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حسین قربانی –  10هزار و  900دیابتی در استان
شناساییشدند.مدیرگروهبیماریهایدانشگاهعلوم
پزشکی بیرجند با اشاره به شیوع دیابت در جمعیت
شهری و روستایی استان در جمعیت باالی 30سال به
خبرنگارماگفت:تاکنونپنجهزارو 400بیماردیابتی
درجمعیتروستاییوپنجهزارو 500بیماردیابتیدر
جمعیتشهریاستانشناساییشدهاندکهبهنظرمی
رسد آمار آن ها به ویژه در جمعیت شهری بیشتر از این
تعداد باشد .دکتر «مجید شایسته» با ابراز امیدواری از
این که با اجرای برنامه «ایراپن» بتوان بیماران بیشتری
در استان شناسایی کرد ،افزود :این بیماری به طور
عمده به دیابت نوع یک ،دو و دیابت بارداری تقسیم
می شود .وی از ابتالی بیش از  90درصد بیماران به
دیابت نوع دو و حدود  10درصد به دیابت نوع یک خبر
داد و اضافه کرد :بیشتر افراد مبتال به دیابت نوع دو
بزرگسال و چاق هستند اما دیابت نوع یک بیشتر در
کودکان و نوجوانان است و سبب الغری و ضعیف شدن
بیماران می شود .به گفته وی ،علت اصلی بیماری
دیابت هنوز به طور کامل شناخته نشده است ،اما در
نوع یک ،استعداد ژنتیکی (ارثی) ،اختالل ها و بیماری
سیستم ایمنی بدن ،بعضی ویروس ها و سموم و در نوع
دوم در افراد بزرگسال با سن بیش از  30سال ،اضافه
وزن و چاقی ،کم تحرکی ،سابقه فامیلی و ارثی و چربی
و فشار خون باال از مهم ترین علل بروز دیابت است.
وی تشنگی زیاد و نوشیدن آب بسیار ،گرسنگی
(پرخوری) ،ادرار زیاد ،خستگی زیاد ،کم شدن وزن
بدن و الغری ،تاری دید ،ادرار شبانه ،عفونت های
مکرر و تأخیر در بهبود زخم ها و بریدگی ها را از نشانه
های دیابت نوع یک اعالم و اظهار کرد :دیابت درمان
قطعی ندارد اما قابل کنترل است .وی رژیم غذایی
سالم و تأمین انرژی دریافتی مورد نیاز بیمار ،فعالیت
بدنی مناسب ،مستمر و منظم ،آموزش و پایش دایمی
قند خون و دارو درمانی را از ارکان اصلی درمان
دیابت برشمرد و افزود :می توان با کنترل قند خون در
محدوده طبیعی از بروز عوارض دیابت پیشگیری کرد.
وی یادآورشد :زنان و مردان باالی 30سال دارای یکی
از مشخصه های اضافه وزن یا چاقی ،افرادی با سابقه
ابتال به دیابت در پدر ،مادر ،خواهر یا برادر ،افرادی
با فشار خون ماکزیمم یا حداکثر و مینیمم یا حداقل،
زنانی با سابقه دو بار یا بیشتر سقط خود به خودی و
بدون علت مشخص یا مرده زایی و به دنیا آوردن نوزاد
با وزن بیش از چهار کیلوگرم ،زنانی با سابقه ابتال به
دیابت در بارداری های قبلی و زنان باردار در هر گروه
سنی در معرض خطر ابتال به دیابت هستند .وی با
تاکیدبرکنترلقندخونناشتابهطورماهانهوسهماهه
افزود :اگر با مصرف دارو ،رعایت رژیم غذایی و داشتن
فعالیت بدنی روزانه ،قند خون ناشتا کمتر از 120
باشد وضعیت کنترل دیابت شما مطلوب و قند خون
ناشتای کمتر از 140قابل قبول است.

