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دگی با روبان قرمز

ه
مه چیز درباره ایدز

که به عموم مــردم
یـــادآوری شــود که
راه تشخیص
 HIVاز بین نرفته
بیماری چیست؟
است و هنوز کارهای
آلودگی
زیــادی وجــود
به ویروس فقط از
دارد که باید انجام
طریق آزمایش خون
روبـ
شود .مشخص
ـان قرمز ،به عنوان
می شود .از زمانی
نماد ایــدز شناخته
که فرد با ویروس
شده
تماس پیدا می کند تا
است .به مناسبت
روز جهانی ایدز
زمانی که آلودگی در
بــا
آزمایش خون
«فضل ا ...پسندیده»
مشاهده می شود
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سالمت

پیک سالمت

عاقبت مق

اومت در برابر دار

در
چه مواردی باید
شود؟
اگر
شخص به هر دلیلی
احتمال می دهد که به
ویروس
ایدز آلوده شده است

آزمایش ایدز انجام

کارشناس
ممکن است تر مورد آزمایش قرار گیرد ،زیراباید هرچه سریع ویروس ایدز
چند ماه طول
بیماری های
بکشد ،بنابراین جواب
حتی
واگیر دانشگاه علوم
منفی به تنهایی
پزشکی
مثبت یا مراحل بیماری باید گام های سازمان در اولین از طریق
خراسان شمالی
ارزشی ندارد و الزم
یافته ای
گفت و از انجام
است قبل بــرای
گو کرده ایم
آزمایش ،با یک مشاور
حفظ درازمــدت سالمتی فرد برداشته تماس های
تا این بیماری را
آگاه صحبت کرد.
شود.
آیا جداسازی افراد
بیمار باید به طور
بیشتر بشناسیم.
بیمار از افراد سالم
منظم به یک متخصص معمولی مانند
ضروری است؟
بیماری های عفونی
ایدز چیست؟
مراجعه کند تا در وقت
خیر،
الزم،
زیرا
دست
قبل
دادن،
ای ــدز یــک
ویروس ایدز از
از بدحال شدن،
بیماری ویــروســی
طریق تماس های
درمان ضد ویروس
است
معمولی مانند دست دادن ،درآغوش کشیدن ،ایدز شروع شود .این روش رسیدگی فعاالنه در درآغوش
که توسط ویــروس
اچ
آی
وی
روبوسی کردن،
بیماران ایدز
(نقص ایمنی انسانی)
عطسه و سرفه ،کار
سبب می شود آن ها سال های کشیدن،
منتقل یک محل،
کردن در بیشتری
می شـ
ـود .ایــن ویــروس به
زندگی سالم داشته ب
استفاده از حمام و توالت
گروه سالمت
تدریج اســتــفــاده
مشترک ،یکی از
بشریاشند.ایدز به روبوسی
سیستم دفاعی
از ظـــروف و وسـ
بیماری های مهلک
بدن را مختل می
ـایــل غ ــذا خــوری
تبدیل شده
اپیدمی جهانی ایدز و
کند به طوری
مشترک ،نیش حشرات ،استخر و وسایل نقلیه است .با شروع پاندمی بیماری کووید  ،۱۹سایر کردن ،عطسه
که فرد طی سال
ویروس آن ،با توجه به
مقیاس
ها به عمومی
خدمات
انواع عفونت ها و
و تأثیر ویرانگری
سرطان ها مبتال
می
که دارد یک مورد
منتقل نمی شود .بسیاری از مبتالیان تشخیص وضروری سالمت از جمله پیشگیری ،و سرفه،
شود
و
در
به
اضطراری
نهایت از پا درمی آید.
جهانی و یکی از
ایدز ،نه به دلیل بی
درمــان اچ آی
وحشتناک ترین
بند و باری ،بلکه
وی تحت تاثیر قرار کار کردن
ناآگاهی
ایدز با
در اثر گرفته و
آلوده
چالش ها را در برابر
عفونت
شده
