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فصــلنامــه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهرکرد

فصلنامــه خبــری و اطالع رســانی دانشــگاه 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

استـــــــان چهــــــارمحــــــال و بختیـــــــاری

تشکر و قدردانی سرپرست دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد از مجریان و دست اندرکاران 

در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون باال

تحول جدی دانشگاه، نشاط سازمانی و افزایش 

ی معاونت توسعه و  انگیزه شغلی از اولویت

مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه دهم 

ی کشور در بسیج ملی  دانشگاه ودانشکده

کنترل فشار خون را به خود اختصاص داد
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اردوهــای جهادی را توســعه و تــدوام دهید 

ایــن اردوهــای جهــادی، هــم تمریــن اســت، 

هــم خدمــت اســت، هــم خودســازی اســت، 

هم آشــنایی با فضای جامعه اســت؛ خیلی 

چیــز بــا ارزشــی اســت روز بــه روز اینهــا را 

بتوانیــد توســعه دهیــد، جهاد هم هســت، 

واقعًا جهاد اســت؛ کار اســت، جهاد اســت، 

تــالش اســت، خدمــت به محرومین اســت 

ــای جهــادی خیـلـی خــوب اســت؛   اردوه

پرداختن به مســئله روســتاها مهم اســت 

۱۲ تیرماه ۱۳۹۵
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فصلنامه پژواک از کلیه همکاران محترم، 

کارشناسان، دانشجویان و ...دعوت می نماید آثار 

هنری، ادبی و علمی و ... خود را برای استفاده در 

فصلنامه برای ما ارسال نمایند.
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سردبیرسخــن

بــا یــاد و نــام خــدا کــه موهبــت ارزشــمند اندیشــه و اندیشــیدن را بــه انســانی 

ــت… ارزانی داش

خداونــد را هــزاران ســپاس کــه فرصتــی دوبــاره دســت داد تــا بــه بهانه انتشــار 

شــماره دیگــری از فصلنامــه پــژواک مجــال ســخن بــا همراهــان همیشــگی و 

ــن  ــه لطــف الهــی دومی ــه را داشــته باشــیم، اینــک کــه ب ــن فرهیخت مخاطبی

ــت از  ــف نیس ــی از لط ــت خال ــده اس ــال ۹۸ منتشــر ش ــژواک در س ــماره پ ش

تمامــی عزیــزان و دوســتانی کــه مــا را در گــردآوری ایــن فصلنامــه یــاری مــی 

نماینــد تقدیــر و تشــکر نمــوده و بــرای ادامــه ایــن همراهــی و تــالش مضاعــف 

در جهــت پیشــبرد فصلنامــه دســت یــاری بــه ســوی مخاطبــان دراز نمائیــم.

ــف  ــای مختل ــوزه ه ــار در ح ــاعه اخب ــه و اش ــن فصلنام ــار ای ــه انتش ــد ک امی

آموزشــی، بهداشــتی، درمانــی، پژوهشــی و فرهنگــی ضمــن نمایــش گوشــه ای 

از فعالیــت هــا و اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه ســالمت و ارائــه خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی، بســتری بــرای رشــد و توســعه رشــته های علــوم پزشــکی 

و احصــا مشــکالت و شناســایی نقــاط ضعــف و حرکــت در راســتای تقویــت 

نقــاط قــوت و ایجــاد انگیــزه بــرای خدمتــی مضاعــف ایجــاد نمایــد. 

ــار  ــت در انتش ــگی، موفقی ــان همیش ــما همراه ــی از ش ــن قدردان ــک ضم این

ــتمداد  ــی، اس ــاری تعال ــاده و از درگاه ب ــه را ارج نه ــری از فصلنام ــماره دیگ ش

ــم. ــت می نما� ــق خدم توفی

سید علی درخشان 

سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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رفتار احترام آمیز و رعایت حقوق مردم در تمامی حوزه ها از

 اندیشه ها و سازو کارهای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد است

اعتبار بخشی آموزشی دو مرکز آموزشی و 

درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از

 سوی وزیر بهداشت تایید شد

تشکر و قدردانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از مجریان 

و دست اندرکاران در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون باال

وبــدا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری، داشــتن رفتــار احتــرام آمیــز و رعایــت حقــوق 

ــن  ــردم در تمامــی حــوزه هــا را از اندیشــه هــا و ســازو کارهــای ای م

دانشــگاه برشــمرد.

ــه  ــم و معارف ــن تکری ــد شــیرانی در آئی ــر مجی ــه گــزارش وبــدا؛ دکت ب

سرپرســتان معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه ، شــفافیت 

و رعایــت عدالــت را از دیگــر اولویــت هــای دانشــگاه عنــوان کــرد.

وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر لــزوم مدیریــت دخــل و خــرج و هزینه 

در تمامــی حــوزه هــا افــزود: مســئله مهــم، چالشــی، آســیب زا و 

ــرام  ــان، احت ــژه حــوزه بهداشــت و درم ــان آور در کل کشــور بوی زی

متقابــل مــردم و مســئولین اســت.

ــگاه در  ــای دانش ــوزه ه ــی ح ــتا تمام ــن راس ــرد: در همی ــح ک وی تصری

ــه در جهــت  ــن امــر مهــم و کــم هزین ــا ضمــن رعایــت ای تــالش هســتند ت

ــد. ــداف گام بردارن ــایر اه ــق س تحق

ــل مختلــف  ــا ابــراز تاســف نســبت بــه برخــی مســائل حــادث شــده بــه عل وی، ب

و ریشــه ای، قانــون شــکنی، توقعــات نامعقــول و بــی احترامــی را از مهمتریــن علــل 

بــروز ایــن مشــکالت برشــمرد.

ــی،  ــی، تربیت ــات آموزش ــدگان خدم ــه دهن ــکی و ارائ ــه پزش ــیرانی، جامع ــر ش دکت

ــا  بهداشــتی، درمانــی و پژوهشــی را جــزء نخبــگان جامعــه و افــراد فرهیختــه و ب

تحصیــالت و مــدارج بــاالی علمــی دانســت کــه خدماتشــان بیشــتر از جنبــه مالــی 

ــار اســت. در بعــد معنــوی دارای ارزش و اعتب

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان، بــا تاکیــد مجــدد بــر لــزوم رعایــت 

ــاب رجــوع و دریافــت  ــه ارب ــرام ب ــه احت ــف ب ــا مکل ــزود: م ــل اف ــرام متقاب احت

کننــدگان خدمــات هســتیم و بایــد شــروع کننــده اصالحــات باشــیم و در صــدد 

رعایــت ایــن اصــل در تمامــی حــوزه هــا باشــیم.

گفتنــی اســت، آئیــن تکریــم و تودیع سرپرســت معاونــت توســعه مدیریت و 

منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد روز چهارشــنبه مــورخ پنجــم تیرمــاه 

ــه  ی ن ــا حضــور سرپرســت و معاونیــن دانشگاه،سرپرســتان شــبکه ۹۸ ب

گانــه، روســا و مدیــران دانشــکده هــا و شــبکه هــای بهداشــتی و درمانــی 

و جمعــی از كاركنــان در ســالن اجتماعــات مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

ــوم  ــگاه عل ــت دانش ــدا؛ سرپرس وب

و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــکی، 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری ، 

ــی  ــی آموزش ــار بخش ــد اعتب از تا�

ــن  ــی ای ــی و درمان ــز آموزش دو مرک

دکتــر ســعید  از ســوی  دانشــگاه 

نمکــی وزیــر بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــکی خبــر داد.

گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد  بــه 

رای  اســتناد  بــه  افــزود:  شــیرانی 

و  هفتــاد  و  دویســت  در  صــادره 

گســترش  شــورای  جلســه  دومیــن 

دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی مــورخ ۲۹ 

اردیبهشــت مــاه ۹۸ و بــا عنایــت بــه "بررســی 

ــر اســتانداردهای  ــی ب ــی مبتن ــی بیرون مســتندات ارزیاب

ــای  ــی بیمارســتان ه ــی آموزش ــار بخش ارزشــیابی و اعتب

ی  آموزشــی " حکــم اعتبــار بخشــی آموزشــی بیمارســتان

ــورد  ــال م ــدت یکس ــه م ــر(س) ب ــانی و هاج ــت اهللا کاش آی

ــت. ــروط قــرار گرف تا�ــد مش

وبــدا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در پیامــی از معاونیــن دانشــگاه بویــژه 

ــران  ــن، مدی ــا، معاونی ــت ، روس ــنل آن معاون ــتی و پرس ــاون بهداش مع

شــبکه هــای ۹ گانــه، روســا و مدیــران بیمارســتان هــا و دانشــکده هــا و 

بویــژه دانشــکده هــای پرســتاری شــهرکرد و بروجــن و تمامــی مســئولین و 

ــه و مقامــات اســتانی و ســازمان هــای مرتبــط  مدیــران کمیتــه هــای ۷ گان

بویــژه اســتانداری، ســازمان هــای بســیج جامعــه پزشــكی، نظــام پزشــكی و 

نظــام پرســتاری، بیمارســتان تامیــن اجتماعــی ... و همــكاران در اجــرای برنامــه 