حرف مردم

گالیه های اهالی از بی توجهی به حرف مردم روستا

سالمت

شناسایی 11هزار دیابتی در استان

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

چندضلعیمشکالتدر«شمسآباد

»

گروه اجتماعی – مشکالتشان یکی دو تا نیست
و هر چند راهشان تا شهر خیلی دور نیست اما راه
های زیادی را برای رفع مشکالت خود امتحان
کرده اند گرچه چندان توفیقی در آن نداشته اند.
می گویند نه از دست سگ های ولگرد راحتی داریم
و نه بوی تصفیه خانه فاضالب می گذارد نفسی از
روی راحتی بکشیم ،در کنار این ،فعالیت کشتارگاه
در نزدیکی روستا مشکالت را دو چندان کرده است
و حاال انتقال میدان دام به این منطقه هم صدای
اهالی را درآورده است .آن ها که از پیگیری از طریق
مسئوالن ناامید شده اند حاال در تماس تلفنی از
«خراسانجنوبی»میخواهندسیاههمشکالتشان
رامکتوبکندتابلکهنگاهیبهسمتآنهابچرخد.
یکی از ساکنان روستای شمس آباد با گالیه از بوی
نامطبوع فاضالب و پیگیری چند ساله برای رفع
مشکل می گوید :این موضوع اهالی را با مشکل
جدی مواجه کرده است چرا که جرئت باز کردن
پنجره و استفاده از هوای آزاد را ندارند« .شمس
آبادی» ایجاد میدان دام در حاشیه حسین آباد
و در نزدیکی شمس آباد را درد سر دیگری برای
اهالی می داند چرا که این موضوع باعث تجمع
سگ های ولگرد در اطراف کشتارگاه و میدان
دام شده و آسایش را از ساکنان گرفته است .وی به
تردد خودروهای سنگین حمل خوراک دام ،گاو و
گوسفند از وسط روستا اشاره و اضافه می کند :این
موضوع برای اهالی و به خصوص کودکان مخاطره
آمیز است و آن ها امنیت بازی در روستا را ندارند .به
گفته وی ،وضعیت شمس آباد بسیار نامطلوب شده
است و هر روز با یک مشکل مواجه است ،مسئوالن
یا زمینه اسکان اهالی در شهر را فراهم کنند یا چاره
ای برای برطرف کردن مشکالت ساکنان شمس
آباد بیندیشند .یکی دیگر از ساکنان «شمس آباد»
نیز از پرسه سگ های ولگرد که مدتی است به طور
چشمگیر تعدادشان افزایش یافته است می گوید و
از دردسر زمین های بدون استفاده و رها شده در

افزایش 39درصدی کمک به
مراکزنیکوکاری
زهرا خسروی-کمک های مردمی به مراکز
نیکوکاری در چهار ماه ابتدای امسال نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  39درصد افزایش
داشته است .معاون توسعه مشارکتهای مردمی
اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به

روستا که محل جوالن این حیوانات شده است.
«نخعی» با اشاره به مشکالت بهداشتی ناشی از
وجود برخی حیوانات ،از ابتال به بیماری بعضی
کودکان روستا خبر می دهد که دست و صورتشان
دچار مشکل شده است و می افزاید :در برخی از
زمینهایواگذارشدهتوسطبنیادبهاهالیساخت
وسازی انجام نشده است و این محل ها جوالنگاهی
برای پرسه سگ های ولگرد و ایجاد منظره
ناخوشایند برای روستا شده است.به گفته وی ،با
پیگیری دهیاری گفته می شود به افراد تذکر داده
شده در حالی که تذکر به تنهایی کفایت نمی کند
و باید اقدام عملی در این زمینه انجام شود تا افراد
برای حصار کشی آن اقدام کنند .وی با اشاره به راه
اندازی میدان دام در حاشیه روستای حسین آباد و
تردد زیاد خودروها می افزاید :با توجه به عرض کم
جاده ،این موضوع سبب ایجاد خطر و بروز تصادف
در این مکان می شود چرا که با توجه به کم عرض
بودن آن در صورت تردد یک اتوبوس امکان عبور
خودروی دیگری وجود ندارد .همچنین با شروع
فعالیت میدان دام بوی ناشی از این مکان بسیار آزار

