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خیران فعال حوزه سالمت خراسان شمالی تقدیر شدند
 I Iمدافعان سالمت با از خودگذشتگی در خدمت مردم هستند

خیران فعال حوزه سالمت خراسان شمالی در دومین مجمع سالمت استان با
حضور مسئوالن ارشد استانی و اقشار مختلف مردم ،معرفی و تقدیر شدند.
دومین مجمع سالمت استان روز چهارشنبه  4خرداد  1401در سالن گلشن
بجنورد برگزار شد و خیران فعال در حوزههای مختلف سالمت از جمله اهدای
عضو ،تجهیزات پزشکی ،زیرساختهای بهداشتی و درمانی و همچنین
سازمانها ،ادارات ،ارگانهای دولتی و غیر دولتی ،کارخانجات ،گروههای
جهادی و داوطلب فعال در امر سالمت تقدیر و تجلیل شدند و دومین مجمع
سالمت استان با شعار «مشارکت اجتماعی ضامن سالمتی همگانی» برگزار
شد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی هم گفت:
در شرایطی که عــده ای با احتکار به مــردم ظلم
میکنند ،مدافعان سالمت با از خودگذشتگی در
خدمت مردم هستند؛ اقدامات این قشر در تاریخ
ماندگار است و دستگاه قضا نیز با تمام تــوان در
کنار این حــوزه بــرای حفظ سالمت مــردم خواهد
بود.
حجت االســام و المسلمین «رضــا براتی زاده» اظهارکرد :حماسه سوم
خرداد بزرگ است و همه ما مدیون رشادت های مردم آن زمان به خصوص
شهدا هستیم.
وی ادامه داد :در این شرایط سخت عده ای با احتکار به مردم ظلم می
کنند اما در همین اوضاع عده ای برای تامین سالمت مردم به خصوص در
دوران کرونا شبانه روز به مردم خدمت می کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد :در دوران کرونا همه
شاهد بودند که مدافعان سالمت در شرایط دشــوار از فرزند خود دوری
کردند تا به مردم خدمت رسانند؛ لذا این افراد در تاریخ ماندگار هستند.
وی گفت :ارزش فعالیت مدافعان سالمت معنوی است لذا نباید درگیر
اعداد و ارقام شد زیرا این کار الهی و از روی انسانیت است.

 I Iتأکید بر افزایش آگاهی مردم درباره فرهنگ عمومی سالمت

امــام جمعه موقت بجنورد در این مراسم بر افزایش
آگاهی مــردم در خصوص فرهنگ عمومی سالمت
تأکید کرد و گفت :هر چقدر مردم با موضوعات سالمت
آشنا باشند از هزینه های حوزه سالمت کاسته و باعث
کاهش آسیبها در این حوزه می شود.
حجت االسالم «مهدوی پور» افزود :یکی از مشکالت
امروزه جامعه کم بودن اطالعات عمومی مردم از رمز و رازهای سالمت است و
باید در این زمینه کار شود.

 I Iشاخص های سالمت استان را باید به باالتر از میانگین کشوری
برسانیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هم با تاکید
بر مشارکت اجتماعی در حوزههای مختلف سالمت گفت:
برای تحقق این مهم و ارتقای شاخصهای سالمت استان،
سازمانهای مردمنهاد ،دستگاههای دولتی و غیردولتی و
اقشار مختلف مردم نقش مهمی دارند.
دکتر «سیدجواد پورنقی» اظهارکرد :هدف از تشکیل
مجمع سالمت استان ،مشارکت و همافزایی تمام دستگاههای اجرایی ،سازمانهای
مردمنهاد ،ارگانهای دولتی و غیر دولتی در مقوله سالمت است.
وی تصریح کرد :در بحث ایجاد گفتمان و اجتماعیشدن سالمت ،در حالت ایدهآل
حداکثر  ۲۵درصد توسط سیستم وزارت بهداشت و درمان تأمین میشود و ۷۵
درصد آن به کمک و مساعدت دستگاههای فرا بخشی و مردم بستگی دارد.
وی با اشاره به این که در شاخصهای سالمت جایگاه خوبی نداریم و از میانگین
کشوری عقب هستیم ،افزود :یکی از رسالت های مسئوالن انتقال این کاستیها به
سطح ملی است و در این راه مصمم هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تاکید بر این که باید شاخص های
سالمت استان را به باالتر از میانگین کشوری برسانیم ،گفت در این مسیر ،هماهنگی
تمامی دستگاه ها امری ضروری است.
دکتر «پورنقی» تصریح کرد :همان طور که امروز توانستیم در حوزه واکسیناسیون
و کنترل بیماری کرونا با مشارکت و همراهی مردم به موفقیت دست یابیم ،در سایر
بخشهای سالمت نیز مردم ،سمنها و مسئوالن می توانند به شدت کمک حال
سیستمسالمتاستانباشند.