ــی نمــود. تشــكر و قدردان

ــام بــا بیــان اینکــه،  ــه گــزارش وبــدا ؛ دکتــر مجیــد شــیرانی در متــن ایــن پی ب

حفــظ و ارتقــاء ســالمت جامعــه از نعمــت هــای بــزرگ الهــی اســت کــه توفیــق 

ــدگان مخلــص و مــورد عنایــت حــق  حضــور در ایــن مســیر ارزشــمند، نصیــب بن

تعالــی مــی شــود آورده اســت؛ تــالش های ارزنــده و شــبانه روزی دســت انــدرکاران 

ــت و  ــای بهداش ــبکه ه ــت و ش ــوزه بهداش ــالش ح ــکاران پرت ــژه هم ــه، بوی برنام

ــواد ســالمت و  ــاء س ــار در ارتق ــرزمین گهرب ــن س ــای ای ــای ج ــان اســتان، در ج درم

افزایــش ســطح بهداشــت و درمــان قابــل تقدیــر مــی باشــد و بــدون شــك زمینه ســاز 

شــد. دســتیابی و تحقــق افزایــش امیــد بــه زندگــی و بهبــود ســطح زندگــی مــردم می

وی، در ادامــه اجــرای موفــق طــرح بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون بــاال در اســتان از 

تاریــخ ۲۷ اردیبهشــت همزمــان بــا سراســر کشــور، بــرای جامعــه هدفــی بــزرگ از افــراد 

ــای  ــالش ه ــات و ت ــون زحم ــوی را مره ــاران کلی ــاردار و بیم ــادران ب ــال، م ــاالی ۳۰ س ب

ــای  ــت ه ــا و معاون ــوزه ه ــایر ح ــکاری س ــا هم ــت ب ــت بهداش ــم معاون ــبانه روزی تی ش

ــدون شــک انجــام حرکــت  ــان داشــته اســت، ب مختلــف دانشــگاه دانســته و در ادامــه بی

ملــی ســنجش فشــار خــون گــروه هــای هــدف و شناســایی بیمــاران جدیــد و اطــالع افــراد 

ــار بیمــاری هــا در كاهــش هزینــه هــای ســنگین  از وضعیتشــان ضمــن كمــك بــه كاهــش ب

درمانــی دولــت و خانــواده هــا و ارتقــاء ســطح ســالمت جامعــه گامــی بــزرگ و بســیار موثــر 

اســت.

ــئولین،دبیران  ــات مس ــزاری از زحم ــپاس گ ــی و س ــب قدردان ــه، مرات ــر شــیرانی در ادام دکت

، اعــم از تمامــی مدیــران پرســنل و افــرادی کــه بــه هــر نحــو دانشــگاه را در ایــن بســیج  کمیته

ملــی و بــزرگ یــاری نمــوده انــد داشــته و ایــن موفقیــت بــزرگ و انــدازه گیــری فشــار خــون بیــش 

از ۹۷ درصــد از افــراد واجــد شــرایط را نشــان از پشــتکار و همــت واالیشــان دانســته اســت.

ــوزه  ــالی ح ــه در راه اعت ــانی ک ــی کس ــرای تمام ــان، ب ــکی در پای ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش سرپرس

بهداشــت و درمــان اســتان تــالش مــی نماینــد آرزوی توفیــق بیــش از پیــش نمــوده و از درگاه خداوند 

متعــال، موفقیــت نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در تحقــق اهــداف متعالــی در تمامــی زمینــه هــا 

بویــژه، در راه تامیــن، حفــظ و ارتقــا ســالمت آحــاد جامعــه را مســئلت نمــوده اســت.
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تقدیر سرپرست دانشگاه از خدمات ارزنده حجت االسالم والمسلمین مولوی

تقدیر و تشکر سرپرست دانشگاه علوم  پزشکی شهرکرد از برگزاری 

مطلوب پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری در استان

ــال و  ــی چهارمح ــات بهداشــتی و درمان ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش وبــدا؛ سرپرس

بختیــاری در آئیــن تکریــم و معارفــه مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 

ــر از زحمــات ســی ســاله حجــت االســالم و المســلمین حســین  ــن دانشــگاه، ضمــن تقدی ای

مولــوی گفــت: عملکــرد و تاثیــرات مثبــت وی بــرای تمامــی مســئولین، کارشناســان، اســاتید 