دهنده خواهد بود .دهیار شمس آباد نیز با تاکید بر
اینکهاحداثمیداندامباتوجهبهمشکالتزیست
محیطی که برای اهالی دارد یکی از مهم ترین
مشکالت روستاست ،می گوید تاکنون طرح زنده
گیری سگ های ولگرد را به دلیل این که فایده ای
نداشته است در این روستا اجرا نکرده ایم .به گفته
«حیدر علی شمس آبادی» در سال های گذشته که
طرح معدوم کردن سگ ها اجرا می شد دهیاری
هزینه مورد نظر را به شرکت تعاونی دهیاری ها
پرداخت می کرد تا برای معدوم کردن آن ها اقدام
شود اما این کار هم نتیجه مناسبی نداشت و فقط
مبلغ مورد نظر از دهیاری گرفته شد و هیچ یک از
دهیاری ها حاضر به زنده گیری سگ های ولگرد
نیستند .وی در زمینه بوی نامطبوع تصفیه خانه
فاضالب بیرجند می گوید :سال  95با استانداری،
آب و فاضالب شهری بیرجند و ریاست جمهوری
مکاتبه کردیم و تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم
و فقط در جلسه ای اعالم شد که برای بهینه سازی
آن اقداماتی انجام میشود« .برات زاده» دهیار
حسین آباد که در نزدیکی شمس آباد است هم در

فعالیت  23مرکز نیکوکاری در استان به «خراسان
جنوبی» گفت :در چهار ماه ابتدای امسال 11
میلیارد و  900میلیون تومان کمک های مردمی
جمع آوری شده است.

جوانان نهبندان مراسم آوای شیدایی از سری برنامه
های کنگره ملی دو هزار شهید استان با حضور
مسئوالن و با حضور چشمگیر مردم این شهرستان
در سالن ورزشی شهید غازی برگزار شد.

حسین قربانی « -آوای شیدایی» گرامی داشت
یاد دو هزار شهید استان در نهبندان برگزار شد .به
گفته«دالرام» مسئول روابط عمومی اداره ورزش و

جشن پیوند آسمانی به مناسبت هفته ازدواج در
سربیشه برگزار شد .مسئول روابط عمومی اداره
ورزش و جوانان سربیشه گفت :همزمان با هفته

آوای شیدایی در نهبندان

جشنپیوندآسمانیدرسربیشه

زمینه پیگیری های انجام شده درباره جمع آوری
سگ های ولگرد از محدوده این دو روستا می گوید:
به دلیل وجود کشتارگاه در نزدیکی دو روستا و این
که امعا واحشای دام های ذبح شده در گودالی که
مربوط به شن شویی است ریخته می شود سگ
ها به این منطقه می آیند بنابراین به نظر می رسد
دلیل اصلی پرسه سگ های ولگرد در این منطقه
دفع غیر اصولی باقی مانده دام های ذبح شده در
کشتارگاه است .قبل از احداث آن هم با محیط
زیست و بنیاد مسکن مکاتبه کردیم اما کشتارگاه
با وجود نارضایتی اهالی این روستاها ساخته شد و
مشکالت آن برای مردم باقی مانده است.بخشدار
مرکزی بیرجند در پاسخ به تماس خبرنگار ما می
گوید  :توسط دهیاری های حسین آباد و حاجی
آباد که در مجاور این روستاهاست چند نوبت اقدام
به زنده گیری سگ های ولگرد شد اما با این وجود،
مشکل هنوز ادامه دارد و به نظر می رسد برای رفع
آن باید طرح منطقه ای اجرا شود .به گفته «مالکی»
قبل از ایجاد میدان دام جدید بیرجند استعالم های
الزم از اداره های مربوط مانند محیط زیست گرفته
و بعد از آن مجوز برای فعالیت بخش خصوصی
صادر شده است .معاون بهره برداری شرکت آب
و فاضالب شهری استان با اشاره به این که در نیمه
اول سال  98مدول دوم تصفیه خانه بیرجند با بهره
گیری از جدید ترین روش های موجود در این زمینه
به بهره برداری می رسد ،می گوید :با بهره برداری
از آن بوی نا مطبوع تصفیه خانه فاضالب بیرجند
به حداقل می رسد .عالوه بر این امسال هم طرح
ارتقا در یکی از الین های این تصفیه خانه انجام
شد و با این کار با توجه به نصب سیستم هوادهی
روی تصفیه خانه شرایط مورد نظر نسبت به گذشته
بهتر شده است.به گفته «هاشم آبادی» سیستم
موجود در تصفیه خانه فاضالب بیرجند برکه ای
است که با توجه به شرایط زمان اجرای آن در کشور
متداول است.
ازدواج و سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی
(ع) و حضرت زهرا (س) ،جشن پیوند آسمانی به
همت موسسه مردم نهاد وصال پایدار سربیشه
برگزار شد .به گفته«ایزدی» در این جشن که با
حضور پرشور مردم همراه بود ،مراسم عقد دو زوج
جوان سربیشه ای انجام و از زوجین با مهریه کم
تجلیل شد و  10سری جهیزیه نیز به نوعروسان
در دهه والیت توسط موسسه مودت و مهرورزی
اهدا می شود.

