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 ....خذهتی دیگز
 

کست هجْس تبسیس داًطکذٍ دًذاًپشضکی در استبى را کَ ثب تالش 

ّپیگیزی ریبست هحتزم داًطگبٍ ّهسئْالى هحتزم اخذ گزدیذ 

تجزیک عزض ًوْدٍ ّاهیذّارین ایي خذهت هٌطب تحْل در خذهبت 

 .دًذاًپشضکی ثَ هزدم ضزیف استبى گزدد

 هزکش رّاثظ عوْهی ّاطالع رسبًی داًطگبٍ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خستیي ًوبیطگبٍ دستبّردُبی طزح تحْل ًظبم سالهت درضِزکزد گطبیص یبفتى

دعتبٚسد٘بی دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ٚخذِبت ثٙذاؽتی ٚدسِبٔی - ایشٔب-ؽٙشکشد
چٙبسِضبي ٚثختیبسی دسطشس تضٛي ٔظبَ عالِت دس لبٌت ّٔبیؾگب٘ی سٚص ؽٕجٗ ثب 
صضٛسِغئٛالْ اعتبٔی دسعبٌٓ ؽٙیذ ؽیشأی اداسٖ کً فشٕ٘گ ٚاسؽبد اعالِی 

. ثٗ تقٛیشکؾیذٖ ؽذ



 

تَ گضاسػ ایشًا، سییظ داًؾگاٍ علْم پضؽکی ّخذهات تِذاؽتی ّ دسهاًی چِاسهذال ّتختیاسی دس آییي 

ایي ًوایؾگاٍ تا ُذف هعشفی دعتاّسدُای طشح تذْل ًظام عالهت ّ : گؾایؼ ایي ًوایؾگاٍ اظِاسداؽت

الذاهی اسصًذٍ ای کَ دس خقْؿ ایي طشح تْعظ هشاکضتِذاؽتی ّدسهاًی اعتاى فْست گشفتَ، تشپا 

. ؽذٍ اعت 

 

آثاسٌُشی ّفٌایع دعتی عشضَ ؽذٍ اصعْی اًجوي ُای تیواساى خاؿ اعتاى دس ' هشتضی ُاؽن صادٍ '

اصایي فشفت : ایي ًوایؾگاٍ سا فشفتی تشای ؽٌاعاًذى تْاًوٌذی ُای ایي تیواساى تَ هشدم داًغت ّافضّد

. تایذ تشای تِشٍ گیشی اصدوایت ُای هشدهی اص ایي لؾش تِشٍ جغت 

 

اًذاصٍ گیشی لٌذ ّفؾاسخْى، اًذاصی گیشی ّصى ّ لذ ّاسائَ آهْصػ ُای تِذاؽتی دیگش تشًاهَ ُای جٌثی 

. ایي ًوایؾگاٍ سا ؽاهل هی ؽْد 

 

ُوضهاى تا گؾایؼ ایي ًوایؾگاٍ اًجوي عفیشاى اُذای عضْاعتاى تا ُذف تشّیج ّفشٌُگ عاصی دس صهیٌَ 

. اُذای اعضای تیواساى هشگ هغضی فعالیت خْد سا دستیواسعتاى آیت هللا کاؽاًی آغاص کشد 

 

8125/558 /

  

 اُذای عضْثیوبرهزگ هغشی درثزّجي ثَ چِبرثیوبرًیبسهٌذ سًذگی دّثبرٍ ثخطیذ

ِغئٛي ّ٘بٕ٘گ کٕٕذٖ تیُ رذاعبصی اػضبی دأؾگبٖ ػٍَٛ - ایشٔب-ؽٙشکشد
پضؽکی ٚخذِبت ثٙذاؽتی ٚدسِبٔی چٙبسِضبي ٚثختیبسی اص ا٘ذای اػضبء یک 

. ثیّبسِشگ ِغضی عبکٓ ؽٙشعتبْ ثشٚرٓ ثٗ چٙبس ثیّبس ٔیبصِٕذ خجشداد



 

' ُوَ ًاص اکثشی'ایي تیواس هشگ هغضی تا ًام : سّص ؽٌثَ دس گفت ّگْتا خثشًگاس ایشًا افضّد'صُشا عیاح '

.عالَ اص اّاخشآرسهاٍ تَ دلیل خًْشیضی هغضی دس تیواسعتاى آیت هللا کاؽاًی ؽِشکشد تغتشی ؽذٍ تْد 38  

 

سّص تا تأییذ هشگ هغضی ایي تیواس تْعظ تین هعالج ّهْافمت خاًْادٍ، کثذ، 10پظ اص گزؽت :عیاح افضّد

.عشّق ّ کلیَ ُای ایي تیواس جذاعاصی ّ تشای پیًْذ تَ اعتاى ُای فاسط ّ اففِاى هٌتمل ؽذ   

 

.اعتاى چِاسهذال ّتختیاسی ستثَ تشتش اُذاء عضْ سا دس کؾْس داساعت  

 :درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبرداد معاون
  مرکز ناباروری در چهارمحال و بختیاری پیگیری ایجاد

  1393/10/06 8:48:18علمي و آموزشي  
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RSS :: خبر آرشیویپرینت 

 

ثب : ِؼبْٚ دسِبْ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ؽٙشکشد گفت

تٛرٗ ثٗ ِؾکالت ِشدَ اعتبْ ثشای سرٛع ثٗ ِشاکض 

ٔبثبسٚسی خبسد اص اعتبْ، ایزبد ایٓ ِشکض اص ٍِضِٚبت 

 .اعت کٗ اصذاث ایٓ ِشکض دس صبي پیگیشی اعت

ِٕطمٗ -(ایغٕب)اکجش عٍیّبٔی دس گفت ٚگٛ ثب خجشٔگبسخجشگضاسی دأؾزٛیبْ ایشاْ
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ثخؼ دسِبْ سا پشچبٌؼ تشیٓ صٛصٖ کبسی ػٍَٛ پضؽکی - چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی

ٖ ای ؽٛد چشاکٗ ٔغجت : دأغت ٚ افضٚد ٔیبص اعت ثٗ ایٓ ثخؼ دس اعتبْ تٛرٗ ٚیژ

ْ ٘بی ّ٘زٛاس دس ایٓ صِیٕٗ ػمت تش ٘غتیُ  .ثٗ اعتب

ٖ أذاصی ثخؼ عشطبْ ثیّبسعتبْ آیت هللا کبؽبٔی ؽٙشکشد،  ٚی ثب اؽبسٖ ثٗ سا

 تخت 20ثخؼ آٔکٌٛٛژی ثیّبسعتبْ آیت هللا کبؽبٔی ؽٙشکشد ثب : تقشیش کشد

فٛق تخققی آغبص ثٗ کبس کشدٖ کٗ دس صِیٕٗ خذِبت سعبٔی ثٗ ثیّبساْ خبؿ ٚ 

ٖ ای ثشخٛسداس اعت  . عشطبٔی اص اّ٘یت ٚیژ

ٓ ثبس دس اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی PCI:  عٍیّبٔی خبطشٔؾبْ کشد ثشای ٔخغتی

ٖ أذاصی ؽذ ٗ ای ثیؼ اص دٚ ِیٍیبسد تِٛبْ دس اعتبْ سا . ثب٘ضیٕ

ثب تٛرٗ ثٗ ِؾکالت ِشدَ : ٚی ثب تبکیذ ثش ٌضَٚ ایزبد ِشکض ٔبثبسٚسی دس اعتبْ، گفت

اعتبْ ثشای سرٛع ثٗ ِشاکض ٔبثبسٚسی خبسد اص اعتبْ، ایزبد ایٓ ِشکض اص ٍِضِٚبت 

. اعت کٗ اصذاث ایٓ ِشکض دس صبي پیگیشی اعت

ٖ أذاصی ثخؼ عی عی یٛ ثیّبسعتبْ آیت هللا کبؽبٔی ؽٙشکشد سا  عٍیّبٔی سا

: رضٚ دیگش الذاِبت ِغئٛالْ ایٓ دأؾگبٖ دس یک عبي گزؽتٗ ثشؽّشد ٚ افضٚد

ٖ أذاصی ثخؼ ٌیجش ٚ  (ع)ارشای طشس تٛعؼٗ ثیّبسعتبْ عیذاٌؾٙذاء فبسعبْ، سا

ٖ أذاصی دعتگبٖ  (ع)خذِبت صٔبْ ٚ صایّبْ ثیّبسعتبْ اِبَ سضب اسدي ٚ ٔقت ٚ سا

فبسعبْ ٔیض اص دیگش الذاِبت دأؾگبٖ  (ع)عی تی اعکٓ ثیّبسعتبْ عیذاٌؾٙذاء

. ػٍَٛ پضؽکی طی یکغبي گزؽتٗ اعت

ٖ أذاصی ثخؼ پیٛٔذ ثیّبسعتبْ آیت هللا کبؽبٔی ؽٙشکشد  اؽبسٖ ٚ  ٚی ثٗ سا

ٓ ثبس دس اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی ػًّ پیٛٔذ کٍیٗ : خبطشٔؾبْ کشد ثشای ٔخغتی

ٖ ٘بی پیٛٔذ کجذ، پبٔکشاط  ٔیض أزبَ ؽذ کٗ ِب لقذ داسیُ ایٓ پشٚعٗ سا دس صٛص

. ٚلٍت گغتشػ د٘یُ کٗ ایٓ اِش ٔیبص ثٗ صّبیت اعتبٔذاس داسد



عٍیّبٔی پیگیشی اصذاث ثخؼ آی عی یٛ دس ثیّبسعتبْ فبسعبْ ٚ افضایؼ تخت 

ٗ ٘بی اٌٚٛیت داس دأؾگبٖ ػٍَٛ  اْ آی عی یٛ دس ایٓ ثیّبسعتبْ سا رضٚ ثشٔبِ

ٖ أذاصی ثخؼ اسائٗ خذِبت رشاصی ِغض ٚ اػقبة دس : پضؽکی ثشؽّشد ٚ افضٚد سا

ٌشدگبْ دس یک عبي گزؽتٗ، افضایؼ سضبیت ػِّٛی  (ع)ثیّبسعتبْ عیذاٌؾٙذاء

.  ِشدَ ٚ رٍٛگیشی اص اػضاَ ثیّبساْ ثٗ ؽٙشکشد ٚ اففٙبْ سا ثٗ دٔجبي داؽتٗ اعت

ٖ ثشداسی اص فبص دَٚ ثیّبسعتبْ عیذاٌؾٙذاء: ٚی اظٙبس کشد ٌشدگبْ ثب  (ع)پیگیشی ثٙش

ٖ عبصی عبختّبْ رذیذ کٍیٕیک فبسعبْ ٚ گغتشػ فضبی 50افضایؼ   تخت، آِبد

دسِبٔی ایٓ کٍیٕیک اص دیگش فؼبٌیت ٘بی دس دعت الذاَ ِغئٛالْ ایٓ دأؾگبٖ 

.  ِضغٛة ِی ؽٛد

ْ ٘بی اعتبْ ٚرٛد داسد، 1200عٍیّبٔی ثب ثیبْ ایٕکٗ اکْٕٛ  تخت فؼبي دس ثیّبسعتب

ثب تٛرٗ ثٗ ایٕکٗ اؽغبي تخت ثیّبسعتبْ دس اعتبْ صیبد ؽذٖ اعت : تقشیش کشد

ِی طٍجذ تب عبي آیٕذٖ ایٓ تخت ٘ب دٚ ثشاثش ؽٛٔذ؛ چشاکٗ اگش ایٓ افضایؼ فٛست 

. ٔگیشد ثب ِؾکالتی ِٛارٗ خٛا٘یُ ؽذ

 

 ایسنا خبرگزاری

 67: خبرنگار

: معاون دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

طزح تحْل ًظبم سالهت جِص هطلْثی در ثخص درهبى چِبرهحبل ّ ثختیبری داضتَ است 

حْسٍ درهبى ایي استبى در یک : هعبّى درهبى داًطگبٍ علْم پشضکی استبى چِبرهحبل ّ ثختیبری گفت