ــی ملمــوس اســت. ــه خوب ــجویان ب و دانش

ــر از حــس خوبــی کــه مســئول  ــا تقدی ــر مجیــد شــیرانی، در ادامــه ب بــه گــزارش وبــدا؛ دکت

ــن دانشــگاه بــه جــای گذاشــتند افــزود:  ــری در ای ــام معظــم رهب ــر نمایندگــی مق ســابق دفت

ــالم و  ــت االس ــش را از حج ــار و آرام ــس وق ــود، ح ــه درون خ ــوع ب ــا رج ــا ب ــک م ــک ت ت

ــم آورد. ــاد خواهی ــه ی ــوی ب المســلمین مول

وی در ادامــه اظهــار اطمینــان کــرد حجــت االســالم و المســلمین باغشــنی هــم بــا همــکاری 

ــل  ــق عم ــاد موف ــگاه و نه ــود در دانش ــام رســالت خ ــتای انج ــی ارکان دانشــگاه در راس تمام

ــد کــرد. خواهن

ــه تــک  ــی اســت ک ــت نیروهای ــه هــای دانشــگاه تربی ــرد: از دغدغ ــح ک ــر شــیرانی تصری دکت

بعــدی نیســتند و ضمــن کســب علــم و مهــارت در عرصــه هــای علــوم پزشــکی و پیراپزشــكی 

در تمامــی جوانــب بــرای خدمــت بــه هــم نوعــان خود پــرورش یافتــه و تمامــی اســتعدادهای 

آنهــا در محیــط دانشــگاهی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: مســئولین ایــن دانشــگاه در تالش هســتند 

محیطــی پــر نشــاط، اخــالق محــور و معنــوی را در دانشــگاه حاکــم نماینــد و دانشــجویانی در 

ایــن محیــط پــرورش پیــدا کننــد کــه در تمامــی عرصــه هــای اقتصــادی، اجتماعــی،  فرهنگــی 

، سیاســی و خانوادگــی تاثیــر گــذار باشــند.

مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه شــهرکرد نیــز در ادامــه بــا 

ــت  ــا اخــالق و دارای مدیری ــاتید ب ــوی از اس ــالم و المســلمین مول ــه حجــت االس ــان اینک بی

جهــادی ، صحیــح و ســالم بــوده اســت افــزود: مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 

ان  رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی ثابــت کردنــد در نظــام جمهــوری اســالمی ایــران می

بــرای مــدت طوالنــی در یــک مســئولیت منشــاء خیــر و خدمــت صادقانــه بــود.

ــی  ــاد نمایندگ ــر نه ــد دفت ــی، مســئول جدی ــر ســعید صف ــت االســالم و المســلمین دکت حج

مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد را جوانــی انقالبــی ، توانمنــد و آشــنا 

بــه دانشــگاه هــای اســتان معرفــی کــرد کــه ســابقه کار تبلیغاتــی در دانشــگاه هــا را داشــته و 

از چهــره هــای علمــی و اســاتید متواضــع هســتند.

ــالم و  ــت االس ــا حج ــه ب ــکاران در مجموع ــوب هم ــکاری خ ــه هم ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام

المســلمین مولــوی از ایــن عزیــزان خواســت بــا ادامــه ایــن همــکاری هــا بــا حجــت االســالم 

ــاری نماینــد. ــه ی ــز نهــاد را در انجــام وظایــف محول و المســلمین باغشــنی نی

گفتنــی اســت، آئیــن تکریــم و معارفــه مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در یازدهمیــن روز از تیرمــاه ۹۸ بــا حضــور اعضــای هیئــت 

ــات  ــالن اجتماع ــجویان در س ــان و دانش ــاتید، کارکن ــری از اس ــع کثی ــگاه، جم ــه دانش رئیس

مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

خدمــات  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  سرپرســت  وبــدا؛ 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از کلیــه عوامــل 

ــات  ــن دوره انتخاب ــده پنجمی ــزار کنن ــی برگ ــی و نظارت اجرای

ــرای  ــارکت اعضــا ب ــتاری اســتان و مش ــام پرس ــازمان نظ س

ــود. ــکر نم ــر و تش ــات تقدی ــور در انتخاب حض

ــزاری  ــزود: برگ ــیرانی اف ــد ش ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

مطلــوب ایــن دوره از انتخابــات مرهــون تــالش هــای 

ارزنــده همــه دســت انــدرکاران و اعضــای ســتاد انتخابــات و 

اســتقبال بــی نظیــر کادر پرســتاری اســتان شــامل پرســتاران، 

ــاران  ــل و بهی ــاق عم ــی و ات ــان بیهوش ــان و کاردان کارشناس

بــود.

