیمانی»
طرحی محله محور است که محالت در آن بر
اساس چارچوب استقرار جغرافیایی واحدهای
بهداشتی درمانی متناسب با ساختار مصوب
وزارت بهداشت ،درمــان و آمــوزش پزشکی به
ویژه مراکز جامع خدمات سالمت ،پایگاه های
سالمت و خانه های بهداشت مشخص و تعیین
شده اند.
وی با تاکید بر اینکه باید رده هــای مرتبط با
نظام سالمت به شکل خودکفا در طرح شهید
«سلیمانی» عمل نمایند ،تصریح کــرد :برای
اینکه چرخه انتقال ویـــروس کــرونــا یــا همان
کــوویــد 19شکسته شــود چند عامل کلیدی و
مهم ،موثر به شمار می آید.
وی با تاکید بر اینکه برای شکستن چرخه انتقال
ویــروس کرونا باید در گــام نخست بیماریابی

خوبی داشته باشیم که در نتیجه آن بایستی
بیماران و افرادی که عالمت و نشانه های ابتالی
به کرونا دارند ،به موقع پیدا شوند ،خاطر نشان
کــرد :در گــام دوم ،یافتن اطرافیان آنانی که
ابتالیشان به کرونا قطعی شده است ،ضروری
است.به گفته معاون بهداشتی دانشکده علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین،
در مرحله سوم باید افــراد با ابتالی قطعی به
کرونا ،اطرافیانشان و دیگر اعضای جامعه تحت
آموزش قرار گیرند تا کرونا به افراد سالم سرایت
نکند و از این مسیر شاهد تقویت قطع زنجیره
انتقال ویروس کرونا باشیم.به گفته دکتر «نادر
نیک پرست» ،در قالب طرح شهید «سلیمانی»،
افراد با کرونای مثبت و خانواده های دارای فرد
با ابتالی قطعی به کرونا ،تحت پشتیبانی طرح
های حمایتی قرار می گیرند که به واسطه آن
نیاز نباشد آنان به دلیل مسائل اداری ،اقتصادی
و معیشتی و حتی تامین مایحتاج روزمره ،محل
زندگی خود را ترک کنند و به عبارتی دیگر از
قرنطینه خارج شوند.وی دیگر بعد عملیاتی و
اجرایی شدن طرح شهید «سلیمانی» را نظارت
بر اماکن و محل های هرگونه تجمع در محالت
دانست و افزود :با تقویت و توسعه بعد نظارتی
امید می رود امکان انتقال ویــروس کرونا به
حداقل رسانده شود.
به گفته وی ،چهار تیم عملیاتی در پیشبرد

اجــرای طرح شهید «سلیمانی» فعال هستند.
وی با اشاره به ماموریت تیم های حمایتی طرح
شهید «سلیمانی» ،تصریح کرد :افرادی که مبتال
و درگیر کرونا می شوند ،اگر چنانچه از حیث
شرایط مالی و اقتصادی نیازمند کمک های
معیشتی باشند به آن ها مساعدت خواهد شد
تا در نتیجه آن کمتر تحت فشار ،مضیقه یا تنگنا
قرار گیرند که تحقق این مسئله از رسالت های
تیم های حمایتی است.
وی بــا اشـــاره بــه ایــنکــه ،تیم هــای حمایتی
کــار دیگری را هم انجام می دهند و آن را در
دستورکار خود دارنــد ،اضافه کــرد :در همین
راســتــا ممکن اســت خــانــواده هــای بــا ابتالی
کرونای قطعی تمکن مالی داشته اما به لحاظ
انجام کارهای اداری نیازمند کمک و مساعدت
باشند زیرا باید در قرنطینه بمانند و به هیچ وجه
نباید به بیرون مراجعه کنند ،که با این وجود
در طرح شهید «سلیمانی» تیم های حمایتی با
هزینه خود فرد پشتیبانی اداری و تدارکاتی را
برای ایشان انجام می دهند.
وی گریزی به فعالیت تیم های رهگیری هم زد
و افــزود :به محض اینکه ابتالی کسی به کرونا
قطعی و به عبارتی فرد مثبت پیدا شد ،مراتب
به تیم های رهگیری اطالع داده می شود و در
نتیجه آن افــراد مثبت ،نزدیکانشان و آنان که
احتمال تماس فرد مثبت مذکور با آن ها بوده