امسال
اچ
آی
اند.
برنامه
وی
افراد مبتال به
زندگی انسان تشکیل
چه تفاوتی
ریــزی بــرای
و
دارد؟
حمایت پویش
می دهــد که رشــد
همدلی جامعه نیاز
برگزاری در یک محل،
ها و کارزارهای روز
اجتماعی و اقتصادی را
دارنــد .آن چه ما
در
را
از
در
جهانی ایدز به منظور
زمانی
معرض
که
حمایت
خطر
سراسر جهان تضعیف
فرد به اچ آی وی مبتال می شود ماست ،نه قرار می دهد رفتارهای پر خطر مراکز ارائهبیشتر از افزایش تاب آوری سازمانی استفاده از
می کند و بر تمام
تا شروع
سطوح جامعه ملی ،ا
زندگی در
خدمت
بیماری ایدز ممکن
کنار
جتماعی،
است
بیماران
افراد
بیش
مبتال
مبتال.
از
خانوادگی
به
۱۰
و فـ
ســال طـ
در اولویت است .یکی از چالش اچ آی وی حمام و توالت
ـردی تاثیر می گـ
چگونه خود را
ـول بکشد .در ایــن
ـذارد .ایــدز تاکنون
در برابر آلودگی
های
مــدت ،فــرد سالم
میلیون
جان است و
به شدت
۱۹اصلی که مشترک،
ها انسان را گرفته
حفاظتکنیم؟
می تواند به کار و
تحت تاثیر پاندمی
است و در سراسر
فعالیت خود ادامه
کووید نیز قرار
جهان ،هر
از هر گونه
دهد اما می تواند
سال میلیون ها
گرفته ،افت فعالیت های تشخیص و شناسایی استفاده
بیماری را نیز انتقال
اعتیاد به ویــژه اعتیاد
انسان به ویروس
دهد.
«اچ
تزریقی
آی
وی»
آل
ـ
موارد
ـوده می
ویروس چگونه
مبتال به
بپرهیزید ،هرگز از
شوند و البته تاکنون
وارد بدن می شود؟
هیچ
استفاده نکنید ،از سرنگ و سوزن مشترک اطالع رسانی اچ آی وی است؛ لذا به منظور از ظروف
تماس خونی
راهی برای درمان
مناسب و
از طریق استفاده
قطعی آن پیدا نشده
وسایل تیز و برنده
از
است.
مشتـــرک تیغ و
مانند در این
ترغیب به انجام تست و وسایل
وسایل تیز و برنده
سوزن خالکوبی،
خصوص ،پویشی
از
مــانند تیـــغ ،ســوزن
مسواک و  ...به صورت
تحت عنوان «من نیز
سال  ،۱۹۸۸اول
خالکــوبی ،سرنگ و
مشترک استفاده نکنید.
آزمایش تشخیص اچ آی وی را انجام می دهم» غذا خوری
دسامبر ( ۱۰آذر) روز
سرسوزن ،تماس جنسی
با
آیا
جهانی ایدز نام گذاری
افراد آلوده ،خون و
که به مدت یک ماه
ایدز درمان دارد؟
شده است و هر سال
فراورده های خونی ،از
برای
این
مــادر
و تا  ۲۰آذر ۱4۰۰از  ۲۰آبان آغاز شده است مشترک ،نیش
خیر!
روز،
شعار خاصی
آلــــوده به نـوزاد طی
متاسفانه هم اکنون
ادامـ
نیز در نظر گرفته
میشود.
بارداری و از طریق ایـ
زایمــان و
درمان قطعی برای گرفته اســت .ایــن کمپینـه بادارد ،مد نظر قرار حشرات،
ـن بیماری وجــود
هــدف عمده از ایـ
شیردهی از راه
ـن کــار ایــن است
نــدارد ولــی درمــان
های انتقال این
 ۲هــدف
بیماری است.
موجود می تواند
های بیماریابی در جمعیت های کلیدی و اصلی استخر و
طول عمر بیماران را
کاهش
دهد و
افزایش انــگ
زن
ـ
کیفیت
ـی
و
زندگی
آنان را بهبود بخشد.
تشخیص اچ آیدسترسی همگانی به آمــوزش و وسایل نقلیه
وی برگزار می شود.
عمومی منتقل
نمی شود