ــش  ــش از پی ــت بی ــال موفقی ــد متع ــه از خداون وی در ادام

ــزان را مســئلت نمــود. ــن عزی تمامــی ای

ــزارش مختصــری  ــه گ ــا اشــاره ب ــر شــیرانی همچنیــن ب دکت

از نحــوه برگــزاری پنجمیــن دوره انتخابــات نظــام پرســتاری 

ــالغ  ــی اب ــاه ۹۸ ط ــن م ــم فروردی ــخ هفده ــت: از تاری گف

رســمی وزارت بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی ، ســتاد 

ــات در اســتان تشــکیل  ــن دوره از انتخاب ــزاری ای اجــرای برگ

گردیــد.

ــالغ شــده  ــدی اب ــه زمــان بن ــق برنام ــرد: طب ــح ک وی تصری

ــی  ــام و آگه ــتان انج ــتاری اس ــه کادر پرس ــانی ب اطــالع رس

ــای  ــوزه شهرســتان ه ــه ح ــرای س ــان ب ــام متقاضی ــت ن ثب

ــت. ــورت گرف ــردگان ص ــن و ل ــهرکرد، بروج ش

ــردگان و ۲۱  ــر از ل ــهرکرد، ۲۴ نف ــر از ش ــه وی، ۲۳ نف ــه گفت ب

نفــر از بروجــن در ایــن دوره از انتخابــات ثبــت نــام نمودنــد 

و بــا هماهنگــی هیئــت نظــارت ، اســتعالم تا�ــد صالحیــت 

ــات،  ــار مرجــع رســمی(ثبت احــوال،  اطالع ــردگان از چه نامب

ــه  ــًا کلی ــت و مجموع ــورت پذیرف ــتری ) ص ــا و دادگس  ناج

ــردگان تا�ــد صالحیــت شــدند. نامب

ــس  ــت: پ ــتان گف ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش سرپرس

ــت و  ــات در بیس ــت انتخاب ــل در نهای ــایر مراح ــام س از انج

ــاه ۹۸ از ســاعت ۸ صبــح در ســه حــوزه  ــن روز از تیرم یکمی

ــد. ــزار گردی ــردگان برگ ــن و ل ــهرکرد، بروج ش

دکتــر شــیرانی در خصــوص نحــوه چیدمــان صنــدوق هــای 

اخــذ رای نیــز اظهــار داشــت: صنــدوق هــای ثابــت در مرکــز 

ــید  ــتان س ــانی ،  بیمارس ــت اهللا کاش ــی آی ــی درمان آموزش

الشــهداء (ع ) فارســان، بیمارســتان ولیعصــر (عــج) بروجــن و 

بیمارســتان شــهدا لــردگان و صنــدوق هــای ســیار بــه ترتیب 

ناغان، کوهرنــگ،  اردل،   ســامان،  بــن،  کیــار،  منطقــه  در 

لــردگان، مالخلیفــه، بروجــن و اطــراف آن مســتقر گردیــد کــه 

ــا حضــور در مراكــز بهداشــتی شــبانه روزی ،  پایــگاه هــای  ب

جــاده ای و بیمارســتان هــای ایــن مناطــق نســبت بــه جمــع 

ــدام گردیــد. ــكاران در شــیفت نیــز اق آوری رای هم
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ــد  ــر مجی ــام دکت ــن پی ــدا؛ در مت ــزارش وب ــه گ ب

شــیرانی خطــاب بــه تالشــگران عرصــه اندیشــه 

و قلــم آمــده اســت؛ ۱۷ مــرداد مــاه «روز شــهادت 

ــی »  ــود صارم ــهید محم ــام ش ــگار واال مق خبرن

یــادآور حماســه آفرینی هــای آنهایــی اســت کــه 

بقــای حقیقــت را بــه بقــای خــود ترجیــح دادنــد 

ــئولیت،  ــت، مس ــم امان ــون خــود تجس ــا خ و ب

تعهــد را عینیــت بخشــیدند و خبرنــگاران آ�نــه 

ــارت،  ــا نظ ــه ب ــه هســتند ک ــای جامع ــام نم تم

اطالع رســانی صحیــح، عالمانــه و بی طرفانــه 

نقــش مهمــی در ســالمت، پویایــی اجتماعــی و 

همبســتگی ملــی دارنــد.