* با این که گل خر زهره سمی است اما در بولوارهای
نهبندان از سال های گذشته کاشته شده و تاکنون
تعدادی از دام ها با خوردن آن مسموم یا تلف شده
است اما شهرداری با وجود وعده های داده شده
اقدامی برای تعویض آن با گل های دیگر نکرده است.
* سالن ورزشی شوسف حدود هفت سال است که به
دلیل استفاده نشدن متروکه شده است .این مشکل
از زمان رئیس سابق اداره ورزش و جوانان نهبندان
وجود داشته و تاکنون اقدامی در زمینه آن انجام
نشده است.
* طرح صدور شناسنامه سالمت از مدتی پیش در
مراکز جامع سالمت شهرستان های استان شروع
شده است .اجرای این طرح در افزایش سالمت افراد و
تشخیصبیماریهایآنهامانندسرطانرودهبسیار
تاثیر گذار است .از مجریان این طرح در خراسان
جنوبی که همکاری خوبی با مراجعه کنندگان به
مراکز جامع سالمت دارند ،تشکر می کنم.
* برای ایجاد تاسیسات گردشگری در منطقه نمونه
گردشگریبنددرهبیرجندمردمتاچهزمانیبایدصبر
کنند تا شاهد عملی شدن وعده ها باشند؟

پیگیری حرف مردم

بیمارستان اسدیه و طبس مسینا به
امکانات دندانپزشکی مجهز است

«چرا وقتی امکانات دندانپزشکی در بیمارستان اسدیه
وطبس مسینا کامل نیست ،دندانپزشک در آن جا
مستقر است و به مردم نوبت داده می شود»؟ این پیام
پنجم مرداد در ستون حرف مردم روزنامه خراسان
جنوبی درج شد  .شبکه بهداشت و درمان درمیان در
این باره اعالم کرد :نیروی دندانپزشک در مرکز جامع
سالمت شهری روستایی طبس مسینا سه روز دوم هر
هفته و در مرکز خدمات جامع سالمت اسدیه در تمام
ایام به جز پنجشنبه فعال است و این دو مرکز مجهز
به همه امکانات مورد نیاز دندانپزشکی (کشیدن
دندان وترمیم آن) است و بر طبق دستورالعمل وزارت
 60درصد زمان ارائه خدمات دندانپزشکی به گروه
های هدف (زنان باردار وشیرده و کودکان زیر چهار
سال) و 30درصد به سایرین طبق بسته خدمتی
اختصاص می یابد .خدمات مربوط به پرکردن در
صورت نیاز نداشتن به عصب کشی و روکش دندان
انجام می شود و کشیدن دندان هایی که با تشخیص
دندانپزشک نیازمند ارجاع به متخصص جراح
فک و صورت باشد و همچنین مواردی که دارای
بیماری خاص هستند در صورت ارجاع و ارائه تاییدیه
متخصص مربوط قابل انجام خواهد بود و معاینه و
راهنمایی همه مراجعه کنندگان به دندانپزشکی
و در صورت نیاز اقدامات اولیه برای کاهش درد و
درمان مورد نظر انجام می شود.