. سبل گذضتَ جِص پیذا کزدٍ است



 

  

ٚ گٛ ثب خجشٔگبس فبسط دس ؽٙشکشد، اظٙبس کشد الذاِبت : اکجش عٍیّبٔی اِشٚص دس گفت 
أزبَ ؽذٖ دس صِیٕٗ تضٛي ٔظبَ عالِت اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی دس یک عبي 

 .گزؽتٗ، رٙؼ ثغیبس خٛثی سا دس صٛصٖ دسِبْ ایٓ اعتبْ ایزبد کشدٖ اعت

ثٙجٛد تکشیُ ِشارؼبْ ثخؼ ٘بی ٌیجش ٚ صٔبْ ِشاکض دسِبٔی چٙبسِضبي ٚ : ٚی گفت
ـ ٘بی ِٛسد ٘ذف دس ثشٔبِٗ تضٛي ٔظبَ عالِت، دس  ثختیبسی ثٗ ػٕٛاْ یکی اص ؽبخ

. ایٓ اعتبْ ِٛسد تٛرٗ لشاس گشفتٗ اعت

َ ٘بی اٌٚیٗ پشٚٔذٖ اٌکتشٚٔیک عالِت: عٍیّبٔی تأکیذ کشد عبِبٔٗ )اعتمشاس گب
ُ عبصی اِکبْ دعتشعی ثٗ تّبِی اطالػبت ثیّبساْ ثغتشی رضٚ  (عپبط ٚ فشا٘

ٗ ٘بی ارشایی ِغئٛالْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی دس یک عبي گزؽتٗ ِضغٛة  ثشٔبِ
. ِی ؽٛد

ٗ سٚصی ٚ ثی ٚلفٗ ِغئٛالْ دأؾگبٖ ػٍَٛ : ایٓ ِغئٛي افضٚد ثب تالػ ٘بی ؽجبٔ
پضؽکی اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی دس یک عبي گزؽتٗ تٛأغتیُ دس صِیٕٗ ارشای 

ثشٔبِٗ عپبط ٚ دس ساعتبی تشٚیذ صایّبْ طجیؼی ٚ کب٘ؼ عضاسیٓ ثیٓ 
ٖ ٘بی ػٍَٛ پضؽکی کؾٛس، ستجٗ ثشتش سا کغت کٕیُ . دأؾگب

: ِؼبْٚ دسِبْ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی تقشیش کشد
ٓ آٚسی اطالػبت ایٓ ِؼبٚٔت ثٗ ِٕظٛس تغشیغ دس اتقبي  فؼبي عبصی کّیتٗ ف

ُ ٘بی اطالػبت ثیّبسعتبٔی ثٗ عبِبٔٗ عپبط ٚ سفغ ِؾکالت ثیّبسعتبٔی  عیغت
ثب ٘ذف ّ٘بٕ٘گی ثب ِؼبٚٔت تٛعؼٗ دأؾگبٖ ٚ پش کشدْ خالء ػذَ پیؾشفت 

ٗ ٘بی ارشایی ِغئٛالْ ایٓ دأؾگبٖ دس یک  ٗ ٘بی ثیّبسعتبٔی ٔیض رضٚ ثشٔبِ ثشٔبِ
. عبي گزؽتٗ اعت

ثشگضاسی ٔؾغت ٘بی ِتؼذد ثب ِمبِبت عیبعی : عٍیّبٔی اظٙبس داؽت
ٖ أذاصی صذالً  ْ ٘بی ِختٍف ٚ سا ْ ٘ب ٚ اسگب  تغت رذیذ آصِبیؾگب٘ی ثٗ 100عبصِب

. ِٕظٛس ارشا ٚ پیؾجشد ثشٔبِٗ تضٛي ٔظبَ عالِت ٔیض دس ایٓ ِذت أزبَ ؽذ

گغتشػ ِشاکض اسائٗ دٕ٘ذٖ خذِبت پضؽکی ٚ پیشاپضؽکی دس : ٚی خبطشٔؾبْ کشد
ٖ ثشداسی اص دٚ دسِبٔگبٖ دٔذأپضؽکی دس  اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی ؽبًِ ثٙش



ؽٙشکشد ٚ فبسعبْ، افضایؼ دٚ ِشکض ِؾبٚسٖ خذِبت پشعتبسی دس ثشٚرٓ ٚ ؽٙشکشد، 
افضایؼ یک ِشکض ِؾبٚسٖ خذِبت ِبِبیی دس فشخؾٙش، افضایؼ عٗ ِؤعغٗ 

ٖ ٘بی خیشیٗ  فیضیٛتشاپی ٚ افضایؼ ؽؼ ِشکض دسِبْ عٛءِقشف ِٛاد ِخذس ٚ دسِبٔگب
اص دیگش فؼبٌیت ٘بی أزبَ ؽذٖ ِغئٛالْ ایٓ اعتبْ دس یک عبي گزؽتٗ ثٗ ؽّبس 

. ِی سٚد

افضایؼ یک دعتگبٖ آِجٛالٔظ ثٗ ٔبٚگبْ اٚسژأظ، تکّیً : عٍیّبٔی ثیبْ داؽت
ٓ گٍی، عبِبْ، ٘ٛسٖ ٚ عٛسؽزبْ ٚ  ٖ ٘بی اٚسژأظ ؽٙش٘بی طبلبٔک، چّ پبیگب

ٖ ٘بی اٚسژأظ اعتبْ چٙبسِضبي ٚ 40تٙیٗ ٚ تٛصیغ   دعتگبٖ اتِٛبعیْٛ ثشای پبیگب
ثختیبسی دس یک عبي گزؽتٗ اص عٛی ِغئٛالْ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ایٓ اعتبْ 

. دٔجبي ٚ ارشایی ؽذٖ اعت

پیگیشی اصذاث : ِؼبْٚ دسِبْ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی اظٙبس کشد
عبختّبْ اٚسژأظ ٚاصذ ثیّبسعتبْ آیت هللا کبؽبٔی ؽٙشکشد ٚ سعبٌت چبٌؾتش اص 

ٗ ٘بی ارشایی اٌٚٛیت داس دس یک عبي  عٛی ِزّغ خیشاْ عالِت ُ٘ رضٚ ثشٔبِ
. گزؽتٗ ِضغٛة ِی ؽٛد

ٖ أذاصی : ٚی گفت  ػذد ٚٔتیالتٛس پشتبثً ٚ ٔٗ دعتگبٖ اٌکتشٚؽٛک 14خشیذ، ٔقت ٚ سا
ثشای ِشکض ِذیشیت صٛادث ٚ فٛسیت ٘بی پضؽکی اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی دس یک 

. عبي گزؽتٗ أزبَ ؽذ

پیگیشی اختقبؿ چٙبس دعتگبٖ آِجٛالٔظ کّک داس ثشای : عٍیّبٔی تأکیذ کشد
اعتفبدٖ دس ِٕبطك عخت گزس اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی ٚ استمبی عطش 

ْ ٘بی تبثؼٗ  ٖ ٘بی ِشکضی ؽٙشعتب ْ ٘ب ٚ آصِبیؾگب آصِبیؾبت ٘ٛسِٛٔی دس ثیّبسعتب
ایٓ اعتبْ ٚ پزیشػ تّبِی آصِبیؾبت ِٛسد ٔیبص ثیّبساْ دس ّ٘بْ ِشکض ٔیض دس یک 

. عبي گزؽتٗ فٛست گشفتٗ اعت
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در سبل جبری در حْسٍ ثِذاضت ایي : هعبّى ثِذاضت داًطگبٍ علْم پشضکی چِبرهحبل ّ ثختیبری گفت

.  هیلیبرد لایر اعتجبر جذة ّ ُشیٌَ ضذ11استبى افشّى ثز 

 

  

ٚ گٛ ثب خجشٔگبس فبسط دس ؽٙشکشد، اظٙبس کشد دس یک : ػجذاٌّزیذ فذایی اِشٚص دس گفت 
ٗ سٚصی ِغئٛالْ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی  عبي گزؽتٗ، ثب تالػ ٘بی ثی ٚلفٗ ٚ ؽجبٔ

 ٘ضاس سیبي ثشای 703 ِیٍیْٛ ٚ 402 ِیٍیبسد ٚ 11اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی، 
ً ٘بی داسٚیی رزة  ٗ ٘بی ثیّٗ سٚعتبئیبْ، پضؽک خبٔٛادٖ ٚ خشیذ ٚ تٛصیغ ِکّ ثشٔبِ

 .ٚ ٘ضیٕٗ ؽذٖ اعت

 ِیٍیْٛ سیبي اص اػتجبسات ثیّٗ سٚعتبییبْ 310 ِیٍیبسد ٚ 8اص ایٓ ِجٍغ، : ٚی گفت
پضؽک خبٔٛادٖ ٚ أزبَ تؼّیشات ٚ خشیذ تزٙیضات ِٛسد ٔیبص ِشاکض ِزشی پبٔغیْٛ 

. پضؽکبْ دس اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی رزة ؽذ

 ٘ضاس سیبي ِکًّ داسٚیی 703 ِیٍیْٛ ٚ 92 ِیٍیبسد ٚ 3دس ایٓ ِذت : فذایی تأکیذ کشد
ٗ ٘بی ثٙذاؽت اعتبْ چٙبسِضبي ٚ  خشیذ ٚ دس ِشاکض ثٙذاؽتی، دسِبٔی ٚ خبٔ

. ثختیبسی تٛصیغ ؽذٖ اعت

 ِزٛص اسائٗ خذِبت طت کبس ٚ فٕی ِٕٙذعی ثٙذاؽت 35ایٓ ِغئٛي اص فذٚس 
ٗ ای دس اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی دس یک عبي گزؽتٗ خجش داد ٚ افضٚد دس ایٓ : صشف

َ افضاسی عبِبٔٗ ربِغ ِذیشیت ثبصسعی عالِت ِضیظ ٚ کبس دس  ِذت عیغتُ ٔش
. عطش ایٓ اعتبْ ارشایی ؽذٖ اعت

دس یک : ِؼبْٚ ثٙذاؽت دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی تقشیش کشد
ٖ کً آِٛصػ ٚ پشٚسػ اعتبْ  ُ ٔبِٗ ِؾتشک ثب اداس عبي گزؽتٗ ارشای تفب٘

چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی دس خقٛؿ پیؾگیشی اص ثیّبسی ٘بی غیشٚاگیش دس دأؼ آِٛصاْ 
. ثٗ فٛست اٌٚٛیت داس أزبَ ؽذ

دس ایٓ ِذت ثب تالػ ِغئٛالْ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی اعتبْ : فذایی اظٙبس داؽت
ٗ ٘ب ثٗ ِٕظٛس پیؾگیشی اص کغٛسات  چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی، طشس ِکبٔیضٖ کشدْ داسٚخبٔ

ٚ تؼّیشات اعبعی أجبس٘بی داسٚیی ثب ٘ذف ایزبد فضبی فیضیکی ِٕبعت أزبَ 
. ؽذٖ اعت



گغتشػ ثشٔبِٗ پضؽک خبٔٛادٖ دس ؽٙش٘بی ثب رّؼیت کّتش اص : ٚی خبطشٔؾبْ کشد
 ٘ضاس ٔفش اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی ثب اعتمشاس پضؽک خبٔٛادٖ دس ؽٙش٘بی 20

ٗ ٘بی ارشایی ِغئٛالْ ایٓ  ؽٍّضاس، طبلبٔک، ٔبغبْ، اسدي ٚ گٕذِبْ اص دیگش ثشٔبِ
. دأؾگبٖ دس یک عبي گزؽتٗ ِضغٛة ِی ؽٛد