وی در ادامــه از روز خبرنــگار بــه عنــوان روز 

ــم  ــت قل ــی و روز پاسداش ــی و حق جوی حق گوی

یــاد کــرد و ایــن روز را بــه همــه روزنامه نــگاران، 

عرصــه  مجاهــدان  و  اندیشــه  صاحبــان 

ــالش  ــگاران پرت ــًا خبرن ــانی و خصوص اطالع رس

ــرض نمــوده اســت. ــک ع عرصــه ســالمت تبری

ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــه ب ــیرانی در ادام ــر ش دکت

بــی بدیــل خبرنــگاران در انعــکاس ســریع و 

ــای  ــوزه ه ــای ح ــار و رویداده ــگام اخب ــه هن ب

مختلــف اظهــار داشــته اســت، بــی شــک، 

ــتیابی بــه قله هــای پیشــرفت، ســربلندی  دس

ــی و  ــع مل ــت از مناف ــور ، مراقب ــعادت کش و س

ــالب  ــمند انق ــای ارزش ــردم و آرمان ه ــح م مصال

اســالمی جــز بــا حق جویــی، صــدق و مجاهــدت 

در عرصــه آگاهــی ممکــن نمی شــود.

وی در پایــان از ایــزد منــان تــداوم عــزت و 

اهتمــام مســئوالنه خبرنــگاران و فعالیــن عرصــه 

اطــالع رســانی را در روایــت عشــق، آزادی و حــق 

ــت. ــوده اس ــی آرزو نم ــه آگاه ــی در عرص گوی

علــوم پزشــکی،  وبــدا؛ سرپرســت دانشــگاه 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و 

ــاز  ــیدن روز داروس ــرا رس ــی ف ــاری در پیام بختی

را بــه تمامــی همــکاران داروســاز تبریــک گفــت.

ــد  ــر مجی ــام دکت ــن پی ــدا؛ در مت ــزارش وب ــه گ ب

ــهریورماه روز  ــم ش ــت؛ پنج ــده اس ــیرانی آم ش

والدت حکیــم محمدبــن زکریــای رازی شــیمیدان، 

طبیــب ، داروشــناس و داروســاز ایرانــی روز 

ــد. ــی باش ــازان م داروس

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ضــرورت دارو و 

ســالمت  درتامیــن  آن  نقــش  و  داروســازی 

ــن  ــژه ای ــگاه وی ــت و جای ــر اهمی ــاران ب بیم

ســالمت  حــوزه  ارائــه خدمــات  در  عزیــزان 

تاکیــد و بیــان داشــته اســت؛ ایــن خــود بهانــه 

ــار  ــن قشــر دیگرب ــت واالی ای ــا هم ای اســت ت

ســتوده شــود. فرامــوش نمــی کنیــم در شــرایط 

ــی در  ــال زدن ــزم مث ــا ع ــزان ب ــن عزی ــی ای کنون

خودکفایــی تولیــدات دارویــی باعــث اعتبــار ایــن 

ــد. ــده ان ــه ش ــطح جامع ــوزه در س ح

ــت  ــیرانی، روز بزرگداش ــر ش ــز دکت ــان نی در پای

ــای رازی را  ــن زکری ــد ب ــاز و محم ــام داروس مق

ــوص  ــه خص ــور و ب ــازان کش ــه داروس ــه جامع ب

دردانشــگاه  داروســازان  داروســازی،  اســاتید 

ــال  ــتان چهارمح ــهرکرد و اس ــکی ش ــوم پزش عل

و بختیــاری تبریــک گفتــه و آرزوی ســالمتی، 

و  ســالمتی  باعــزت و  طــول عمــر  افزایــش 

توفیقــات علمــی ایــن عزیــزان را نمــوده اســت.

پیام تبریک سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت روز داروساز



۸

وبــدا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری، از بررســی دســتورالعمل اجرایــی نحــوه ســاماندهی ارائــه 

خدمــت بــه جمعیــت عشــایری در گردهمایــی دو روزه بــا حضــور دکتــر شــریعتی 

ــت شــبکه وزارت  ــز مدیری ــاون بهداشــت و رئیــس مرک ــرم مع ــام محت ــم مق قائ

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، دکتــر احمــدی میــر قائــد مدیــر كل محترم 

ــرم  ــس محت ــور، رئی ــایر كش ــور عش ــازمان ام ــی س ــاماندهی و هماهنگ ــر س دفت

ــترش  ــران گس ــوع و مدی ــالمت وزارت متب ــاء س ــبكه و ارتق ــت ش ــز مدیری مرك

ــن  ــدگان امــور عشــایر ای ــه غــرب كشــور و نماین ۱۳ دانشــگاه و دانشــكده منطق

ــر داد. اســتان هــا خب

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: در ایــن گردهمایــی دو روزه کــه 

بــا حضــور مدیــران گســترش دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــالم ، اصفهــان، شــیراز، 

