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 105هزار پیش کسوت
دفاع مقدس استان همزمان
با سراسر کشور تجلیل شدند
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 ۲کشته درحادثه
رانندگی محور
کالت -مشهد

عکس :میثم دهقانی

همزمــان بــا آغــاز هفتــه بزرگداشــت
دفاع مقدس ،مراســم تجلیــل و تکریم
 ۱۰۵هزار پیش کســوت دفاع مقدس
خراســان رضــوی ،در قالــب کنگــره
سراســری تجلیل از یک میلیــون نفر از
پیش کسوتان دفاع مقدس...

 صفحه۲

صفحه3

رئیس اورژانسکشوربااشارهبهتمهیداتدههآخرصفراعالمکرد

یک « اتوبوس آمبوالنس» و 10موتورالنس در راه مشهد
رئیــس ســازمان اورژانــس کشــور گفــت :در
ســهمیههای جدید تجهیزات اورژانس 115
کشــور یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس و 10
دســتگاه موتورالنــس بــه مشــهد اختصــاص
مییابد.
دکتر جعفر میعادفر در گفت وگو با وبدا ،اظهار
کرد :روزهای پایانی ماه صفر مشــهد همانند
اربعین حسینی کربالست و زائران با پای پیاده
به سمت بارگاه منور رضوی مشرف میشوند
و ســازمان اورژانس کشــور هم به عنوان یکی
از بخشهای خدمترســان وزارت بهداشت،

درمــان و آمــوزش پزشــکی در حوزه ســامت
آمــاده خدمترســانی شایســته به عــزاداران
رضوی در روزهای  29 ،28و  30صفر است.
وی تصریح کرد :محور عملیات ویژه دهه پایانی
ماه صفر دانشگاه علوم پزشکی مشهد است و
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هم
به عنوان پشــتیبان تمام امکانــات و تمهیدات
الزم را برای خدمترسانی شایسته در این ایام
فراهم کرده است.
رئیس سازمان اورژانس کشــور با بیان این که
در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی ،مدیریت

حوادث و فوریتهای پزشــکی ماموریت ویژه
مشــهد در روزهای پایانی ماه صفر از ظرفیت
تمامــی دانشــگاهها و دانشــکدههای علــوم
پزشــکی سراسر کشــور استفاده شــده است،
خاطرنشان کرد :در فاصله زمانی  26شهریور
تــا  5مهر مــاه (از اربعین حســینی تا شــهادت
امام رضــا(ع)) از ظرفیت اورژانسهای 115
خراسان شمالی ،خراســان جنوبی ،سمنان،
گلســتان و مازندران اســتفاده شــده و در این
ایــام نیروهای اورژانــس  115این اســتانها
در مشهد و خراسان رضوی حضور مییابند.

سرپرستمعاونتبهداشتدانشکدهعلومپزشکینیشابورخبرداد:

شناسایی یک بیمار مبتال به بیماری وبا در نیشابور

شــجاعی مهر /سرپرســت معاونت بهداشت
دانشــکده علوم پزشکی نیشــابور از شناسایی
یک فــرد مبتال بــه بیمــاری وبا در شهرســتان
نیشابور خبر داد.
دکتــر علــی اصغــر نــوری گفــت :در پیگیری
های انجام شــده عالیم بیمار شناســایی شده
برطــرف شــده و هــم اکنــون فاقــد عالمــت و
مراقبت از وی در حال انجام اســت .وی ادامه
داد :چند نفــر دیگر نیــز از زائران بازگشــته از
کشــور عراق دارای عالیم بیماری هســتند که
توسط تیم ارزیاب معاونت بهداشت دانشکده
علوم پزشکی نیشــابور زیر نظرند و تست های
تکمیلــی برای بررســی وضعیت آنــان در حال
انجام اســت و زیــر نظر تیم نظام ســندرومیک
معاونــت بهداشــت دانشــکده علوم پزشــکی
نیشابور هســتند .سرپرست معاونت بهداشت
دانشکدهعلومپزشکینیشابورگفت:باتوجهبه
مشاهده موارد مثبت و مشکوک در شهرستان و
کشورهای همسایه ،همه افراد مبتال به اسهال
به مراکز خدمات جامع ســامت و پایگاه های
بهداشتی و خانه های بهداشت محل سکونت
خود برای تهیه رایــگان نمونــه مراجعه کنند.