ٗ ربیی ِشکض آِٛصػ ثٙٛسصی فبسعبْ اص عبختّبْ لذیّی ثٗ : فذایی ثیبْ داؽت رب ث
ٗ عبصی  عبختّبْ خیشی رذیذ، ِشِت عبختّبْ ِشکض آِٛصػ ثٙٛسصی ٌشدگبْ ٚ صِیٕ
تزٙیض ِشکض آِٛصػ ثٙٛسصی ثشٚرٓ اص دیگش الذاِبت ِغئٛالْ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی 

. اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی دس ایٓ ِذت ثٗ ؽّبس ِی سٚد

: ِؼبْٚ ثٙذاؽت دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی اظٙبس کشد
 پضؽک ػِّٛی ثشای اعتمشاس دس ِشاکض ِزشی ثشٔبِٗ پضؽک خبٔٛادٖ اص 60رزة 

. الذاِبت ُِٙ دیگش دس یک عبي گزؽتٗ اعت

دٌٚت تذثیش ٚ اِیذ دس صِبْ فؼبٌت خٛد ٔمؼ ُِٙ ٚ ِؤحشی سا ثشای : ٚی گفت
ٗ ٘بی ِختٍف ٚ ثٗ ٚیژٖ ثٙذاؽت ٚ دسِبْ دس عشاعش  خذِبت سعبٔی ِطٍٛة دس صِیٕ

. کؾٛس ارشایی کشدٖ اعت

دس اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی ٔیض، ِغئٛالْ اسؽذ ایٓ اعتبْ دس یک : فذایی افضٚد
ٗ ٘بی دٌٚت یبصدُ٘، کیفیت اسائٗ خذِبت  عبي گزؽتٗ، ثب ارشای عیبعت ٘ب ٚ ثشٔبِ

ٖ أذ . ثٙذاؽتی ٚ دسِبٔی ثٗ ِشدَ ٔمبط ِختٍف اعتبْ سا فشاُ٘ کشد

خذِبت ثٙذاؽتی ٚ دسِبٔی اسائٗ ؽذٖ دس یک عبي گزؽتٗ اص کیفیت : ٚی تأکیذ کشد
ثغیبس ِطٍٛثی ثشخٛسداس ثٛدٖ ٚ آحبس ِخجت آْ دس اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی ثٗ 

. خٛثی ِؾٙٛد اعت

سػبیت : ِؼبْٚ ثٙذاؽت دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی اظٙبس داؽت
ٗ ای دس ٔضٖٛ خذِبت سعبٔی ِٕبعت ثٗ تّبِی ٔمبط  ػذاٌت ٚ تٛرٗ ثٗ تٛاصْ ِٕطم

. ایٓ اعتبْ ٔمؼ ِّٙی داؽتٗ اعت

خذِبت سعبٔی ِطٍٛة ثٗ تّبِی ٔمبط ٚ ثٗ ٚیژٖ دس ِٕبطك : فذایی تقشیش کشد
ِضشَٚ، ٔمؼ ِّٙی دس کب٘ؼ ِشارؼٗ ثیّبساْ ثٗ ِشاکض ثٙذاؽتی ٚ دسِبٔی ِشکض 

ْ ٘بی دیگش داسد . اعتبْ ٚ یب عبیش ِشاکض دس اعتب
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: مسئول هماهنگ کننده تیم پیوند اعضا در چهارمحال و بختیاری

اعضبی ثذى یک هزگ هغشی ثب رضبیت خبًْادٍ اّ جذاسبسی ضذ 



هسئْل ُوبٌُگ کٌٌذٍ تین پیًْذ اعضب در چِبرهحبل ّ ثختیبری اس جذاسبسی اعضبی ثذى یک خبًن هزگ 

. هغشی در ایي استبى خجز داد

 

  

اػضبی ثذْ : ص٘شا عیبس اِشٚص دس گفت ٚگٛ ثب خجشٔگبس فبسط دس ؽٙشکشد، اظٙبس کشد
 عبٌٗ عبکٓ ؽٙشعتبْ ثشٚرٓ ثب سضبیت خبٔٛادٖ اٚ رذاعبصی 38خبُٔ اکجشی ساد 

 .ؽذ

 سٚص دس ثخؼ 10خبُٔ اکجشی ساد ثٗ دٌیً پبسگی ػشٚق ِغضی ثٗ ِذت : ٚی افضٚد
ثیّبسعتبْ کبؽبٔی ؽٙشکشد تضت ٔظش ثٛد کٗ  (آی عی یٛ)ِشالجت ٘بی ٚیژٖ 

. پضؽک ِؼبٌذ ِشگ ِغضی ٚی سا اػالَ کشد

خبٔٛادٖ : ِغئٛي ّ٘بٕ٘گ کٕٕذٖ تیُ پیٛٔذ اػضب دس چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی گفت
ِضتشَ اکجشی ساد پظ اص تبئیذ ِشگ ِغضی اػضبی ِٕبعت ثیّبس کٗ ؽبًِ کجذ، پبٔکٗ 

ٗ ٘بعت رٙت پیٛٔذ ثٗ ثیّبساْ ٔیبصِٕذ رذاعبصی ؽذ . ساعت، ػشٚق ٚ کٍی

ثب ایٓ الذاَ خیشخٛا٘بٔٗ اص عٛی خبٔٛادٖ اکجشی ساد صِیٕٗ ٔزبت : عیبس ثیبْ داؽت
ْ ٘ب پبداػ اخشٚی ٚاالیی  ربْ چٕذ ٔفش اص ٔیبصِٕذاْ فشاُ٘ ِی ؽٛد کٗ ایٓ الذاَ آ

. ٔضد خذاٚٔذ ِتؼبي داسد

خبٔٛادٖ اکجشی  ساد اػالَ کشدٔذ ایٓ الذاَ ِب ثبػج آساِؼ سٚس آْ : ٚی تقشیش کشد
ٗ خبطش  ِشصَٛ ٚ تغٍی خبطش ثبصِبٔذگبْ ٚ ّ٘چٕیٓ ٔزبت ربْ چٕذ ٔفش ِی ؽٛد ٚ ث

. سضبی خذا ایٓ الذاَ اسصؽّٕذ سا أزبَ ِی دٕ٘ذ
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ِؼبْٚ دسِبْ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ٚخذِبت ثٙذاؽتی دسِبٔی -ایشٔب-ؽٙشکشد
دسساعتبی ارشای ثشٔبِٗ تضٛي ٔظبَ عالِت تب کْٕٛ ثیؼ :چٙبسِضبي ٚثختیبسی گفت

.  ِیٍیبسد سیبي ثشای تزٙیضِشاکض ثٙذاؽتی ٚدسِبٔی اعتبْ ٘ضیٕٗ ؽذٖ اعت240اص



 

اکثش 'تَ گضاسػ سّصدّؽٌثَ سّاتظ عوْهی داًؾگاٍ علْم پضؽکی ّخذهات تِذاؽتی ّدسهاًی اعتاى، 

تجِیض هشاکض دسهاًی تا ایجاد اهکاى اسائَ خذهات تؾخیقی : سّص دّؽٌثَ تا اعالم ایي خثش افضّد' علیواًی

ّ دسهاًی تخققی تاعث افضایؼ اًگیضٍ پضؽکاى ّکادس دسهاًی، کاُؼ تاس هشاجعات تیواساى تَ اعتاى 

. ُای ُوجْاس ّکاُؼ ُضیٌَ ُای دسهاًی ؽذٍ اعت

 

ّ فشاُن عاصی اهکاى دعتشعی تَ تواهی  (عاهاًَ عپاط)ّی تا تیاى ساٍ اًذاصی پشًّذٍ الکتشًّیک عالهت

ساٍ اًذاصی پشًّذٍ عالهت الکتشًّیک تِثْد : اطالعات تیواساى تغتشی دس یک عال گزؽتَ خثشداد ّ افضّد

. ًظاست ُا سا تَ دًثال داؽتَ اعت

 

علیواًی اتالغ کتاب اسصػ گزاسی خذهات عالهت دس لالة عْهیي گام اص تشًاهَ تذْل ًظام عالهت سا 

یکی اصالذاهات هْثش دّلت تشای افضایؼ ًظاست تشتعشفَ خذهات پضؽکی ّ سضایتوٌذی پضؽکاى پظ اص 

.  عالَ عٌْاى کشد30یک دّسٍ 

 

آهادٍ دسیافت ؽکایات هشتْط تَ پشداخت ُضیٌَ خاسج اص تعشفَ ّ 1690تَ گفتَ ّی، عاهاًَ کؾْسی 

. دیگش ؽکایات تْعظ کویتَ کاسؽٌاعی اعت 

 

تَ گفتَ علیواًی، چِاسهذال ّتختیاسی اصاعتاى ُایی اعت کَ کوتشیي هیضاى ؽکایت ثثت ؽذٍ دسایي 

. عاهاًَ سا داؽتَ اعت

 

تکشاس ایي تخلف : ّی، دذالل جشیوَ پضؽک خاطی سا یکغال هذشّهیت اص طثاتت اعالم کشد ّ افضّد

. هْجة پٌج عال هذشّهیت ّ دس ًِایت تا گضاسػ عْم، پضؽک هادام العوش اص طثاتت هذشّم هی ؽْد

 

هعاّى دسهاى داًؾگاٍ علْم پضؽکی ّخذهات تِذاؽتی ّدسهاًی اعتاى تا تیاى ظشفیت ُای تاالی 

چِاسهذال ّتختیاسی : گشدؽگشی ّتشخْسداسی اص پضؽکاى هجشب ّ تشجغتَ دساعتاى تقشیخ کشد

. ظشفیت الصم تشای تثذیل ؽذى تَ لطة تْسیغن دسهاًی کؾْس سا داساعت

 

تا تْجَ تَ افضایؼ : علیواًی تا تیاى دجن تاالی هشاجعات تَ کلیٌیک ُای فعال دس عطخ ؽِشعتاى ُا افضّد

دّ تشاتشی هشاجعات تَ هشاکض دسهاًی اعتاى تا اجشای تشًاهَ تذْل ًظام عالهت، تْععَ ایي هشاکض اص 

. دیگش تشًاهَ ُای داًؾگاٍ دس عال ُای آتی اعت



 

 تخت فعال دس 200ُن اکٌْى ُؾت تیواسعتاى دائوی ّیک تیواسعتاى فذشایی تا تیؼ اص یکِضاس ّ

. چِاسهذال ّتختیاسی دس دال اسائَ خذهات تَ تیواساى اعت

 

8125/558 /

/*  اًتِای پیام 

 ثبپیًْذ هْفقیت آهیش کلیَ، اًجبم ایي عول درچِبرهحبل ّثختیبری اهکبى پذیزضذ

سییظ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ٚخذِبت ثٙذاؽتی ٚ دسِبٔی - ایشٔب - ؽٙشکشد 
اص ایٓ : چٙبسِضبي ٚثختیبسی اص أزبَ ِٛفك ػًّ پیٛٔذ کٍیٗ دس اعتبْ خجشداد ٚ گفت

. پظ اِکبْ پیٛٔذ کٍیٗ ثشای ثیّبساْ ٔیبصِٕذ دس اعتبْ فشاُ٘ ؽذٖ اعت

 

تا اجشای : سّص دّؽٌثَ دس جوع خثشًگاساى اعتاى اظِاسداؽت' هشتضی ُاؽن صادٍ'تَ گضاسػ ایشًا، 

 آرس هاٍ ّ پٌجن دیواٍ جاسی دس تیواسعتاى آیت هللا کاؽاًی ؽِشکشد، اهکاى اًجام 24هْفك دّپیًْذ کلیَ دس 

. ایي عول جشادی دس اعتاى فشاُن ؽذٍ اعت

 

هتش هشتع دس 200تخؼ پیًْذ کلیَ تا پٌج هیلیْى لایر اعتثاس دس فضایی تَ ّععت : ّی تیاى داؽت