وضعیت استاندار خراسان شمالی
هر چه زودتر تعیین تکلیف شود

وهای آنتی بیوتیکی

مقاومت در
برابر داروهــای
آنتی بیوتیکی یعنی
درمــان
نشدن بیماری هــای
عفونی و باید آگاه
باشیم که
قربانی این حادثه،
تمام رده های سنی
در کل
جهان خواهند بود.
معاون داروی دانشگاه
علوم پزشکی
خراسان شمالی با
بیان این مطلب
اظــهــارکــرد:
در واقــع میکروب
ها در برابر آنتی
بیوتیک
مقاوم
می شود ،نه
انسان ها و حیوانات.
دکتر «فـــالح»
تصریح کــرد :هـ
ـش
ـ
ـداره
ـ
ـا
را
جدی
بگیرید زیرا
میکروب ها مقاوم شده
اند و در آینده ای
بود .وی ادامه
نزدیک ،درمان با
داد :برای پیشگیری
آنتی بیوتیک دیگر
از ابتال به بیماری
کنیم .وی
اثربخش نخواهد
های عفونی ،باید
اضافه کرد :مقاومت
بهداشت فردی و
ا
در برابر داروهــای
ظهارکرد:
آنتی
م
در
عمومی را رعایت
یکروبیال
بیماری های
یک تهدید بزرگ
ویروسی مانند سرما
شوند،
جهانی است .وی
خوردگی ،آنفلوانزا و
مگر آن که عالوه بر
کرونا ،آنتی بیوتیک
ویروس ،باکتری
را می
ها نباید استفاده
هم به بدن بیمار
طلبد .وی اضافه کرد:
حمله کرده باشد که
مقاومت میکروبی به
تشخیص دقیق پزشک
زیست قابل انتقال
آنتی بیوتیک ها در
است .دکتر «فالح»
میان انسان ها،
تاکید کرد :همیشه
حیوانات و محیط
مشورت کنید .وی
قبل از دریافت آنتی
افزود :مصرف آنتی
بیوتیک
با
بیوتیک
گروه
بدون
میکروبی
تجویز
پزشکی
خواهد شد.
پزشک منجر
به بروز عوارض و
همچنین مقاومت
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واکسینه شدن

 57درصد مادران

سالمت

 #ماسک_بزنیم

باردار در استان

درصد
پوشش واكسیناسیون
کرونای مادران باردار
شهرستان ها
در استان تاکنون
باالی  ۸۰درصد
 57درصد بوده و
است .رئیس گروه
خراسان
این رقم در برخی
سالمت جمعیت،
شمالی با بیان این
خانواده و مدارس
مطلب اظهارکرد:
کسب رتبه
دانشگاه علوم پزشکی
با توجه به پوشش
دوم کشوری ،واك
باالی واكسیناسیون
سیناسیون زنان در
دکتر
كووید  ۱۹در استان و
سنین باروری نیز
«مریم پورآدینه» با
در استان دارای
اشاره به اهمیت و
وضعیت
حساسیت
هفته
مطلوبی
واک
اخیر
است.
سیناسیون
با توجه به راه
کرونا برای مادران
اندازی کمپین واک
سیناسیون مادران
باردار ،افزود :در 3 ،۲
آمار بسیار خوب در
باردار و پیگیری واک
حال رشد و افزایش
است.وی با بیان این که در این بین سیناسیون این گروه سنی،
باروری بوده اند و
واکسیناسیون را نیز
مادرانی
جدید
انجام داده اند ،اضافه
هستند که در سنین
واکسینه شده اند و
کرد :بنابراین مادران
دغدغه واکسیناسیون
بسیاری در بارداری های
کرد :در هفته های
مادران باردار را
آتی شاهد افزایش
در طول بارداری ن
درصد
واک
داریم.وی
بیماری
خاطرنشان
سیناسیون این
کرونا برای آن ها
جمعیت هدف خواهیم
را نداشته باشیم.
بود تا دیگر دغدغه
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چگونگی مصرف