وی افزود :با این که جایگاه استان در برخی شاخصهای سالمت با مطلوب فاصله
داریم ،اما در امر واکسیناسیون جزو استانهای برتر بودیم و هستیم و علت این امر
هماهنگی بین دستگاهی و مشارکت مردم بوده است.
دکتر«پورنقی»واکسیناسیونگستردهدرروستاهایدورافتادهمرزیرانمونهعدالت
در سالمت دانست و بیان کرد :باید بتوانیم با این همافزایی سایر خدمات و امکانات
حوزه سالمت را نیز با این سمت و سو ارائه دهیم.

 I Iمجموعه سالمت استان ،فاتح جبهه کرونا و احیاگر ارزش ها

فرمانده سپاه حضرت جواداالئمه(ع) خراسان شمالی
هم با بیان این که یکی از ارکان اصلی انقالب ،مردم
است ،اظهارکرد :مجموعه سالمت استان ،در جبهه
کرونا فتح آفریدند ،ارزشها را زنده و به اولویت اول
انقالب خدمت کردند.
ســردار «اسماعیل فرجی» با اشــاره به واقعه بزرگ
فتح خرمشهر ،افزود :امروز خرمشهرهایی داریم که
آزادسازی آن ها به مراتب دشوا تر است .کارزار کرونا ،یکی از آن خرمشهرهاست
که سپاه در کنار کادر درمان قرار گرفت تا مشکالت مردم را حل کند چون،
خدمت به مردم را تکلیف خود می داند.
وی با تقدیر از کادر درمان که در ایام سخت کرونا عاشقانه به مردم خدمت
کردند ،اضافه کــرد :امــروز در دیگر کارزارها نیز با الگوگیری از آزادســازی
خرمشهر می توانیم بر مشکالت پیروز شویم.

پیک سالمت

استان های دارای باالترین میزان ابتال به سرطان روده بزرگ
دبیر اجرایی هفته سالمت گوارش اظهارکرد :هر سال انجمن جهانی گوارش
موضوعی را جهت اطالع رسانی گسترده و به روز رسانی دانش همکاران مطرح
میکند و کشورهای عضو انجمن به این موضوع میپردازند که امسال موضوع
«کلورکتال» به عنوان مسئله هفته جهانی سالمت گوارش انتخاب شده است.
به گزارش فارس« ،فرزانه اتحاد» در پاسخ به این پرسش که باالترین میزان ابتال به

سرطان روده بزرگ یا کلورکتال در کدام استان هاست ،خاطرنشان کرد :بر اساس
طرح ملی کوهرت و پیمایش های انجام شده ،باالترین میزان ابتال به سرطان روده
بزرگ در استان گلستان و اردبیل ثبت شده است .وی با اشاره به این که سرطان
روده بزرگ از طریق غربالگری قابل شناسایی به هنگام است ،گفت :در صورت
تشخیص به موقع این بیماری ،با درمان موفقیت آمیز آن همراه خواهیم شد.