. تیواسعتاى آیت هللا کاؽاًی ؽِشکشد ایجاد ؽذٍ ّ آهادٍ پزیشػ ُوضهاى دّتیواس تشای پیًْذ کلیَ اعت 

 

ؽشایظ اّلیَ تشای پیًْذ عایش اعضا ًظیش للة ًیضدس ایي تخؼ فشاُن اعت اها تشای : ُاؽن صادٍ افضّد

. اجشای ایي عول ُا تایذ ُواٌُگی ُایی تا هشاکض داًؾگاُی عایش اعتاى ُا فْست گیشد 

 

هذیشیت داًؾگاٍ علْم پضؽکی اعتاى تالػ هی کٌذ تا دس آیٌذٍ ًضدیک، عول پیًْذ عایش : ّی تقشیخ کشد

. اعضا ًیض دس ایي اعتاى اًجام ؽْد

 

 هْسد اُذای عضْ دس عال تاالتشیي هیضاى اُذای 20تَ گضاسػ ایشًا، چِاسهذال ّتختیاسی تا تیؼ اص 



. عضْدس کؾْس سا تَ تٌاعة جوعیت داساعت

 

ُاؽن صادٍ دساداهَ دس خقْؿ اجشای طشح تذْل ًظام عالهت، ایي طشح سا الذاهی اسصًذٍ دسساعتای 

چِاسهذال ّتختیاسی دس صهیٌَ تشّیج صایواى طثیعی ّکاُؼ : کاُؼ ُضیٌَ ُای تیواساى داًغت ّ گفت

آهاس عضاسیي، تؾکیل پشًّذٍ عالهت الکتشًّیکی تیواساى ّ استمای خذهات ُتلیٌگ تیواسعتاى ُا کَ 

تخؾی اص تشًاهَ ُای طشح تذْل ًظام عالهت سا ؽاهل هی ؽْد، ستثَ تشتش سا دس کؾْس کغة کشدٍ 

. اعت

 

دسعفش اخیش هعاًّاى ّصیش تِذاؽت ّدسهاى تَ اعتاى تَ دلیل اجشای هطلْب طشح ُتلیٌگ ّ : ّی افضّد

.  هیلیاسد لایر اعتثاس تؾْیمی تَ اعتاى اختقاؿ یافت10تِغاصی تیواسعتاى ُا دذّد 

 

هیلیاسد لایر اعتثاس تشای تاهیي تجِیضات ّاهکاًات هْسدًیاص 240دکتش ُاؽن صادٍ تا تیاى جزب 

تا ایي اعتثاس کَ عوذٍ آى اصهذل اعتثاسات دسآهذی تْدٍ، هؾکل : هشاکضدسهاًی اعتاى اظِاسداؽت

. تجِیضاتی تغیاسی اص هشاکض دسهاًی ّتیواسعتاى ُای اعتاى دل ؽذٍ اعت 

 

 پضؽک هتخقـ ّفْق تخقـ هْسدًیاص تْعظ داًؾگاٍ علْم 75دس عال جاسی :ُاؽن صادٍ تیاى داؽت

پضؽکی جزب اعتاى ؽذٍ ّ دس دذ لاتل تْجِی فضای آساهؼ سا دس تخؼ تِذاؽت ّدسهاى اعتاى ایجاد 

. کشدٍ اعت

 

.  تغت آصهایؾگاُی جذیذ ًیض دس اعتاى فشاُن ؽذ 100طی ایي هذت اهکاى تیؼ اص : ّی افضّد

 

سییظ داًؾگاٍ علْم پضؽکی ّخذهات تِذاؽتی ّدسهاًی اعتاى هیضاى تذُی ّکغشی تْدجَ ایي داًؾگاٍ سا 

تا تالػ کاسکٌاى داًؾگاٍ ایي هیضاى کغشی تَ : هیلیاسد لایر عٌْاى کشد ّگفت950دس عال گزؽتَ 

. هیلیاسد لایر تملیل یافتَ اعت 400

 

هیلیاسد لایر اص ایي تذُی تَ هٌظْستاهیي داسّ ّتجِیضات تَ داًؾگاٍ علْم 250دذّد : ّی تیاى داؽت

. پضؽکی تذویل ؽذٍ اعت 

 

تْععَ فضای :  پشّژٍ دس تخؼ تِذاؽت ّ دسهاى اعتاى خثش داد ّ گفت70ُاؽن صادٍ اص اجشای تیؼ اص 

اداسی ّآهْصؽی تیواسعتاى کاؽاًی تَ هیضاى ؽؼ ُضاس هتش هشتع ّ تْععَ تیواسعتاى لشدگاى اص هِوتشیي 

. ایي پشّژٍ ُاعت 

 

8125/558 /

/*  اًتِای پیام 

:  

 دّیطت ّچِل هیلیارد لایر اعتبار برای تجِیس هراکس درهاًی چِارهحال ّ بختیاری ُسیٌَ شذ 



 هیلیارد لایر اعتبار ۲۴۰بیش از : هعاّى درهاى داًشگاٍ علْم پسشکی شِرکرد گفت: خبرگساری تطٌین

  .برای تجِیس هراکس درهاًی اضتاى ُسیٌَ شذٍ اضت

 نسخه قابل چاپ 

، ثب اشبرٍ ثَ اجزای ثزًبهَ تذْل ًظبم طالهت در شِرکرداکجز طلیوبًی در گفت ّگْ ثب خجزًگبر تظٌین در 

 هیلیبرد لایر اعتجبر ثزای تجِیش هزاکش ثِذاشتی ّ درهبًی ایي 240تبکٌْى ثیش اس : اطتبى اظِبر داشت

 .اطتبى ُشیٌَ شذٍ اطت

ایي اقذام ضوي فزاُن کزدى اهکبى ارائَ خذهبت تشخیصی ّ درهبًی تخصصی طجت افشایش : ّی افشّد

 .اًگیشٍ پششکبى ّ کبدر درهبًی ّ در ًِبیت رضبیتوٌذی ثیوبراى شذٍ اطت

ایي اهز طجت کبُش هزاجعبت ثیوبراى ثَ : هعبّى درهبى داًشگبٍ علْم پششکی شِزکزد خبطزًشبى کزد

َ ُبی درهبًی آًِب شذٍ اطت  .اطتبى ُبی ُوجْار ّ ُشیٌ

ّ فزاُن طبسی اهکبى  (طبهبًَ طپبص)طلیوبًی اس اطتقزار گبم ُبی اّلیَ پزًّذٍ الکتزًّیک طالهت 

راٍ اًذاسی پزًّذٍ : دطتزطی ثَ توبهی اطالعبت ثیوبراى ثظتزی در یک طبل گذشتَ خجز داد ّ افشّد

 .طالهت الکتزًّیک ثِجْد ًظبرت ُب را ثَ دًجبل داشتَ اطت

داًشگبٍ علْم پششکی شِزکزد ثب دارا ثْدى : ّی افشّد َ عٌْاى یکی اس 1200ثیوبرطتبى ّ  8  تخت فعبل ث

 .اطتبى ُبی هْفق در سهیٌَ ارائَ خذهبت دْسٍ طالهت در ططخ کشْر هطزح ثْدٍ اطت

هعبّى درهبى داًشگبٍ علْم پششکی شِزکزد ثب اشبرٍ ثَ پتبًظیل ُبی هْجْد ّ ثزخْرداری اس پششکبى 

ایي اطتبى ظزفیت السم ثزای تجذیل شذٍ ثَ قطت تْریظن درهبًی : هجزة ّ اطبتیذ ثزجظتَ اظِبر داشت

 .کشْر را داراطت

َ  هٌظْر ارتقبی ططخ کیفی ّ کوی خذهبت ّ قزار گزفتي داًشگبٍ در جبیگبٍ ّاقعی خْد، : طلیوبًی گفت ث

َ ریشی ّ ُذف گذاری السم ثزای تأهیي اهکبًبت ّ تجِیشات هْرد ًیبس هزاکش درهبى ّ افشایش تعذاد  ثزًبه

 . ثزاثز تعذاد فعلی اًجبم ّ پیگیزی آى ثب جذیت دًجبل هی شْد2تخت ُبی فعبل ثظتزی ثَ هیشاى 

 اًتِبی پیبم

 

/ 

شِرکرد اختصاص یافت (ش)شش هیلیارد لایر برای بِطازی بیوارضتاى ُاجر  
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رئیص داًشگاٍ علْم پسشکی شِرکرد با اشارٍ بَ تکویل ّ بِطازی بخش ًْزاداى ّ : خبرگساری تطٌین

 هیلیارد لایر برای بِطازی ّ تجِیس ایي دّ ۶: شِرکرد، گفت (ش)بخش هادراى پرخطر بیوارضتاى ُاجر

 بخش ُسیٌَ شذٍ اضت 

 نسخه قابل چاپ 

شِزکزد ثب دضْر  (ص)، پیش اس ظِز اهزّس ثخش ُبی ثِظبسی  شذٍ ثیوبرطتبى آهْسشی درهبًی ُبجز

هعبّى طیبطی اهٌیتی ّ اجتوبعی اطتبًذار چِبرهذبل ّ ثختیبری، ریبطت ّ هعبًّبى داًشگبٍ علْم پششکی 

 .شِزکزد ثَ ثِزٍ ثزداری رطیذ

 هیلیْى لایر اعالم 400 هیلیبرد ّ 2هزتضی  ُبشن سادٍ اعتجبر ُشیٌَ شذٍ ثزای ثِظبسی ثخش ًْساداى را 

 . هیلیبرد لایر تجِیش شذٍ اطت3ایي ثخش ثب اعتجبری ثبلغ ثز : کزد ّ افشّد

 هیلیْى لایر تکویل ّ ثِزٍ ثزداری شذ 320ثِظبسی ثخش جزادی سًبى ًیش ثب اعتجبری ثبلغ ثز : ّی افشّد

 . هیلیْى لایر ُشیٌَ در ثز داشتَ اطت220ّ تجِیش ایي ثخش ًیش 

رئیض داًشگبٍ علْم پششکی شِزکزد ثب ثیبى ایٌکَ طجق ًظزطٌجی اًجبم شذٍ اس هزاجعبى ثَ ثیوبرطتبى 

 ثخش  اس ثیوبرطتبى ثْدٍ، اظِبر اهیذّاری کزد 2ثیشتزیي ًبرضبیتی ُب هزثْط ثَ ثیوبراى ثظتزی در ایي 

 .ثِظبسی ثخش ُبی هذکْر در افشایش هیشاى رضبیتوٌذی هزاجعبى ثَ ایي هزکش هْثز ّاقع شْد

خذاثخش هزادی ًیش در ایي هزاطن ارتقبی ُتلیٌگ ثیوبرطتبى را اس اقذاهبت هْثز در سهیٌَ افشایش 

 .رضبیتوٌذی هزاجعبى ثَ هزاکش ثِذاشتی ّ درهبًی عٌْاى کزد

ّی آهبدگی رّدی ثزای ثَ دطت آّردى طالهت جظوی ّ ایجبد رّدیَ ًشبط ّ اًگیشٍ ثزای کبدر درهبًی 

در راطتبی ارائَ خذهبت در هذیطی فزح ثخش را اس دطتبّردُبی تْجَ ثَ ُتلیٌگ ّ اقذام در ایي سهیٌَ 

 .ثزشوزد

َ عٌْاى هذْر تْطعَ  هعبّى طیبطی اهٌیتی ّ اجتوبعی اطتبًذار چِبرهذبل ّ ثختیبری اس اًظبى طبلن ث

هظئْالى ّ درطت اًذکبراى دْسٍ طالهت اس تالشی : پبیذار ّ ُوَ جبًجَ جبهعَ یبد کزد ّ خبطزًشبى کزد

 .ثزای تأهیي ّ دفع ّ ثبسگزداًذى طالهت ثیوبراى فزّگذار ًجبشٌذ

ة/ اًتِبی پیبم  
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 جراحی ُای هْفقیت آهیس پیًْذ کلیَ در چِارهحال ّ بختیاری اًجام شذ 

 

 

ٍ اًذازی بخش پیًْذ : خبرگساری تطٌین رئیص داًشگاٍ علْم پسشکی چِارهحال ّ بختیاری با اشارٍ بَ را

  . عول هْفقیت آهیس پیًْذ کلیَ در اضتاى خبر داد۲کلیَ بیوارضتاى آیت هللا کاشاًی شِرکرد از اًجام 

 نسخه قابل چاپ 

، هزتضی ُبشن سادٍ ظِز اهزّس در ًشظت خجزی ثب اشبرٍ ثَ راٍ اًذاسی ثخش پیًْذ کلیَ ثیوبرطتبى آیت 

 عول جزادی پیًْذ کلیَ هْفقیت آهیش در ایي ثخش 2تبکٌْى : هللا کبشبًی شِزکزد در آثبى هبٍ اظِبر داشت

 .اًجبم شذٍ اطت

. 