بوشــهر، جنــدی شــاپور اهــواز، دزفــول ، کاشــان، چهارمحــال وبختیــاری، لرســتان، 

یاســوج و دانشــکده علــوم پزشــکی بهبهــان و شوشــتر در روزهــای ۱۸ و ۱۹ تیرمــاه 

ــع  ــرد از تواب ــهر چلگ ــهركرد در ش ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــه میزبان ۹۸ ب

شهرســتان كوهرنــگ برگــزار شــد، ضمــن تشــریح اهــداف تشــكیل گردهمایــی، 

ــه جمعیــت  ــر ضــرورت بازبینــی در نحــوه ارائــه خدمــات بهداشــتی درمانــی ب ب

عشــایری كشــور تاكیــد شــد.

ــاء  ــژه ارتق ــه وی ــن برنام ــایری و تب� ــه عش ــت جامع ــزارش وضعی ــه گ وی، ارائ

ــات  ــه و خدم ــی بیم ــتی درمان ــات بهداش ــایر از خدم ــورداری عش ــطح برخ س

ــه  ــت ارائ ــواده باب ــک خان ــه پزش ــت در برنام ــام پرداخ ــریح نظ ــی و تش حمایت

ــه جمعیــت عشــایر را از دیگــر محورهــای ایــن گردهمایــی برشــمرد. خدمــت ب

ــه  ــران دانشــگاه هــا ب ــر شــیرانی افــزود: همچنیــن در ایــن گردهمایــی مدی دکت

ــایری  ــی از مناطــق عش ــد گروه ــن بازدی ــه و ضم ــود پرداخت ــات خ ــه تجربی ارائ

ی  شهرســتان کوهرنــگ، بــه انجــام کارگروهــی بــا موضــوع نحــوه تع�ــن خانه

ــا در نظــر گرفتــن اســتان هــای محــل �ــالق و قشــالق  ــاز ب بهداشــت مــورد نی

پرداختنــد.

بررسی دستورالعمل اجرایی نحوه ساماندهی ارائه خدمت به جمعیت 

عشایری در گردهمایی دو روزه در شهرستان کوهرنگ

نگاه تک بعدی به مسائل حوزه سالمت مانند نگاه 

تک بعدی به هر مسئله دیگر، آسیب زا است

وبــدا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

ــا  ــاری ، ب ــال و بختی ــی چهارمح بهداشــتی و درمان

بیــان اینکــه هــدف اول سیســتم بهداشــت و درمــان 

دسترســی بــه موقــع و مناســب مــردم بــه خدمــات 

ایــن حــوزه اســت و هــدف غایــی خدمتگــزاران در 

ــن  ــش، ایم ــر بخ ــی اث ــه خدمت ــتم ارائ ــن سیس ای

ــه  ــا کیفیــت اســت گفــت: نــگاه تــک بعــدی ب و ب

ــتباه و  ــر اش ــئله دیگ ــر مس ــد ه ــوزه مانن ــن ح ای

آســیب رســان اســت.

در  شــیرانی  مجیــد  دکتــر  وبــدا؛  گــزارش  بــه 

ــاون  ــور مع ــار در حض ــی بیم ــنواره ایمن ــن جش اولی

ــان  ــت، درم ی پرســتاری وزارت بهداش مراقبت

توانمندســازی  کل  مدیــر  پزشــکی،  آمــوزش  و 

وزارت،  پرســتاری  معاونــت  انســانی  نیروهــای 

ــانی اداره  ــته و کارشناس ــع ناخواس ــناس وقای کارش

کل نظــارت و ارزیابــی معاونــت درمــان ایــن وزارت 

ــان ،  ــر درم ــارت ب ــای ادارات پرســتاری و نظ و روس

ایمنــی بیمــار دانشــگاه هــای قطــب ( یــزد، اصفهــان، كاشــان و شــهركرد) و جمــع كثیــری 

ــزار  ــی برگ ــل اجرای ــر از عوام ــن تقدی ــتان ضم ــی اس ــز درمان ــاغل در مراك ــتاران ش از پرس

كننــدگان ایــن جشــنواره، خدمــت هدفمنــد، ایمــن و بــا كیفیــت را موجــب تحقــق هــدف 

ــت. ــات دانس ــدگان خدم ــت كنن ــانی دریاف ــت انس ــظ كرام ــی حف ــی یعن نهای

ــدگان خدمــت، دریافــت  وی اظهــار داشــت: ارائــه خدمــات شــامل ســه وجــه ارائــه دهن