ایجاد پنجره واحد برای حمایت از صنایع سالمت محور
رئیس سازمان غذا دارو از ایجاد پنجره واحــد بــرای حمایت از صنایع
سالمت محور خبر داد .به گزارش وبدا ،دکتر «بهرام دارایی» در بیست
و سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی ایــران سالمت  ۱۴۰۱با اشاره
به اینکه تفاهمنامهای بین وزارت بهداشت و معاونت علمی ریاست
جمهوری برای ایجاد پنجره واحدی برای حمایت از تمام صنایعی که
مرتبط با کاالهای سالمت محور است منعقد شده است ،گفت :تولید
نامرغوب و مونتاژ را مخرب میدانیم و امیدواریم به زودی از کشور رخت
بربندد .متاسفانه به تجهیزات پزشکی آن چنان که باید بها داده نشده
است و باید مونتاژ را از تولید اصیل جدا کرد .وی با بیان این که حوزه
آزمایشگاه ،تجهیزات و ملزومات پزشکی را توسعه می دهیم تا به صورت
قابل قبولی همگام با صنعت رشد کند ،اظهارکرد :اقداماتی که در حوزه
تجهیزات پزشکی انجام شده به خوبی دیده نشد ،فقط در پاندمی کرونا
بخشی از کارها مورد توجه قرار گرفت .در پاندمی کرونا خیلی چیزها

ثابت و معلوم شد که سیستم واقع ًا کار کرده است« .دارایی» بر ضرورت
توجه به دانش بنیانها تاکید و بیان کرد :سال گذشته تفاهمنامهای
بین معاونت تحقیقات وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری منعقد شد و پنجره واحدی برای حمایت از تمام صنایعی که
مرتبط با کاالهای سالمت محور است ،ایجاد شد .متعاقب آن حمایت
از شرکتهای دانش بنیان با رویکرد صــادرات در سازمان غذا و دارو
در اولویت قرار گرفت .وی افزود :هم اکنون بازار تولید داخل تضمینی
است ولی وقتی صادرات داشته باشیم ،عیار و تکلیف تولیدات نامرغوب
مشخص میشود .رئیس سازمان غذا و دارو گفت :از اسفند سال ۹۸
که کرونا آمد از تولید داروهایی که مطرح میشد ،عقب نماندیم و جزو
پیشروان این صنعت بودیم بنابراین ظرفیت بزرگی در کشور وجود دارد
که نشان میدهد به اندازه کافی در حوزه ساخت و تولید اراده و دانش
داریم که این رویه باید ادامه یابد.

آثار جشنواره ملی هنر در مامایی در مرحله داوری نهایی
معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به پایان
زمــان ارســال آثــار به جشنواره ملی هنر در مامایی اظــهــارکــرد :روند
داوری نهایی آثار دریافتی به این جشنواره آغاز شده است .دکتر «بهرام
بیباک» گفت :آثار دریافتی ،هم از لحاظ هنری و هم از لحاظ علمی در

سطح مطلوبی هستند و حتی بسیاری از این آثار را میتوان در سطح
عالی و ممتاز طبقهبندی کرد .نخستین جشنواره ملی هنر در مامایی
در هفدهم ماه جاری به همت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی برگزار میشود.

وی با بیان این که  43سال ،با توجه به اصول و اعتقادات و سیاست های بر
مبنای اسالم رو در روی استکباری هستیم که به دنبال حاکمیت بر جهان است،
اضافه کرد :مشی استکبار در تقابل با انسانیت و مسیر الهی است و جمهوری
اسالمی ایران به دنبال احیای ارزش ها و قداست هاست و بدین جهت در مقابل
استکبار قرار گرفته ایم.

 4   I Iمحور در حوزه سالمت استان

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان
شمالی هم با بیان این که دولتی موفق است که از
مشارکت مردم برخوردار باشد ،اظهارکرد :رویکرد
دولــت مردمی و انقالبی به ویــژه در حــوزه سالمت،
مشارکت با مردم است و جایگاه خیران سالمت در این
مشارکت به عنوان نیازی ویژه ،دیده شده است.
دکتر «علی بیگ زاده» افزود :برنامه های مناسبی با سیاست دولت مردمی دیده
شده است و متناسب با آن اقدام می شود .وی به تبیین  4محور در حوزه سالمت
استان پرداخت و افزود :کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر،
تامین سالمت و امنیت غذایی ،اجتماعی شدن سالمت با جذب مشارکت های
اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی  4برنامه پیش بینی شده در این
حوزه هستند.وی با برقراری پیوندی میان فتح بزرگ آزادی خرمشهر و نبرد
سخت کرونا ،اعالم کرد :اقدام و ایثار مجموعه سالمت استان به مثابه ایثار و
جانفشانی رزمندگان در آزادسازی خرمشهر و بسیار ارزشمند بود.