ة/ اًتِبی پیبم  

 :شهركرد خبر داد (ع)پلي كلینیك امام علي مدیر
 الزم به منظور ایجاد مراکز تخصصی در سایر شهرستان ها اتخاذ تمهیدات

  1393/10/08 11:50:10اجتماعي  

 كد خبر 9310-2314-5

RSS :: خبر آرشیویپرینت 

 

 (ع)ِذيش پٍي وٍیٕیه تخققي ٚ فٛق تخقـ اِبَ ػٍي

 ٘ضاس ۴۹۱دس ٘فت ِب٘ٗ اٚي عبي ربسي : ؽٙشوشد گفت

 . ٔفش اص خذِبت ايٓ ِشوض ثٙشٖ ِٕذ ؽذٖ أذ۴۶۹ٚ 

 

ِٕطمٗ -(ایغٕب)ِزتجي صیذسي دس گفت ٚ گٛ ثب خجشٔگبسخجشگضاسی دأؾزٛیبْ ایشاْ

 ٘ضاس ۲۲۰ ٘ضاس ٔفش اص خذِبت ٚيضيت ٚ ۲۷۰اص ايٓ تؼذاد : افضٚد- چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی

ٔفش اص عبيش خذِبت پبساوٍیٕیه، ساديٌٛٛژي، عٛٔٛگشافي، آصِبيؾگبٖ ٚ فیضيٛتشاپي 
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. ثٙشٖ ِٕذ ؽذٖ أذ

 

 (ع)ثٗ گفتٗ ٚي، دس صبي صبضش پٍي وٍیٕیه تخققي ٚ فٛق تخققي اِبَ ػٍي 

 پضؽه ِتخقـ ٚ فٛق تخقـ ٚ ۴۹ دسِبٔگبٖ فؼبي ٚ صضٛس ۹ؽٙشوشد ثب داسا ثٛدْ 

 پضؽه ػِّٛي سٚصأٗ ثٗ صزُ لبثً تٛرٙي اص ِتمبضیبْ خذِبت تؾخیقي ٚ ۲۶

. دسِبٔي اسائٗ ِي ّٔبيذ

 

ثب تٛرٗ ثٗ دعتشعي ٔذاؽتٓ ثشخی ِشدَ اعتبْ دس ثشخي : صیذسی تقشیش کشد

ِٕبطك دٚس دعت ثٗ خذِبت تخققي، ايٓ افشاد ثشاي دسيبفت خذِبت ثٗ ايٓ ِشوض 

ِشارؼٗ ِي ّٔبيٕذ ٌزا تّٙیذات الصَ رٙت تٛعؼٗ خذِبت ٚ ايزبد ِشاوض تخققي 

. دس عبيش ؽٙشعتبْ ٘ب اص عٛي ِغئٌٛیٓ اعتبٔي ٚ دأؾگبٖ اتخبر گشديذٖ اعت

 

ثٗ گفتٗ ٚي، ثٗ ِٕظٛس سفبٖ صبي ِشارؼیٓ ٚ تغٙیً سٚٔذ ٔٛثت د٘ي ِتمبضیبْ يه 

 ۳۱۰۳سٚص لجً اص سٚص صضٛس پضؽه دس ِشوض ثب اخز ٔٛثت اص طشيك عبِبٔٗ تٍفٓ گٛيبي 

. دسعبػبت اثتذايي فجش ِي تٛإٔذ ثٗ پضؽه ِٛسدٔظشؽبْ ِشارؼٗ ّٔبيٕذ

 

ِشدَ اعتبْ ِي تٛإٔذ ثب ِشارؼٗ ثٗ عبيت دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽىي : صیذسي گفت

ؽٙشوشد ٚ وٍیه ثش ٌیٕه ايٓ ِشوض ثٗ اطالػبت ِٛسدٔیبص خٛد پیشاِْٛ ايٓ ِشوض 

دعتشعي ّٔبيٕذ ّ٘چٕیٓ ٔظشات، پیؾٕٙبدات ٚ ؽىبيبت خٛد سا اص طشيك عبِبٔٗ 

.  ثٗ ِغئٌٛیٓ ِٕتمً ّٔبيٕذ۱۰۰۰۸۴۹۵۱۳۷پیبَ وٛتبٖ 

 

 خبرگزاری ایسنا

 انتهاي پیام



 :دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری خبر داد رئیس

 اول کشور در زمینه گسترش زایمان طبیعی و کاهش سزارین کسب رتبه

  1393/10/09 9:45:57آموزشي   علمي و

 كد خبر 9310-1486-5

RSS :: خبر آرشیویپرینت 

 

امسال : رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت

چهارمحال و بختیاری، رتبه اول کشور در زمینه گسترش زایمان 

طبیعی و کاهش عمل سزارین را کسب کرده است؛ همچنین بعنوان 

 .استان شاخص در زمینه ارائه خدمت معرفی شده است

دکتر مرتضی - منطقه چهارمحال و بختیاری-(ایسنا)به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران

استان چهارمحال و بختیاری از پتانسیل  : هاشم  زاده در نشست خبری با مطبوعات و رسانه ها افزود

باالیی در بخش های مختلف پزشکی برخوردار است بنابراین باید از این توانایی ها به خوبی بهره برده 

 .تا استان را به رشد و بالندگی برسانیم

پزشکان استان توانایی انجام : وی از انجام اولین پیوند موفقیت آمیز کلیه در استان خبر داد و افزود

پیوندهای مهم تر از جمله پیوند قلب را دارا هستند که امید است با تالش جراحان زبردست و توانای 

 .استان در این زمینه بزودی عمل پیوند قلب نیز در استان انجام شود 

هاشم  زاده در زمینه پیشرفت های پزشکی استان در طرح تحول نظام سالمت دولت تدبیر و امید اظهار 

امسال چهارمحال و بختیاری، رتبه اول کشور در زمینه گسترش زایمان طبیعی و کاهش عمل : کرد

 .سزارین را کسب کرده است؛ همچنین بعنوان استان شاخص در زمینه ارائه خدمت معرفی شده است

فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی استان برای تحول در سیستم بهداشتی آغاز شده و در : وی ادامه داد

 .حال پیشرفت است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، توسعه مدیریت و منابع انسانی پرسنل دانشگاه را از اساسی ترین 

با پیگیری های انجام شده در این زمینه حدود : اقدامات انجام شده در یک سال گذشته اعالم کرد و گفت

 نفر از پرسنل تبصره ای به نیروی واو تبدیل شده اند که مهم ترین اهمیت این اقدام 130یک هزار و 

کاهش فشار مالی روی دانشگاه است چراکه طبق این تبصره حقوق کارکنان و پرسنل دانشگاه از محل 

درآمدهای دولت پرداخت شده و درآمدهای حوزه بهداشت و درمان که پیش از این صرف پرداخت 

 .حقوق پرسنل می شد، صرف بخش های دیگر حوزه بهداشت و درمان می شود
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 نفر از پرسنل همچنان از محل قبلی حقوق خود را دریافت می کنند 500به گفته وی، هرچند هنوز حدود 

 .ولی کاهش بار مالی، مشکالت دانشگاه را کم می کند

پیش از این دانشگاه : هاشم  زاده همچنین از کاهش بدهی های دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و گفت

 میلیارد تومان بدهکار بود که با پیگیر ی ها و اقدامات انجام شده قسمت اعظم این 95مبلغی بیش از 

 . میلیارد تومان باقی مانده است40بدهی های پرداخت و تنها مبلغ 

 

 

 میلیارد تومان صرف خرید تجهیزات موردنیاز 25در حال حاضر رقمی بالغ بر : وی تصریح کرد

 .بخش های مختلف شده که بخشی از مشکالت درمان را کاهش داده است

دو بخش بیمارستان هاجر از محل :   بخش از بیمارستان هاجر گفت2وی در زمینه نوسازی و بهسازی 

درآمدهای بیمارستان و اعتبارات عمرانی استانداری در حوزه بهداشت و درمان بهسازی شد که از 

 .مهم ترین اقدام در زمینه طرح تحول نظام سالمت استان بود

به گفته وی، هم اکنون کمیته ای با هدف کاهش و رفع مشکالت دانشگاه مبنی بر شناسایی و انجام 

 .اقدامات الزم برای کاهش مشکالت تشکیل شده است

درصد خبر داد که  50 خانه بهداشت در حال ساخت با پیشرفت فیزیکی باالی40وی همچنین از احداث 

 بهمن قابل بهره برداری 22در صورت تزریق به موقع تسهیالت و اعتبارت الزم جهت تکمیل تا 

 .خواهد بود

:  پروژه در حال انجام در استان خبر داد و گفت70رئیس دانشگاه علوم پزشکی همچنین از راه اندازی 

مهم ترین پروژه های در دست اجرا، ساخت و راه اندازی بیمارستان تخصصی ویژه بیماران خاص و 

بیمارستان رسالت هستند که پس از انجام فعالیت های بانکی و تزریق اعتبارات عمرانی تکمیل و بهره 

 .برداری خواهند شد

 و یک میلیارد تومان از محل اعتبارات حوزه 180وی از تخصیص یک میلیارد تومان از تبصره 

بهداشت و درمان از سوی وزارتخانه بهداشت و درمان مبنی بر تکمیل و راه اندازی پروژه  های مهم 

 :بهداشتی و درمانی استان خبر داد و گفت

 و 180برای تکمیل و راه اندازی بیمارستان لردگان بیش از چهار میلیارد تومان از محل تبصره 

 .توافقات وزیر بهداشت تخصیص اعتبار شده است

 سال آینده، راه اندازی مرکز 3به گفته هاشم  زاده، ساخت و راه اندازی بیمارستان بروجن ظرف مدت 

، اولین مرکز ناباروری استان برای کاهش تردد بیماران به استان های همجوار از (PCT) آنژیوپالستی

 قبیل یزد و اصفهان، راه



بیمارستان کاشانی از  CCUبرای اولین بار در استان و راه اندازی بخش  ERCP اندازی بخش اعمال

 .مهم ترین اقدامات در دست اجرا در آینده هستند

افتتاح کلینیک تخصصی شهرستان های لردگان و فارسان تا یک ماه : رئیس دانشگاه علوم پزشکی افزود

 .آینده از دیگر اقدامات دانشگاه علوم پزشکی هستند

 میلیون تومانی برای خرید تجهیزات پزشکی مطابق 400 میلیارد و 12وی از اختصاص مبلغ بیش از 

درصد این هزینه ها از محل درآمدهای  70بیش از : با آخرین پیشرفت های پزشکی خبر داد و افزود

 .دانشگاه تأمین مالی شده اند

 پزشک متخصص و 70برای افزایش رفاه بیماران استان و تسریع امر درمان، : هاشم  زاده اظهار کرد

فوق تخصص به استان وارد شده اند همچنین انجام بیش از یکصد نوع آزمایش تخصصی ویژه تشخیص 

 .بیماری از دیگر اقدامات دانشگاه علوم پزشکی بوده است

بیش : وی از برپایی و احداث بیمارستان صحرایی در بخش گندمکار شهرستان اردل خبر داد و افزود