مبتالیان به

کرونا از خود در

مانی پرهیز کنند

بهبود
می یابند نیز حتی
مبتالیان به
ممکن است بعد از چند
در
کرونا از خوددرمانی
روز کرد :این
وضعیت بسیار بدی قرار
پرهیز کنند .مدیر
اداره
بیماران زمانی به
گیرند .وی اضافه
پزشک یا مراکز درمانی
پیشرفت بیماری و کم
پرستاری دانشگاه علوم
این بیماری بعد از
کرد :مراجعه می
پزشکی خراسان
کردن عوارض تمرکز
کنند که بیماری م
شروع عالیم در برخی
شمالی با بیان ایـ
اســت« .رضــا
داشته روزهــای
ستقرشده و عوارض
موارد تا ریوی،
ـن مطلب افــزود:
فانی» با بیان این که
هفتم تا هشتم سیر
کلیوی و  ...به جا
تاکنون برای بسیار
آرام و کم عارضه
درمان بیماری کرونا
بیماری کرونا دارد
گذاشته است و این امر
خطرناک و غیرقابل
ای درمان را
هیچ درمان قطعی و
اما پس از آن شدت
پیش بینی است،
سخت و دشوار می
پیدا نشده و
بیماری بیشتر و حال
مشخصی کرد :خود
اضافه وخیم
کند.وی تاکید کرد:
بیمار انجام واک
سیستم درمان بیشتر بر
تر می شود.وی با
درمانی جان بسیاری از
سیناسیون موجب
بیان این که برخی
جلوگیری از است و
بیماران را گرفته با
ایجاد ایمنی در برابر
بیماران ویروس
بیمارانی که تصور
مشاهده تسکین
می
می
عالیم
شود
و
کنند
در
از
با
خ
بد
حال و
روزهای اول به
وددرمانی می افتند و
بستری شدن و مرگ
اشتباه و میر ناشی
به پزشک مراجعه
از کرونا می کاهد.
نمی کنند ،اضافه

آنتی بیوتیک ها در

زمان دندان درد

چگونگی
مصرف صحیح آنتی
بیوتیک ها در زمان
خراسان
دندان درد اعالم
شمالی گفت :آنتی
شد .مدیر داروی
بیوتیک ها برخی
است
دانشگاه علوم پزشکی
عفونت های دهان
درمان می کنند و در
(مانند آبسه دندان) را
برخی موارد ،آنتی
که ناشی از باکتری
احتیاطی برای
بیوتیک قبل از اقدامات
صورت لزوم جلوگیری از عفونت تجویز
دندان پزشکی به
عنوان یک اقدام
می شود که آن را
بر اساس
پیشگیری از عفونت می
دستورالعمل های
پزشک
نامند و فقط باید در
بالینی پزشک مربوط
خود در مورد این که
استفاده شود .دکتر
آیا نیاز به مصرف
«فالح» افزود :با دندان
آنتی بیوتیک قبل
صحبت و از مصرف
از
خودسرانه
اقدامات
آنتی
دندان
وی اضافه
بیوتیک در زمان دندان
پزشکی دارید یا خیر؟
کرد :آنتی بیوتیک
درد پرهیز کنید.
های خود را دقیق ًا به
شده
همان
است
و
در
صورت
صورت
مصرف کنید که توسط
تجربه هر گونه عوارض
دندان پزشک تجویز
خود مطرح کنید.
جانبی یا عکس العمل
های آلرژیک موضوع
وی
را با دندان پزشک
اضافه کرد :آنتی
بیوتیک ها عفونت های
را
درمان نمی کنند و
دهان ناشی از ویروس
برای دندان درد یا
ها ،مانند تبخال و
که
عفونت های قارچی
دردهای دیگر ناشی از
آسیب اولیه منجر به
جراحت یا ضربه استفاده
عفونت باکتریایی شده
ممکن
باشد.وی
است
می شوند ،مگر این
تاکید
برای
کرد :مسکن های ضد
کمک به کاهش دندان
درد توصیه شود.
التهابی یا استامینوفن

صفحه 2

K H O R A S A N S H O M A L I

 4صفحه شماره  3652قیمت ۶000ریال

مدیرکل ساخت و توسعه راه های منطقه شمال شرق کشور:

اعتبارات مصوب برای اجرای پروژه محور بجنورد -گلستان پاسخگو نیست
خراسان شمالی حتی یک ریال از منابع توازن منطقه ای را برای اجرای پروژه چهار خطه کردن محور بجنورد-جنگل گلستان اختصاص نداده است

صفحه ۲

«پاکمهر» خبر داد:

بازگشت حق نوار مرزی
به احکام کارمندان
خراسان شمالی
2

یک فوتی کرونایی در  24ساعت
2
روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه

انتقاد نماینده ولیفقیه از توقف  7ماهه
پروژه ارتقای بیمارستان پورسینای آشخانه

صفحه 2

ورزش

موج جدید حضور در باشگاه ها
تقابل دراگون بوت استان با مدعیان کشوری
3

توپ شناسایی نشدن ظرفیت های سرمایه گذاری بجنورد در زمین راه و شهرسازی
صفحه ۲

برف و باران دوباره در راه استان
دما  10درجه کاهش می یابد

2

گزارشی از برگزاری مجمع سالیانه هیئت فوتبال استان

سامان دهی و افزایش مدارس
فوتبال خراسان شمالی
رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی در حاشیه
بــرگــزاری مجمع سالیانه هیئت فوتبال استان
که روز دوشنبه با حضور دبیرکل و عضو هیئت
رئیسه فدراسیون فوتبال کشور و رئیس کمیته
امور استان ها برگزار شد از مهم ترین اقدامات این
هیئت به افزایش و سامان دهی مدارس فوتبال
استان اشاره کرد.
«حسین جعفرزاده» با بیان این که سامان دهی
و افزایش تعداد مدارس فوتبال ،اولویت اساسی
هیئت بوده که باعث شده است  20مدرسه فوتبال
استاندارد و دارای مجوز در استان داشته باشیم،
افـــزود :مــدارس فوتبال متعهد به رعایت آیین
نامه قوی هستند که داشتن مدیر فنی با مدرک
مربیگری  Aو  Bآسیا ،داشتن مربی با حداقل
مــدرک  Cآسیا و مشارکت والدین در تصمیم
گیری های هیئت مدیره ،بخشی از تعهد مدارس
فوتبال به شمار می رود.او حضور الزامی مدارس
در لیگ ها در رده هــای سنی مختلف و فصلی
نبودن فعالیت باشگاه را از دیگر اقداماتی بیان
کرد که هیئت برای سامان دهی مدارس فوتبال
انجام داده است.وی رشد کمی و کیفی تیم ها را
از مهم ترین دستاوردهای سامان دهی مدارس
ذکر کرد.به گفته «جعفرزاده» ،مسابقات فوتبال
نونهاالن ،نوجوانان و جوانان که قب ً
ال با حضور
 4تیم برگزار می شد امسال به طور میانگین با
حضور  ۱۸تیم برگزار شده است.
وی از مهم ترین خواسته های هیئت فوتبال استان
از دبیرکل فدراسیون فوتبال که بــرای برپایی
مجمع سالیانه به استان سفر کرده بود به پیگیری
درخصوص معافیت استان ها از پرداخت ورودی
مسابقات اشاره کرد و گفت :خراسان شمالی با
توجه به محرومیت ها و کم برخوردار بودنش می
تواند در بین تیم هایی قرار بگیرد که از پرداخت
ورودی مسابقات معاف خواهد شد.
«جــعــفــرزاده» اظــهــارکــرد :ایـــام ،کــردســتــان و
سیستان و بلوچستان جزو استان هایی هستند
که از پرداخت ورودی مسابقات معافند در حالی
که  5استان دیگر نیز در فهرست استان هایی قرار
دارند که با تایید هیئت رئیسه از پرداخت ورودی
معاف خواهند شد.وی دریافت سهمیه لیگ دسته
یک جوانان کشور را نیز از دیگر درخواست های
هیئت از دبیرکل فدراسیون فوتبال بیان کرد.به

گفته «جعفرزاده» مشکل اساسی ورزش استان،
حمایت نکردن صنایع از تیم های استانی است در

حالی که صنایع بزرگی داریم که درآمدهای مالی
میلیاردی دارند و انتظار می رود از برخی تیم های
با نفوذ استان حمایت شود.او تاکید کرد :صنایع
باید در قبال مسئولیت اجتماعی خود از تیم های
ورزشی استان حمایت کنند و این امر می طلبد
نمایندگان مجلس در دیدار با وزرا مصوبه ای در
این زمینه کسب کنند.دبیرکل فدراسیون فوتبال
نیز حضور صنایع را عاملی برای پیشرفت تیم های
قدرتمند بیان کرد.
«حسن کامرانی فر» مهم ترین راهکار رشد فوتبال
را حضور الزامی صنایع در این ورزش ذکر کرد
و گفت :باید از حداکثر ظرفیت ها برای توسعه
فوتبال استفاده شود و استان های بزرگی که
چند باشگاه در لیگ برتر دارند از حضور صنایع
برخوردارند.
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