رئ ـیــس دان ـش ـگــاه ع ـلــوم پــزشـکــی خــراســان
شـمــالــی:در شاخصهای سالمت جایگاه
خوبی ن ــدارمی و از میانگنی کـشــوری عقب
هستیم.یکیاز رسالتهایمسئوالن انتقال
این کاستیها به سطح ملی است و در این راه
مصممهستیم

سالمت نامه

اسفراین در مقایسه با سایر شهرستان های استان نرخ رشد
جمعیت کمتری دارد
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت :اسفراین در خراسان
شمالی در مقایسه با سایر شهرستان ها نرخ رشد جمعیت کمتری دارد .دکتر
«نادر نیک پرست» در اولین همایش مجمع سالمت اسفراین در سال 1401
با بیان این که کاهش شدید رشد جمعیت در کشور همچون قطاری است که
به سراشیبی افتاده و قدرت نگهداری سرعت آن برای ما ضعیف شده است،
افزود :اسفراین با  1.73درصد جزو شهرستان هایی است که کمترین نرخ
باروری کلی را در خراسان شمالی دارد .وی با اشاره به این که نرخ باروری
زنان تحصیل کرده کمترین نرخ باروری را در میان زنان دارد ،افزود :طبق
سیاستهای جدید ،فاصله ایمن بــارداری و فاصله سنی  ۲فرزند که در
گذشته  3تا  ۵سال تعیین شده بود اکنون بین  ۱۸تا  ۲۴ماه شاخصگذاری

شده است .معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسفراین با اشاره به این
که ایران نسبت به  45سال گذشته پیرتر شده است ،افزود :ایران در سال
 1430در زمره چند کشور اول پیر جهان قرار می گیرد.
دکتر «نیک پرست» از کاهش روند ازدواج در فاصله سال های  86تا  97خبر
داد و گفت :تاکنون در ازدواج روند نزولی ازدواج به صورت پیوسته را طی می
کنیم و سن ازدواج در آقایان به  29و در خانم ها به باالی  24رسیده است.
وی تاکید کرد :وظیفه و فعالیت های بهداشت همواره در جهت مراقبت از
سالمت جامعه بوده است .وی گفت :تامین سالمت مادران باردار و مراقبت
های پس از زایمان آن ها نیز همواره در پایگاه ها و مراکز خدمات جامع
سالمت انجام می شود.

آسم و آلرژی ریسک بیماری های قلبی را افزایش می دهند
بررسی جدید آزمایشهای بالینی و تحقیقات آزمایشگاهی نشان میدهد
که افــراد مبتال به آسم یا آلــرژی ممکن است بیشتر در معرض ابتال به
بیماری قلبی باشند و برخی داروها ممکن است این خطر را افزایش یا
کاهش دهند .به گزارش مهر« ،گوآ پینگ شی» ،سرپرست تیم تحقیق
از بیمارستان بریگهام و زنان در بوستون ،گفت« :بسیاری از مردم آسم
را یک بیماری ریوی میدانند ،اما ارتباط مهمی بین آسم و بیماریهای
قلبی  -عروقی ،مانند بیماریهای عروق کرونر قلب ،فشار خون باال و
موارد دیگر وجود دارد ».این بررسی ،مطالعات بالینی را توصیف میکند
که ارتباط بین آسم و تهدیدات سالمتی مانند بیماریهای قلبی عروق
کرونر و آئورتی ،شریانهای باریک شدهای که جریان خون را به اندامها
کاهش میدهد ،سکته ،نارسایی قلبی و سایر عــوارض قلبی را نشان
میدهد .این گزارش خاطرنشان کرد :تشکیل انواع خاصی از سلولهای
التهابی در ریهها ،قلب و عــروق خونی ممکن است ارتباط بین آسم و
بیماری قلبی عروقی را توضیح دهد .این مطالعه ،همچنین ارتباط بین
بیماری قلبی و آلرژیهای فصلی ،اگزمای آلرژیک و آلرژیهای شدید
غذایی و دارویی را بررسی کرد.