 .از چهار هزار بیمار از مناطق گندمکار و اطراف در این بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند

به گفته وی، برپایی بیمارستان صحرایی به منظور مدیریت بحران و عملکرد سریع از مهم ترین اقدامات 

 .دانشگاه بود چراکه تنها اعمال جراحی خاص به مرکز استان ارجاع داده شدند
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 .سه بخش بهسازی شده بیمارستان هاجر شهرکرد افتتاح شد

منطقه -(ایسنا)به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران

رئیس بیمارستان هاجر شهرکرد در مراسم - چهارمحال و بختیاری

یکی از مهم ترین برنامه های دولت تدبیر و امید : افتتاحیه سه بخش بهسازی شده این بیمارستان گفت

 .طرح تحول نظام سالمت است

در راستای توسعه طرح تحول نظام سالمت، سالمت جامعه انسانی که از ارکان مهم این : خرم افزود

 .نظام است، مورد توجه جدی قرار گرفته است

وی با بیان اینکه بهسازی بیمارستان هاجر شهرکرد با توجه به قدمت و ساخت قدیمی این بیمارستان به 

به منظور افزایش بهره وری و : عنوان طرح اولویت دار در صدر طرح های مهم استان قرار گرفت گفت

 .ارتقای کیفیت و کمیت ارائه خدمات، اقدامات الزم انجام شده است

سه بخش بهسازی شده شامل بخش نوزادان، جراحی زنان و مادران پرخطر و لیبر : خرم اظهار کرد

 .مادران است که باتوجه به اهمیت و حساسیت این موارد در اولویت قرار گرفته و بهسازی شدند

 میلیون 550برای بهسازی این بخش ها بیش از یک میلیارد تومان اعتبار هزینه شد که : وی ادامه داد

تومان هزینه ساخت و تجهیز فیزیکی و مابقی صرف خرید تجهیزات و دستگاه های موردنیاز بخش ها 

. شد که در دستور کار قرار گرفت
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مهم ترین :معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت

هدف اجرای طرح تحول نظام سالمت، کاهش هزینه درمان در سبد 

 .خانوار است

منطقه -(ایسنا)به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران

خدابخش مرادی در مراسم افتتاحیه بخش های - چهارمحال و بختیاری

کاهش هزینه های : بهسازی شده بیمارستان هاجر شهرکرد با اشاره به طرح تحول نظام سالمت گفت

 .درمان در سبد خانوار از جمله مهم ترین اهداف این طرح ملی است

بیماری و دردهای ناشی از آن به روح و روان بیمار و خانواده وی آسیب وارد می کند : مرادی افزود

حال آنکه مسئولین در طرح تحول نظام سالمت می خواهند بیماران تنها درد بیماری داشته و هیچ گونه 

 .نگرانی از بابت هزینه های سرسام آور درمان نداشته باشند

به گفته وی، طرح تحول نظام سالمت با شناسایی و حمایت بیماران به ویژه بیماران نیازمند عملیاتی می 

شود تا در این راستا به منظور شناسایی بیماران آبرومند و نیازمند و رفع درد این بیماران با کاهش 

 .هزینه های درمانی اقدامات الزم صورت گیرد

در راس این اقدامات هتلینگ موردنظر قرار می گیرد که دو : معاون سیاسی و امنیتی استانداری گفت

خروجی دارد، اول اینکه محیط کار برای پرسنل و فعالین حاضر در بیمارستان برای ارتقاء خدمات 

نیازمند داشتن روحی شاداب هستند که باید مورد توجه قرار گیرد و خروجی دوم بیمار است، کسی که 

بواسطه درد جسمی روحش نیز آسیب دیده و نیازمند دلجویی و مراقبت است که این امر محقق نمی شود 

. مگر با ایجاد فضایی فرح بخش در محیط بیمارستان ها

مرادی توسعه همه جانبه و پایدار سالمت و پیشگیری از بیماری را نقطه آغاز توسعه ملی و پایدار 

. عنوان کرد
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 کوجْدپشضک عوْهی درچِبرهحبل ّثختیبری ثب تبهیي پشضک اسدیگز استبى ُب ججزاى هی ضْد

سییظ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ٚ خذِبت ثٙذاؽتی ٚ دسِبٔی - ایشٔب - ؽٙشکشد 
چٙبسِضبي ٚثختیبسی اص اػالَ آِبدگی ایٓ دأؾگبٖ ثشای رجشاْ کّجٛد پضؽک 

. ػِّٛی دس اعتبْ اص رزة پضؽک اص عبیش اعتبْ ٘ب خجشداد

 

داًؾگاٍ علْم پضؽکی : سّصچِاسؽٌثَ دس گفت ّگْ تا خثشًگاس ایشًا افضّد' عیذهشتضی ُاؽن صادٍ'

ُضاس ًفش 20ّخذهات تِذاؽتی ّدسهاًی اعتاى تشای اجشای طشح پضؽک خاًْادٍ دس ؽِشُای صیش 

.  پضؽک هْاجَ اعت106ّسّعتاُا تا کوثْد 

 

فشاخْاى جزب پضؽک اص اعتاى ُای ُوجْاس ًظیش کِگیلْیَ ّتْیش ادوذ، اففِاى ّ : ّی اظِاس داؽت

. یضد تا دمْلی تاالتش اصدذ هتعاسف آغاص ؽذٍ اعت

 

 ًفش یک 500تا تْجَ تَ ایٌکَ دس طشح پضؽک خاًْادٍ تَ اصای ُش عَ ُضاسّ : ُاؽن صادٍ اداهَ داد

پضؽک پیؼ تیٌی ؽذٍ هی کٌذ، دسفْست افضایؼ تعذاد ًفشات تشای ُش پضؽک، عِن تیوَ آًاى هذاعثَ 

 هیلیاسد لایر دس 100ًوی ؽْد ّتا اداهَ ایي ّضع کغْسات داًؾگاٍ اص هذل دمْق پضؽکاى خاًْادٍ تَ 

. عال آیٌذٍ هی سعذ 

 

 دًذاًپضؽک 25دس صهیٌَ اجشای طشح ُای دًذاًپضؽکی ًیض داًؾگاٍ علْم پضؽکی تا کوثْد : ّی اداهَ داد

. هْاجَ اعت

 

تا ّجْد تالؽی کَ دس عال :  پضؽک هتخقـ دس اعتاى خثشداد ّ اظِاس داؽت70ُاؽن صادٍ اصفعالیت 

ُای اخیش تشای تاهیي پضؽک هتخقـ دس اعتاى اًجام ؽذٍ اها هؾکل کوثْد پضؽک دستشخی تخقـ ُا 

. ًظیش غذد، جشادی، صًاى ّ صایواى ّ کلیَ ّهجاسی ادساسی ٌُْص ادغاط هی ؽْد

 

دًذاًپضؽک دسهشاکض تِذاؽتی ّدسهاًی صیشًظش داًؾگاٍ علْم 113 پضؽک عوْهی 592ُّن اکٌْى 

. پضؽکی چِاسهذال ّتختیاسی فعالیت داسًذ 



 

8125/558 /

/*  اًتِای پیام 

 کوجْد تخت ثیوبرستبًی، اس هعضالت درهبًی چِبرهحبل ّ ثختیبری است

ِؼبْٚ دسِبْ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ٚ خذِبت ثٙذاؽتی ٚ دسِبٔی - ایشٔب- ؽٙشکشد
چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی، اؽغبي ثبالی تخت ٘بی ثیّبسعتبٔی سا یکی اص ِؼضالت 

. ثخؼ دسِبٔی ایٓ اعتبْ ػٕٛاْ کشد

 

اؽغال تخت دس تشخی تیواسعتاًِای : سّص چِاسؽٌثَ دس گفت ّ گْ تا خثشًگاس ایشًا افضّد' اکثش علیواًی'

ؽِشکشد ًظیش 

 

. تیؼ اص فذ دسفذ ظشفیت اعت کَ تایذ تشای آى چاسٍ اًذیؾی ؽْد' آیت هللا کاؽاًی'ّ ' ُاجش'

 

. تا تْجَ تَ ًیاص اعتاى تا دّ عال آیٌذٍ، تعذاد تخت ُای تیواسعتاًی تایذ دّ تشاتش ؽْد: ّی اظِاس داؽت

 

 اعتثاسات اعتاًذاسی، اهغال چٌذ یي تخت 180الثتَ تا اختقاؿ اعتثاس اص هذل هادٍ : علیواًی اداهَ داد

. خشیذاسی ّ تیي تیواسعتاًِای ؽِشعتاًی تْصیع ؽذ

 

 تخت تَ تیواسعتاى 12 تخت تَ تعذاد تخت ُای تیواسعتاى لشدگاى 50ّدس ایي پیًْذ دذّد : ّی تیاى داؽت

. فاسعاى افضّدٍ ؽذ

 

ّی ایي الذام سا ساُکاسی تشای کاُؼ هشاجعات تیواساى اص ؽِشعتاًِا تَ هشکض اعتاى ّ کاُؼ هیضاى 

. اؽتغال تخت ُا عٌْاى کشد

 

اجشای ایي طشح تْععَ ّ : علیواًی تا تیاى اجشای هْفك طشح تذْل ًظام عالهت دس اعتاى تیاى داؽت



تِغاصی تغیاسی اص هشاکض دسهاًی تخقْؿ دس ؽِشعتاًِا ّ تَ دًثال آى سضایت هشدم سا دس پی داؽتَ 

. اعت 

 

تا اجشای ایي طشح هیضاى : هعاّى دسهاى داًؾگاٍ علْم پضؽکی ّ خذهات تِذاؽتی ّ دسهاًی اعتاى افضّد

 دسفذ سعیذٍ ّ اص هیضاى هشاجعَ ایي 60اؽغال تخت دس تیواسعتاًِای اسدل ّ ًاغاى اص ُؾت دسفذ تَ 

. تیواساى تَ هشکض اعتاى کاعتَ ؽذٍ اعت 

 

اکثش علیواًی، اسائَ خذهات تِتش تَ تیواساى دس اعتاى سا ًیاصهٌذ ُوکاسی ّ هغاعذت هالی هغّْالى اسؽذ 

. اعتاًی داًغت

 

 تخت دس ُؾت تیواسعتاى چِاسهذال ّ تختیاسی تا اؽغال 200تَ گضاسػ ایشًا، ُن اکٌْى یکِضاس ّ

. فذسفذی دس دال اسائَ خذهت تَ تیواساى اعت

 

543/8125 

/*  اًتِای پیام 

 :دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختیاری خبر داد رئیس
  تفاهم نامه بین این دانشگاه و اداره اوقاف و امورخیریه انعقاد

  1393/10/10 13:43:18اجتماعي  

 كد خبر 9310-3114-5

RSS :: خبر آرشیویپرینت 

 

سئیظ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽىي، خذِبت ثٙذاؽتي ٚ 

دسِبٔي چٙبسِضبي ٚ ثختیبسي اص أؼمبد تفبُ٘ ٔبِٗ ثیٓ 

: ايٓ دأؾگبٖ ٚ اداسٖ اٚلبف ٚ اِٛس خیشيٗ خجش داد ٚ افضٚد

تفبُ٘ ٔبِٗ اعتبٔي ٔیض ثش ِجٕبي تفبُ٘ ٔبِٗ وؾٛسي 

 .ِٕؼمذ گشديذ

 

دوتش ِشتضي ٘بؽُ صادٖ دس گفت ٚ گٛ ثب خجشٔگبسخجشگضاسی دأؾزٛیبْ 

ايٓ تفبُ٘ ٔبِٗ ثٗ ِٕظٛس ثٙشٖ : افضٚد- ِٕطمٗ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی-(ایغٕب)ایشاْ
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ثشداسي ثٙیٕٗ اص اِىبٔبت، تٛإّٔذي ٘ب ٚ ظشفیت ٘بي ِؾتشن دس اِش تٛعؼٗ ٚ 