سخنگویشورایاسالمی
شهرتربتجامخبرداد:

شروع عملیات بازگشایی
مسیربرگشتخیابان
 ۲۲بهمن از امروز

دکتر علــی اصغر نــوری ادامه داد :وبــا یکی از
بیماریهــای واگیــردار عفونی اســت که تنها
ن ها میشود .عامل
باعث بروز بیماری در انسا 
این بیمــاری ویبروکلــرا (نوعی باکتــری) ،در
روده باریک انســان ،سمی ترشــح میکند که
باعث بیماری و اســهال در انسان میشود و در
صورت تشــخیص ندادن به موقع جان بیمار را
تهدید می کند.
وی ضمن بیــان ایــن که عامــل بیمــاری وبا از
طریــق مدفوع و فاضــاب قابل انتقال اســت،
افزود :عامل بیماری مدت زیــادی در آب زنده
میمانــد بنابرایــن رعایــت نکردن بهداشــت
خطر ابتال به این بیمــاری را افزایش میدهد.
سرپرســت معاونت بهداشــت دانشــکده علوم
پزشکی نیشابور تصریح کرد :حدود 75درصد
بیمــاران میتواننــد عالیــم بالینی نداشــته یا
اســهال خفیفی داشــته باشــند که این مسئله
باعث انتشــار گســترده باکتری در جامعه می
شود ،حدود  20درصد اسهال متوسط دارند،
اما حدود  ۵درصد بیماران عالیم بالینی مانند
اســهال خیلی شــدید دارند و عالوه بر اسهال
ممکن است بیمار دچار استفراغ شود ،بنابراین

حقدادی /سخنگوی شورای اســامی شهرتربت
جامدرگفتوگوبا خراسانرضوی بااشارهبهنهایی
شــدن توافقات با آموزش و پرورش ،نیروی انتظامی
و مالکان گفت :عملیات بازگشــایی مسیر برگشت
خیابان  ۲۲بهمنکهحدودسهسالبالتکلیفمانده
و جزو مطالبات به حق شــهروندان بود و مشــکالت

موضوع بسیار نگران کننده بروز اسهال آبکی
شدید اســت که منجر به کم آبی بدن میشود.
این مقــام مســئول راه های پیشــگیری از بروز
بیماری های روده ای را به شرح ذیل بیان کرد:
از آشــامیدن آب غیــر مطمئن ( چاه  ،اســتخر ،
جوی آب و دریاچه ) و آب غیر شــرب ( پارک ها
و )...جدا خودداری کنید.
دســتان خود را مرتب با آب وصابون بشــویید.
از اســتحمام ،شــنا و شســت وشــوی ظروف با
آب آلوده و غیــر بهداشــتی بپرهیزیــد .از قرار
دادن مواد غذایی نشســته یا خام در کنار مواد
غذایی شسته شده یا پخته پرهیز کنید .میوه و
سبزیجات را قبل از قرار دادن در یخچال با آب
ســالم بشــویید .از مصرف فاضالب خام برای
کشــاورزی و آبیاری مزارع خودداری کنید  .با
نصب توری های مناســب از نشستن حشرات
روی مواد غذایی جلوگیری کنید .کوتاه کردن
ناخن ها و تمیز نگه داشتن آن ها در پیشگیری
از ابتــا به بیماری هــای اســهالی به خصوص
برای کــودکان حائز اهمیت اســت .در صورت
امکان از مصرف بستنی های سنتی و شیرینی
خامه ای در فصل تابستان خودداری کنید.
ترافیکی ایجاد کرده بود از امروز  ۳۱شهریور آغاز
می شود  .جعفر دلشاد عظیمی با تشکر و قدردانی
از تالش هــاو پیگیری هــای فرماندار و دادســتان
عمومی و انقالب افزود :مســیر برگشــت خیابان
 ۲۲بهمن حداکثر ظرف  ۱۵روز آینده بازگشایی
می شود و به بهره برداری می رسد.
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