اخباردانشگاهها

اخباردانشگاه علوم پزشکی بوشهر
بهورزان نمونه ،خالق و مبتکر
زبیده کشاورزی خانه بهداشت مال محمود (گناوه)؛
خدیجه احــســان پــور خانه بهداشت شیرینو ،محدثه
آتشپوش پایگاه سالمت احمدآباد ،خدیجه افراز خانه
بهداشت الورده؛ رقیه پوررنگ و عبدالرضا جالل پور
بهورزان خانه بهداشت بهمنیاری شرقی
بهورزان برتر در آزمون جامع بهورزی
آفاق گزدرازی خانه بهداشت بنیاد و ابوالحسن احمدی
خانه بهداشت حسینزائری (دشتی)؛ کبری دوست نظام
خانه بهداشت چهار روستایی ،فاطمه زارعی خانه بهداشت
پوزگاه ،محدثه آتش پوش پایگاه سالمت احمدآباد ،حلیمه
اسماعیل زاده خانه بهداشت پرک (گناوه)
مربی نمونه کشوری
مرضیه جهانی مربی مرکز آموزش بهورزی (کنگان)

احیای کودک ،بازآموزی تمامی بهورزان شاغل استان،
برگزاری اردوی علمی ــ تفریحی همراه با برگزاری مسابقه
و اهــدا جوایز بــرای تشویق و تلطیف روحیه بهورزان،
افتتاح خانه بهداشت روستای کنار خیمه (عسلویه)؛
برگزاری اردوی علمی ــ تفریحی با شرکت فراگیران
دوره هفدهم مرکز آموزش بهورزی و مدیر و مربیان مرکز
آموزش بهورزی(کنگان)؛ گندزدایی محیط روستا توسط

بهورزان استان ،راهانــدازی کانال آموزش مجازی ویژه
بهورزان و ارایه مطالب در قالب دستور العمل های جدید،
بازآموزی و آموزشی جهت آمادگی آزمون فصلی توسط
مربیان مرکز آموزش بهورزی (بوشهر)؛ برگزاری ویژه
برنامه شب یلدا برای همکاران آموزشگاه و دانش آموزان
بهورزی توسط عالمه رضایی مربی مرکز آموزش بهورزی
شهرستان ،بزرگداشت هفته ملی سالمت سالمندان،
آمــوزش تغذیه سالم و مصرف مکملها در سالمندان

بهورز بازنشسته
راضیه جاگیرو پایگاه سالمت بادوله (دشتی)
خیران سالمت ومشارکتهای مردمی
عبدالحسین احمدی خانه بهداشت باشی ،حاج کریم
حیدری ،خورشید حاجیانی (تنگستان)؛ مینا فروردین
مربی مرکز آموزش بهورزی (گناوه)؛ ماجد عرب زاده،
علی ابراهیمی (عسلویه)
فعالیت های ویژه درسال 98
برگزاری کارگاه دو روزه احیای پیش بیمارستان ،ویژه
بهورزان شاغل به شکل تئوری و عملی با استفاده از ماکت
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توسط بهورزان آقای کشاورز و خانم محبی خانه بهداشت
کردوان ،برگزاری مسابقه نقاشی در مدرسه راهنمایی
شبانهروزی توسط بهورزان رقیه شهابی و حسین زارعی
خانه بهداشت درازی (دشتی)؛ تهیه انواع مواد گندزدا و
ضدعفونی کننده روستاها با همکاری دهیاری و توزیع
آن بین اهالی روستا و همچنین ارایه آموزش در خصوص
نحوه استفاده از آن ها (گناوه)؛ نظارت بر واحدهای تولید
ماسک و دستکش در سطح روستاها به منظور رعایت
اصول بهداشتی در تولید و گندزدایی آن ها (بوشهر)؛
کنترل مبادی ورودی و خروجی شهر و روستا از نظر
آموزش و بررسی عالیم بیماری و تب سنجی از مسافران

عملکرد هفته سالمت جشنواره ها و مراسم روز بهورز
اختصاص هزینه مراسم روز بهورز و بــرگــزاری آن در
شهریورماه در شهرستانهای تابعه استان و با حضور
مسؤوالن ،تقدیر و اهدا جوایز به بهورزان و مربیان نمونه
در عملکرد ،دانــش نگرش و مهارت و اجــرای برنامه
استانداردسازی خانه بهداشت
برگزاری آزمونهای جامع علمی بهورزان،فصلنامه بهورز
ونیازسنجی درسال 98
برگزاری آزمــون های جامع علمی بهورزان شاغل به
صــورت هماهنگ استانی به صــورت فصلی ،برگزاری
آزمــون سالمت میانساالن جهت ارتقای سطح علمی
بهورزان مرکز زیارت توسط سرپرست مرکز
مقاالت رسیده
آسیه محمدی (پوکی استخوان) و (سقوط در سالمندان)،
خانم شیرکو (اقدامات ایمنی و بهداشت شناگران)
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