استمبی عٕت صغٕٗ ٚلف دس صٛصٖ عالِت ٚ ارشاي طشس ٘بي ػبَ إٌّفؼٗ دس ايٓ 

. صٛصٖ ِٕؼمذ گشديذ

 

ٚي، ّ٘ىبسي ِتمبثً دس خقٛؿ وّه ثٗ ػّشاْ، اصیب، ِشِت، ثبصعبصي ٚ تٛعؼٗ 

ِٛلٛفبت دسِبٔي وؾٛس ٚ ٔیض تبِیٓ ٔیبص٘بي اِبوٓ ٚ ِشاوض دسِبٔي ٚ ثٙذاؽتي 

تضت پٛؽؼ عبصِبْ اٚلبف ٚ اِٛس خیشيٗ سا اص ديگش ا٘ذاف ايٓ تفبُ٘ ٔبِٗ ػٕٛاْ 

. وشد

 

ثٗ گفتٗ ٚي، ثش اعبط ايٓ تفبُ٘ ٔبِٗ وبسگشٖٚ اعتبٔي ثب ِؾبسوت اداسٖ اٚلبف ٚ 

اِٛس خیشيٗ ٚ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽىي ساٖ أذاصي ٚ ثبٔه اطالػبتي ِٛلٛفبت صٛصٖ 

 .عالِت دس اعتبْ ايزبد ِي گشدد

  

ٚي اص ِشدَ اعتبْ خٛاعت دس فٛست تّبيً ثشاي پیٛعتٓ ثٗ رّغ ٚالفیٓ ٚ خیشيٓ 

صٛصٖ عالِت اص طشيك تّبط ثب سٚاثظ ػِّٛي دأؾگبٖ ثب ؽّبسٖ تّبط 

 .  دس اِٛس خیش، دأؾگبٖ سا ّ٘شا٘ي ّٔبيٕذ۳۳۳۳۴۴۹۷

 

 خبرگزاری ایسنا

 هدف ارتقای سطح سالمت در جامعه؛ با

 غذایی شهرستان شهرکرد تشکیل شد کمیته امنیت و سالمت

  1393/10/10 15:34:32علمي و آموزشي  

 كد خبر 9310-1886-5



RSS :: خبر آرشیویپرینت 

 

کمیته امنیت و سالمت غذایی شهرستان شهرکرد با حضور معاون 

سیاسی و اجتماعی فرماندار به منظور استقرار پزشک خانواده در 

.شهرها و روستاها با هدف ارتقای سطح سالمت در جامعه تشکیل شد  

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان شهرکرد در گفت و گو 

با بیان اینکه این طرح از - منطقه چهارمحال و بختیاری-(ایسنا)با خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران

این طرح قبالً در روستاها اجرا شده و : برنامه های بنیادی برای ارتقای سالمت افراد جامعه است گفت 

 هزارنفر جمعیت دارند، 20تصمیم بر این است که در اکثر شهرها به خصوص شهرهایی که زیر 

.اجرایی گردد  

حیدری جلوگیری از هدرفت وقت، کاهش هزینه های درمان خانواده ها و بهره مندی از مشاوره های 

فرهنگ سازی و اجرای این طرح در سریع : رایگان را از اهم مزایای پزشک خانواده دانست و گفت 

.ترین زمان ممکن ضروری است  

در صورت ارجاع بیمار از سطح یک خدمات پزشک خانواده به متخصص میزان : وی ادامه داد

 درصد کاهش می یابد و چنانچه بیمار در بیمارستان بستری 10فرانشیز دریافتی در بیماران سرپایی 

. درصد فرانشیز را پرداخت می کند5شود فقط   

از نیمه دوم مهر امسال به ازای هر هشت هزار نفر یک پزشک خانواده در اکثر شهرها : حیدری افزود

مستقر شده که پس از معاینات اولیه کلیه اطالعات درمانی و سوابق بیماری و دارویی افراد در پرونده 

. سالمت ثبت و نگهداری می شود  

 

 خبرگزاری ایسنا

 انتهاي پیام

ثخؼ ِبدساْ پش خطش ٚ ٔٛصاداْ ٚ رشاصی صٔبْ ثیّبسعتبْ ٘برش ؽٙشکشد - ؽٙشکشد 

  .طی ِشاعّی افتتبس ؽذ

ثٗ گضاسػ خجشٔگبس ِٙش،  ثخؼ ِبدساْ پش خطش ٚ ٔٛصاداْ ٚ رشاصی صٔبْ ثیّبسعتبْ 

٘برش ؽٙشکشد ثؼذ اص ظٙش دٚؽٕجٗ طی ِشاعّی ثب صضٛس ِؼبْٚ اعتبٔذاس ٚ سئیظ 

. دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ٚ ِؼبٚٔیٓ ایٓ دأؾگبٖ افتتبس ؽذ
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ِؼبْٚ عیبعی إِیتی اعتبٔذاس چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی دس ایٓ ِشاعُ ثب اؽبسٖ ثٗ 

ایٕکٗ دٌٚت دس تالػ اعت کٗ خذِبت دسِبٔی ٚ ثٙذاؽتی ثب ثٙتشیٓ کیفیت اسائٗ 

ثب تالػ ٘بی أزبَ ؽذٖ ٚ أزبَ طشس تضٛي عالِت خذِبت : ؽٛد، تبکیذ کشد

. ثٙذاؽتی ٚ دسِبٔی ثب کیفیت خٛة دس ِشاکض ثٙذاؽتی ٚ دسِبٔی اسائٗ ِی ؽٛد

ثب ثشعی ٘بی أزبَ ؽذٖ سضبیت ِشدَ اص اسائٗ خذِبت : خذاثخؼ ِشادی تبکیذ کشد

ثٙذاؽتی ِطٍٛة تش ؽذٖ اعت ٚ ثبیذ تالػ ثیؾتش ثشای افضایؼ خذِبت ٚ ِطٍٛة تش 

. ؽذْ کیفیت خذِبت ؽٛد

 پسشک هتخصص و فىق تخصص جذیذ در ایي استاى هشغىل طبابت 75

 شذه اًذ

سئیظ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ؽٙشکشد ٔیض دس ایٓ ِشاعُ ثب اؽبسٖ ثٗ ثٙغبصی ٚ ساٖ 

ثشای پشٚژٖ ٘بی أزبَ : أذاصی ثخؼ ٘بی ِختٍف دس ثیّبسعتبْ ٘برش ؽٙشکشد، گفت

. ؽذٖ ایٓ ثیّبسعتبْ ثیؼ اص پٕذ ِیٍیبسد سیبي ٘ضیٕٗ ؽذٖ اعت

ثب تخقیـ اػتجبس اص عٛی اعتبٔذاسی ثٗ ثخؼ : ِشتضی ٘بؽُ صادٖ تبکیذ کشد

ثب اػتجبس تخقیـ دادٖ ؽذٖ اِیذٚاسیُ ثغیبسی اص : عالِت ٚ ثٙذاؽت اعتبْ، گفت

. ِؾکالت ٚ کّجٛد ٘ب دس ایٓ صٛصٖ سا صً کٕیُ

 پضؽک ِتخقـ ٚ فٛق تخقـ رذیذ دس ایٓ اعتبْ ِؾغٛي طجبثت 75: ٚی اداِٗ داد

ؽذٖ أذ ٚ اِیذٚاسیُ اسائٗ خذِبت دسِبٔی ثب ٚسٚد ایٓ پضؽکبْ ثٙتش ؽٛد ٚ ِؾکٍی دس 

. خقٛؿ ٔذاؽتٗ ثبؽیُ

اِغبي ثشای یبصدّ٘یٓ عبي ِتٛاٌی : سئیظ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ؽٙشکشد گفت

. ستجٗ اٚي فؼبٌیت ٘بی پژٚ٘ؾی کؾٛس سا کغت کشدٖ ایُ

.......................... 

 :٘بؽُ صادٖ

 خاًه بهذاشت در چهارهحال و بختیاری در حال ساخت است 40

 

ٗٔ خجش : ؽٕبع

 ۸ دٚؽٕجٗ 2451983

 ۱۸:۴۴  -۱۳۹۳دی 

چهارمحال و  < استانها

  بختیاری

http://mehrnews.com/service/Provinces
http://mehrnews.com/service/Provinces
http://mehrnews.com/service/Provinces/ChaharMahalBakhtiari
http://mehrnews.com/service/Provinces/ChaharMahalBakhtiari
http://mehrnews.com/service/Provinces/ChaharMahalBakhtiari
http://mehrnews.com/service/Provinces/ChaharMahalBakhtiari
http://mehrnews.com/service/Provinces/ChaharMahalBakhtiari
http://media.mehrnews.com/old/Original/1393/02/01/IMG20361256.jpg


 خبٔٗ ثٙذاؽت دس 40: سئیظ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ؽٙشکشد گفت- ؽٙشکشد 

  .چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی دس صبي عبخت اعت

ثٗ گضاسػ خجشٔگبس ِٙش، ِشتضی ٘بؽُ صادٖ ظٙش دٚ ؽٕجٗ دس ٔؾغت ِطجٛػبتی 

.  ٔفش ػضٛ ٘یئت ػٍّی دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ؽٙشکشد ٘غتٕذ170: اظٙبس داؽت

 سؽتٗ دس ٘فت ِمطغ دس دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ؽٙشکشد 27ُ٘ اکْٕٛ : ٚی افضٚد

. تذسیظ ِی ؽٛد

 پبیگبٖ ؽٙشی، یک 24 خبٔٗ ثٙذاؽت، 31دس چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی : ٘بؽُ صادٖ افضٚد

 16 تخت ٚیژٖ، 95 دٔذأپضؽک ٚ 113 پضؽک ػِّٛی، 593 تخت، 500٘ضاس ٚ 

.  ٚرٛد داسد115 آِجٛالٔظ 51آِجٛالٔظ ٚ 

طشس تضٛي دس ایٓ اعتبْ ثب رذیت پیؼ ثشدٖ ؽذٖ اعت ٚ اص اٚایً عبي : ٚی تبکیذ کشد

. ِؾغٛي ایٓ طشس ثٛدیُ

ُ٘ اکْٕٛ اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی :  سئیظ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ؽٙشکشد گفت

. یکی اص اعتبْ ٘بی ؽبخـ دس ایٓ صِیٕٗ اعت

 داًشگاه علىم پسشکی شهرکرد چهل هیلیارد تىهاى بذهی دارد

 ٔفض اص پشعًٕ تجقشٖ ای ثٗ ثٕذ ٚاٚ 130دس ثخؼ تٛعؼٗ ِذیشیت : ٚی اظٙبس داؽت

. تجذیً ؽذٖ أذ

 ِیٍیبسد تِٛبْ ثذ٘ی داؽتٗ ایُ کٗ اکْٕٛ ایٓ ثذ٘ی 95عبي گزؽتٗ : ٚی ػٕٛاْ کشد

 ِیٍیبسد تِٛبْ ِشثٛط 25ثٗ چًٙ ِیٍیبسد تِٛبْ سعیذٖ اعت کٗ اص ایٓ چًٙ ِیٍیبسد، 

. ثٗ داسٚ تزٙیضات اعت

دس ٘ش ثیّبسعتبْ اعتبْ صذالً دٚ : سئیظ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ؽٙشکشد تبکیذ کشد

. عٗ ثخؼ ٔٛعبصی ٚ ثٙغبصی ؽذٖ اعت

 50 خبٔٗ ثٙذاؽت دس ایٓ اعتبْ دس صبي عبخت اعت کٗ 40: ٘بؽُ صادٖ اداِٗ داد

.  ثّٙٓ ثبیذ ساٖ أذاصی ؽٛٔذ22دسفذ پیؾشفت فیضیکی داسٔذ کٗ تب 

............................... 

