
ها باید با رجوع به  های پر خیر و برکتی است که انسان دکتر حیدر عزیزنژاد در جمع فعاالن سالمت اظهار داشت: ماه رجب، شعبان و رمضان ماه

 درونشان خودسازی انجام دهند.

دانیم  اند اتفاقات خوبی در حوزه سالمت رقم بزنند تقدیر کرده و می توانستهوقفه و همت باال  وی افزود: از همکاران سراسر استان که با تالش بی

 کنیم. های آنان را قدر دانسته و از زحمات آنان تشکر می رو فعالیت دهند از این حجم کاری بسیار زیاد و خدمات ارزشمندی ارائه می

های صحیح صورت گرفته توسط مسئوالن منجر به این شده که در  دکتر عزیزنژاد خاطرنشان کرد: به همت رییس دانشگاه، کارکنان و تصمیم

 همه محورهای طرح تحول نظام سالمت باالتر از میانگین کشوری عمل کردیم.

های  های متعددی در سراسر استان برگزار شده که فراگیر و مردمی بوده و خدماتی به شهروندان و هم استانی وی افزود: در هفته سالمت برنامه

 ارائه کرده است.عزیز 

برنامه به این مناسبت انجام شده که مصاحبه مسئولین،  ۰۳قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در هر شهرستان بیش از 

 کند. ها و نقاشی از جمله مواردی است که به ارتقا فرهنگ سالمت جامعه کمک می های سالمت، جشن بادبادک روی، ایستگاه پیاده

های آینده  آور درمان در سال های سرسام سازی در حوزه سالمت از هزینه های آموزشی و فرهنگ یزنژاد با اشاره به اینکه اجرای برنامهدکتر عز

های قابل افتتاح در هفته سالمت است که در سفر مسئولین کشوری به  میلیارد ریال ارزش پروژه ۰۳۳کند تصریح کرد: بیش از  پیشگیری می

 برداری خواهند رسید. هاستان به بهر

 میلیارد ریال نیز آغاز عملیات اجرایی در استان خواهیم داشت که نشان دهنده نوسازی نوگان سالمت است. ۰۳۳وی گفت: همچنین 

تیم در بازدیدی که  این جشن به همت ستاد هماهنگی هفته سالمت و با حضور کارکنان و مسئولین دانشگاه در سالن شهید بیهشتی برگزار شد.

 پایگاه پرسنل عملکرد از داشتند بوشهر استان سالمت نظام تحول های برنامه  وزارتی دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس ازروند اجرای

 . آمد بعمل کتبی تقدیر( سیب)بهداشت یکپارچه سامانه در اطالعات وثبت خدمات ارائه در تنگک سالمت

ل وزارتی دفتر سالمت جمعیت ،خانواده ومدارس ، نامبردگان به شرح ذیل را مورد تقدیر وتشکر مدیرک مطلق محمداسماعیل دکتر آقای جناب

 قرار دادند.

 دکتر عفت یزدان پناهی)پزشک پایگاه سالمت تنگک(

 زینب بچاچری نژاد، محدثه احسان بخش، زینب عباسی، زهره نکوزاد، مطهره درویشی. )مراقبین سالمت پایگاه سالمت تنگک(
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