است مشخص و پس از آن رهگیری می شوند.
به گفته معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین ،اگر
چنانچه نیاز باشد تیم های رهگیری مراقبت
های اولیه را در منزل انجام می دهند و تست
سریع را برای افراد با احتمال ابتالی به کرونا به
واسطه تماس با یک فرد کرونا مثبت انجام می
دهند که البته نیم ساعته هم پاسخ نتیجه تست
آن ها داده می شود.وی اضافه کرد :افراد مثبت
که مشخص شدند هماهنگ می شود افراد تحت
قرنطینه باشند و به هیچ وجه منزل را ترک نکنند
تا شاهد قطع زنجیره ابتالی کرونا باشیم.
به گفته دکتر «نیک پرست» که درباره کارکردها
و رویکردهای طرح شهید «سلیمانی» و فعالیت
تیم های مراقبت در منزل در دل آن سخن می
گفت ،اگر فردی از مبتالیان با کرونای قطعی
مثبت نیاز به مراقبت داشــت ،تیم رهگیری با
تیم مراقبت در منزل شامل پزشک و پرستار
هماهنگ مــی کند تــا کــارهــای مراقبت های
درمانی را به طور ویژه و خاص انجام دهند.
وی بــه فعالیت تیم هــای نظارتی هــم اش ــاره و
تصریح کرد :در راستای فعالیت تیم های نظارتی،
کارشناسان مرتبط با بهداشت محیط ،بسیج،
هالل احمر و معتمدان محلی از اماکن بازدید
میکنند و مسئله رعایت پروتکل های بهداشتی را
رصد می نمایند و آن را تحت نظارت دارند.

نگاه

شاکله تیم های  4گانه
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
اسفراین گریزی به استخوان بندی تیم های  4گانه فعال طرح شهید
«سلیمانی» زد و افزود :پایگاه های بسیج شاکله تیم های حمایتی را
تشکیل می دهند و عمده فعالیت مرتبط با کارهای حمایتی روی دوش
آن هاست.دکتر «نــادر نیک پرست» ،کارشناسان بهداشت محیط،
بسیج ،هالل احمر و معتمدان محلی را محور تشکیل تیم های نظارتی
در طرح شهید «سلیمانی» دانست.به گفته وی ،سرمایه انسانی حوزه
بهداشتی ،بسیج و هالل احمر هم کسانی هستند که در قالب تیم های
رهگیری برای عملیاتی و اجرایی شدن طرح شهید «سلیمانی» همت
می کنند.آنطور که او گفته است :فعالیت های تیم مراقبت در منزل
هم تاکنون به عهده بسیج جامعه پزشکی اسفراین بوده است.

خبر مرتبط
طرح شهید «سلیمانی» در اسفراین به

روایت آمار و ارقام

تاکنون در راستای عملیاتی و اجرایی شدن طرح شهید «سلیمانی»
بیش از  2هــزار و  200تست سریع کرونا صــورت گرفته است.این
خبر را معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
و درمانی اسفراین اعالم و مطرح کرد :در قالب طرح های حمایتی
مرتبط با طرح شهید «سلیمانی» ،تاکنون بیش از هزار و  200بسته
معیشتی به ارزش بالغ بر  2میلیارد و  500میلیون ریال توزیع شده
است.به گفته دکتر «نادر نیک پرست» ،تاکنون بیش از بر  95بیمار
در راستای فعالیت های تیم مراقبت در منزل ،ویزیت پزشک شدند و
خدمات پزشکی و پرستاری هم دریافت نموده اند.وی به ثبت  4هزار
نظارت مشترک بر رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی تیم های
نظارتی مشترک ذیل طرح شهید «سلیمانی» هم اشاره کرد.

طرح شهید «سلیمانی»
طرحی محله محور
است که محالت در آن
بر اساس چارچوب
استقرار جغرافیایی
واحدهای بهداشتی
درمانی متناسب
با ساختار مصوب
وزارت بهداشت،
درمان و آموزش
پزشکی به ویژه مراکز
جامع خدمات سالمت،
پایگاه های سالمت
و خانه های بهداشت
مشخص و تعیین
شدهاند

۳