 :عٍیّبٔی

دوهیي جراح قلب در چهارهحال و 

بختیاری فعالیت خىد را آغاز کرده 

است 
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ٗٔ خجش  ۲۰:۳۸  -۱۳۹۳ دی ۸ دٚؽٕجٗ 2452019: ؽٕبع

  چهارمحال و بختیاری < استانها

دِٚیٓ رشاس لٍت دس : ِؼبْٚ دسِبْ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ؽٙشکشد گفت- ؽٙشکشد 

  .چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی فؼبٌیت خٛد سا آغبص کشدٖ اعت

ثٗ گضاسػ خجشٔگبس ِٙش، اکجش عٍیّبٔی ثؼذ اصظٙش دٚؽٕجٗ دس رّغ خجشٔگبساْ ثب اؽبسٖ 

ثٗ ایٕکٗ دِٚیٓ رشاس لٍت دس چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی فؼبٌیت خٛد سا آغبص کشدٖ اعت، 

. ُ٘ اکْٕٛ دٚ پضؽک رشاصی لٍت دس ایٓ اعتبْ أزبَ ِی دٕ٘ذ: اظٙبس داؽت

ثشای اٌٚیٓ ثبس فٛق تخقـ غذد دس کٍیٕیک اِبَ ػٍی ِغتمش ؽذ ٚ صٍمٗ : ٚی افضٚد

. تخققی ایٓ کٍیٕیک تکّیً ؽذ

 ِیٍیبسد تِٛبْ تزٙیضات پضؽکی ثٗ ثیّبسعتبْ ٘بی اعتبْ 12ثبٌغ ثش : ٚی ػٕٛاْ کشد

چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی تضسیك ؽذٖ اعت ٚ خذِبت دس ثیّبسعتبْ ٘ب ِطٍٛة تش ؽذٖ 

. اعت

ِزٙض ؽذْ آِجٛالٔظ : ِؼبْٚ دسِبْ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی ؽٙشکشد ارػبْ داؽت

.  عی ؽٛک اص دیگش الذاِبت أزبَ ؽذٖ اعتدی٘ب ثٗ 

دس ثشٚرٓ ِشکض ٌیجش ٚ صایؾگبٖ ثیّبسعتبْ آِبدٖ ٚ ثٙغبصی ؽذٖ : عٍیّبٔی اداِٗ داد

. اعت ٚ ثخؼ ٘بی استٛپذی ٚ لٍت ثٗ ثیّبسعتبْ ثشٚرٓ اضبفٗ ؽذٖ اعت

.......................... 

 /ِٙش گضاسػ ِی د٘ذ

 پیىًذ کلیه در 2اًجام / بام ایراى در هسیر تىسعه پسشکی

چهارهحال وبختیاری 
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ٗٔ خجش  ۱۰:۰۲  -۱۳۹۳ دی ۱۰ چٙبسؽٕجٗ 2452952: ؽٕبع

  چهارمحال و بختیاری < استانها

چٙبسِضبي ٚثختیبسی دس صبي تجذیً ؽذْ ثٗ یکی اص لطت ٘بی پضؽکی -ؽٙشکشد 

ایشاْ اعت ثٗ طٛسی کٗ ٚرٛد پضؽکبْ خجشٖ ٚ ٚرٛد ِشاکض دسِبٔی ِطٍٛة ِٛرت 

  .ؽذٖ ثیّبساْ صیبدی ثشای دسِبْ ثٗ ایٓ اعتبْ ِشارؼٗ کٕٕذ

ثٗ گضاسػ خجشٔگبس ِٙش، اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی یکی اص اعتبْ ٘بی ِضشَٚ 

. کؾٛس دس صٛصٖ پضؽکی دس عبي ٘بی لجً اص أمالة ثٛد

پضؽکبْ کٗ دس ایٓ عبي ٘ب ثٗ ایٓ اعتبْ اػضاَ ِی ؽذٔذ ثیؾتش اص کؾٛس ٘بی 

اص طشفی اِکبٔبت . خبسری ِبٕٔذ ٕ٘ذ ثٛدٔذ کٗ ثٗ پضؽکبْ ٕ٘ذی ِؼشٚف ثٛدٔذ

پضؽکی دس ایٓ اعتبْ ثغیبس کُ ثٛد ٚ ثیّبساْ ِزجٛس ثٛدٔذ ثٗ اعتبْ ٘بی ّ٘زٛاس 

ِبٕٔذ اففٙبْ ثشٚٔذ کٗ دس ایٓ صِیٕٗ ِزجٛس ثٛدٔذ ِغبفت ثغیبس صیبد سا طی کٕٕذ ٚ 

. ِخبسد صیبدی سا ِتضًّ ؽٛٔذ

ثؼذ اص أمالة دایش ؽذْ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی دس ایٓ اعتبْ ٚ افضایؼ سؽتٗ ٘بی 

پضؽکی ِٛرت پیؾشفت ٚ تٛعؼٗ پضؽکی ٚ ٚسٚد پضؽکبْ ِتخقـ داخٍی ٚ ثِٛی 
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ثٗ ایٓ اعتبْ ؽذ، ثٗ طٛسی کٗ ُ٘ اکْٕٛ ثغیبسی اص ثیّبساْ اعتبْ ٘بی دیگش ثشای 

. دسِبْ ٚ اعتفبدٖ اص اِکبٔبت دسِبٔی ثٗ ایٓ اعتبْ عفش ِی کٕٕذ

ٚرٛد اعتؼذاد ٘بی ثبال دس رٛأبْ ایٓ اعتبْ دس سؽتٗ پضؽکی ِٛرت پیؾشفت ثخؼ 

. پضؽکی دس ایٓ اعتبْ ؽذٖ اعت

ُ٘ اکْٕٛ دس ایٓ اعتبْ ِتخققبْ ثشرغتٗ ای دس صبي طجبثت ٘غتٕذ کٗ ایٓ اِش 

ِٛرت ؽذٖ اعت ِغبفشاْ ٚ ثیّبساْ ثغیبسی اص اعتبْ ٘بی ّ٘زٛاس ثشای دسِبْ ثٗ 

. ایٓ اعتبْ عفش کٕٕذ

ثیّبسعتبْ ِزٙض آیت هللا کبؽبٔی ؽٙشکشد یکی اص ِّٙتشیٓ ِشاکض دسِبٔی چٙبسِضبي 

ٚ ثختیبسی ثٗ ؽّبس ِی سٚد کٗ دسِبْ ثغیبسی اص ثیّبساْ دس ایٓ ثیّبسعتبْ أزبَ ِی 

دس صبي صبضش أٛاع ػًّ رشاصی لٍت دس ایٓ ثیّبسعتبْ أزبَ ِی ؽٛد کٗ . ؽٛد

. سضبیت ثیّبساْ سا دس پی داؽتٗ اعت

دس صبي صبضش ثب تکّیً اِکبٔبت پضؽکی ٚ ثٙشٖ گیشی اص پضؽکبْ ِتخقـ، پیٛٔذ کٍیٗ 

دس ایٓ اعتبْ ثشای اٌٚیٓ ثبس أزبَ ؽذ ٚ ایٓ پیٛٔذ اسِغبْ استمب ٚ تٛعؼٗ ثخؼ 

. پضؽکی ٚ دسِبْ سا دس ایٓ اعتبْ ِی د٘ذ

 

چهارهحال و بختیاری در حال تبذیل شذى به یکی از هراکس درهاًی ههن 

 کشىر است



ثب پیگیشی : سئیظ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی ثٗ خجشٔگبس ِٙش گفت

٘بی أزبَ ؽذٖ ٚ عشِبیٗ گزاسی دس ثخؼ ٘بی ِختٍف دسِبٔی ٚ خشیذ تزٙیضات ایٓ 

. اعتبْ دس صبي تجذیً ؽذٖ ثٗ یکی اص ِشاکض دسِبٔی ُِٙ کؾٛس اعت

 پضؽک ِتخقـ ٚ فٛق ۷۵ُ٘ اکْٕٛ دس ایٓ اعتبْ : ِشتضی ٘بؽُ صادٖ اداِٗ داد

. تخقـ داسیُ کٗ دس صٛصٖ ٘بی ِختٍف دسِبٔی طجبثت ِی کٕٕذ

دس ایٓ اعتبْ ثشای اٌٚیٓ ثبس دٚ : ٚی ثب اؽبسٖ ثٗ ػًّ پیٛٔذ کٍیٗ دس ایٓ اعتبْ، گفت

پیٛٔذ کٍیٗ ثب ِٛفمیت أزبَ ؽذ کٗ ایٓ اعتبْ سا دس ِغیش تٛعؼٗ دسِبْ ٚ تٛعؼٗ 

. پضؽکی لشاس دادٖ اعت

 اًجام دو پیىًذ کلیه در چهارهحال و بختیاری

ِؼبْٚ دسِبْ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی دس گفتگٛ ثب خجشٔگبس 

ِٙش ثب اؽبسٖ ثٗ ایٕکٗ پیؾشفت دسِبْ ٚ تٛعؼٗ پضؽکی ثٗ عشػت دس چٙبسِضبي ٚ 

ٚرٛد پضؽکبْ خجشٖ ٚ ٚرٛد ِشاکض ثٙذاؽتی ٚ : ثختیبسی دس صبي أزبَ اعت، اداِٗ داد

دسِبٔی ِطٍٛة ٚ خٛة ِبٕٔذ ثیّبسعتبْ آیت هللا کبؽبٔی ِٛرت ؽذٖ اعت ثغیبسی 

. اص ثیّبساْ اعتبْ ٘بی دیگش ثشای دسِبْ ثٗ ایٓ اعتبْ عفش کٕٕذ

ُ٘ اکْٕٛ پضؽکبْ ِتخقـ ٚ ٚفٛق تخقـ ثب دسربت ثبال دس : اکجش عٍیّبٔی ثیبْ کشد

. ایٓ اعتبْ دس صبي طجبثت ٘غتٕذ

 ثٗ یکی اص لطت ٘بی دسِبٔی کؾٛس سا ْایٓ اعتبْ ظشفیت تجذیً ؽذ: ٚی ثیبْ کشد

داسد ٚ ُ٘ اکْٕٛ دسِبْ ٚ تٛعؼٗ پضؽکی دس ایٓ اعتبْ ِغیش سٚ ثٗ سؽذ سا دٔجبي ِی 

. کٕذ

: عٍیّبٔی ثب اؽبسٖ ثٗ أزبَ پیٛٔذ کٍیٗ ثشای اٌٚیٓ ثبس دس ایٓ اعتبْ، ارػبْ داؽت

 ثٛد کٗ دس پی تقبدف ِشگ ِغضی ؽذٖ ثٛد ٚ ٖ عبي۱۹اٌٚیٓ پیٛٔذ کٍیٗ سٚی یک رٛاْ 

.  عبٌٗ پیٛٔذ صدٖ ؽذ۵۴دس یک ػًّ چٙبس عبػتٗ کٍیٗ ایٓ رٛاْ ثٗ یک خبُٔ 

 ۵۰دِٚیٓ ػًّ پیٛٔذ کٍیٗ أزبَ ؽذٖ دس ایٓ اعتبْ ثش سٚی یک خبُٔ : ٚی تبکیذ کشد

 عبٌٗ ۲۴عبٌٗ ثٛد کٗ ایٓ خبُٔ ٔیض ِشگ ِغضی ؽذٖ ثٛد ٚ کٍیٗ اػ ثٗ یک خبُٔ 

. پیٛٔذ صدٖ ؽذ

ایٓ دٚ ػًّ : ِؼبْٚ دسِبْ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽکی اعتبْ چٙبسِضبي ٚ ثختیبسی گفت

ثشای اٌٚیٓ ثبس دس ایٓ اعتبْ أزبَ ؽذٖ اعت ٚ ٔٛیذ تجذیً ؽذْ چٙبس ِضبي ٚ 

. ثختیبسی ثٗ یکی اص لطت ٘بی پضؽکی سا ِی د٘ذ

................................... 

 یگسارش از بهاره صوین
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