
مصاحبه با آقاي دكتر سيد عارف عابدين نجفي مديريت محترم شبكه بهداشت و درمان مصاحبه با آقاي دكتر سيد عارف عابدين نجفي مديريت محترم شبكه بهداشت و درمان مصاحبه با آقاي دكتر سيد عارف عابدين نجفي مديريت محترم شبكه بهداشت و درمان مصاحبه با آقاي دكتر سيد عارف عابدين نجفي مديريت محترم شبكه بهداشت و درمان 

                بندرانزليبندرانزليبندرانزليبندرانزليشهرستان شهرستان شهرستان شهرستان 

        ) 91سال ( 
  

  . خودتان را  معرفي نماييد  لطفاً

بعد از سپري كردن مدت طرح به استخدام دانشگاه علوم  و  فارغ التحصيل شده 1372در رشته پزشك عمومي در سال   اينجانب

  .مشغول به فعاليت مي باشم در شبكه بهداشت و درمان بندرانزلي  1389پزشكي درآمده و از سال 

  
   

  باشند ؟  برخوردار مي  از تجهيزات كافي اين واحدها وآياتعداد مراكز  خدمات بهداشت و درماني   شهرستان بندرانزلي را ذكر نماييد   -1
 

ايي ـــمركز روست واحد 3 مركز شهري روستايي ، واحد2  مركز شهري ، واحد2 ، ) ضميمه و غيرضميمه ( اه بهداشت پايگ واحد 10 خانه بهداشت فعال ،  15تان بندرانزلي داراي شهرس

در حد مطلوب داراي   وكه اين واحد ها داراي تجهيزات الزم هستندمي باشد   اورژانسواحد پايگـــاه  3مركز آموزش بهورزي  وواحد  1 بيمارستان ، آزمايشگاه مركزي،  واحد 1

  .دنتجهيزات الزمه مي باش
  

  سطح بهداشت را در كل شهرستان چگونه ارزيابي مي كنيد ؟  -2

نفر جمعيت هزار 117مي بايست جمعيت شهرستان بالغ بر  ومي باشد  از آنجايي كه زير بناي فعاليتهاي اقتصادي و پيشرفت اجتماعي و سالمت جامعه در گرو رعايت اصول بهداشتي 

  . وشش قرار دهد ، نحوه ارائه خدمات به مردم و در برگيري آنها حائز اهميت است ÷را تحت شهري 
  

  است ؟به چه نحوي عمومي بهداشت مغازه ها و اماكن  خصوصشبكه بهداشت در  رويكرد  -3

مل بازديد از مراكز تهيه و توزيع از آنجائيكه نظارت بر مراكز تهيه و توزيع موادغذايي از عملكرد واحد بهداشت محيط طبق بازديدهاي روتين شهرستان است و اين اقدامات شا

داري نان و نمونه برداري آب ، معرفي نانوايان متخلف استفاده كننده ، نمونه بر14، معرفي به دادگاه در خصوص تخلفات ماده  13موادغذايي شامل معرفي به دادگاه ، در خصوص ماده 

  . و جريمه برخورد با متخلف صورت مي پذيرد  14از جوش شيرين به دادگاه معرفي مي گردند و در خاتمه معدوم نمودن موادغذايي مطابق دستور دادستاني بر طبق ماده 
  

 .نمائيد ؟ چه فعاليتهايي در اين زمينه در مدارس انجام ميشودسال پزشك در سطح مدارس اعزام مي  طولدر -�

مي گردند و در مناسبات مختلف در مدارس مروج سالمت پزشكان مراكز بهداشتي درماني جهت آموزش دانش آموزان و كاركنان مدرسه ، معاينات كاركنان مدرسه به مدارس اعزام 

  .  ـــايند حضور مي يابند پزشكان جهت آموزش در مدارسي كه مديران تقاضا نم

) طرح آهن ياري ( بررسي يد در ادرار، توزيع قرص آهن  –واكسيناسيون توام  -معاينات دانش آموزان ، بيماريابي پديكلوزيس سر  : اجراي طرح بهداشتي در سطح مدارس شامل  

  . داره آموزش و پرورش در طول سال اجرا مي شود بررسي ايمني محيط مدارس ، اجراي طرح مدارس مروج سالمت در شهرستان با همكاري ا
  

  اجراي طرح پزشك خانواده را در شهرستان چگونه ارزيابي مي كنيد ؟  -5

ن خانواده ها و تحت پوشش قرار داد مي باشد كه از جمله مزاياي طرح پزشك خانواده است  يكي از مهمترين وظايف استقرار   بيمه سالمت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع

عهده داشته و ردر اين برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع ،پزشك عمومي و تيم وي مسئوليت كامل افراد و خانواده هاي تحت پوشش خود را بمي باشد  در هنگام بيماري و سالمت

  .اين طرح مشغول به كار هستنددرپزشك خانواده و ماما  نيز ، در سطح روستايي .مي باشند پي گيري سرنوشت وي را نيز  ، مسئولپس از ارجاع خود به سطوح تخصصي
  

  ؟  شود انجام مي چگونه ايمن سازي عمومي در مقابل بروز بيماريها در سطح شهرستان -6

از طريق  داراريهاي واگيرشامل پوشش واكيسناسيون اطفال ، بررسي و كنترل بيمدر شهرستان انزلي  ا��� ��ز� ����� در ���	 	�وز 	���ر��� 

سني ، پي گيري واكسيناسيون موارد حيوان گزيدگي براي جلوگيري از بيماري  هاي  رده يبراي تمام ايمن سازي عمومي در مقابل بروز بيماريها  برنامه ريزي منظم و آموزش مختلف

   . مي باشد هاي هاري ، مراقبت و برنامه ريزي براي بيماريهاي غيرواگير 
  

   چه مواردي در دست اقدام است ؟در زمينه آموزش و اطالع رساني در سطح جامعه  -7

اطالع رساني از طريق نصب پرده در انجام شده است كه از جمله آنها مي توان به  در زمينه آموزش و اطالع رساني در سطح جامعه در راستاي تأمين و ارتقاء سالمت شهروندان اقداماتي 

 –قلب و عروق  –فشارخون  –ديابت  –ايدز ( پيام از طريق تلويزيون شهر، فعاليت هاي آموزشي ، اجراي همايش هاي مختلف در زمينه پيشگيري از بيماريهاي   -استند –سطح شهر 

  . اشاره نمود  ... ) آنفلوانزا 
  

  تعامل شما با سازمانهاي مربوطه در سطح استان چگونه است ؟   -8

و همايش آموزشي و هماهنگي الزم و مكاتبات با واحدهاي مربوطه در سطح استان صورت  –كارگاهها  –ات بهداشتي در سطح شهرستان با برگزاري كالس اين تعامل جهت ارائه خدم

  ..مي گيرد 
  

  برداري مي رسد ؟  فجر داشتيد به بهره هايي كه براي دهه پروژه -9

 و درصد پيشرفت فيزيكي احداث شد   ريالميليون   590با اعتبار 1390در سال  كه اين پروژه است  بهداشت باالمحله سنگاچينخانه پروژه قابل بهره برداري در دهه فجر امسال احداث 

  .كه در حال حاضر عمليات احداث آن باتمام رسيده استكه با ساخت اين واحد مشكل كمبود خانه بهداشت شهرستان برطرف خواهد شد  مي باشد  % 100 روژه ــاين پ

  

 