ــد دارای  ــک بای ــر ی ــه ه ــت ک ــتیبانی اس ــی و پش ــوزه حاکمیت ــت و ح ــدگان خدم کنن

یــی باشــند تــا خدمــات بــه خوبــی و بــا رضایتمنــدی هــر دو طــرف ارائــه دهنــده  ویژگی

ــردد. ــه گ ــده خدمــت ارائ ــت کنن و دریاف

دکتــر شــیرانی، عالــم و عامــل بــودن ارائــه دهنــده خدمــت بــه کار خــود را حداقــل فاکتــور 

ــه  ــوب و مزیــن بــودن ب ــه خدمــت مطل ــرای ارائ ــن ب ــارت و ف الزم و داشــتن دانــش ، مه

اخــالق حرفــه ای را از خصایــص الزم بــرای ارائــه دهنــدگان خدمــت برشــمرد و افــزود: بــروز 

ایــن ویژگــی هــا مســتلزم اتخــاذ سیاســت هــای تشــویقی و انگیزشــی اســت.

ــه  ــع بــودن نســبت ب ــوم پزشــکی شــهرکرد، آمــوزش خــوب ، مطل سرپرســت دانشــگاه عل

ــدگان  ــت کنن ــرای دریاف ــم ب ــی هــای مه ــدی را از ویژگ ــون من ــی و قان ــوق و قدرشناس حق

خدمــات برشــمرد و افــزود: عملکــرد حاکمیــت و مســئولین نیــز بایــد شــفاف، قانــون منــد، 

ــه و حمایتــی باشــد. عالدالن

ــو خواهــد  ــه جل ــی رو ب ــه حرکت ــه جامع ــی اســت ک ــن صورت ــه در چنی ــان اینک ــا بی وی ب

داشــت خاطــر نشــان کــرد: سیســتم بهداشــت و درمــان در علــوم پزشــکی در حــوزه دانــش 

در مــرز هــای جهانــی حرکــت مــی كنــد و بــه واســطه حجــم و تعــداد دریافــت كننــدگان 

خدمــات از حــوزه هــای فنــی و ماهــر در دنیــا محســوب مــی شــود.

دکتــر شــیرانی عــدم هماهنگــی، عــدم شــفافیت و فراهــم نبــودن برخــی از زیرســاخت هــا را 

علــت بــروز نارضایتــی هــا در ایــن حــوزه عنــوان کــرد و افــزود: بــدون شــک برگــزاری چنیــن 

ــاء  ــد موجــب ارتق ــی توان ــات م ــادل تجربی ــوزی و تب ــای آموزشــی و فرصــت بازآم فضاه

ــات و  ــدگان و دریافــت کننــدگان خدم ــرد و هماهنگــی هــا در ســه وجــه ارائــه دهن عملک

سیســتم حاکمیتــی شــود.
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تب��ک س��رست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 بــه مناسبـت فرارسیدن هفته دولت

تب��ک س��رست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 بــه مناسبـت �وز پزشک

ــات بهداشــتی  ــوم پزشــکی، خدم ــدا؛ سرپرســت دانشــگاه عل وب

ــالروز شــهادت  ــاری فرارســیدن س ــی چهارمحــال و بختی و درمان

مظلومانــه جمعــی از یــاران بــا وفــای نظــام و انقــالب اســالمی 

ــه  ــر و هفت ــی و باهن ر، رجای ــهدای گران ــان ش و در راس آن

ــدوم و  ــردان خ ــریف و دولتم ــردم ش ــی م ــه تمام ــت را ب دول

ــان دانشــگاه  ــژه کارکن ــت در اســتان بوی ــان دول ــد و کارکن متعه

ــت. ــک گف تبری

ــردان  ــزود: دولتم ــیرانی اف ــد ش ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــان،  ــا ایم ــه ب ــد ک ــی بودن ــر، دولتمردان ــی و باهن ــهید رجای ش

عقالنیــت، عشــق، ســاده زیســتی و خدمــت صادقانــه ، خالصانــه 

و خاضعانــه بــرای همیشــه در تاریــخ، الگــوی راســتین و اســوه 

ــه مــردم فهیــم و ایثارگــر میهــن  ــت ب ــی من خدمتگــزاری ب

ــدند. ــالمی ش اس

وی تصریــح کــرد: هفتــه دولــت بــه پــاس گرامیداشــت شــهدای 

ــا  ــت ت ــم اس ــی مغتن ــده و فرصت ــذاری ش ــت نامگ ــوار دول بزرگ

ــه  ــی وقف ــای ب ــالش ه ــات و ت ــا خدم ــران ب ــریف ای ــت ش مل

دولتمــردان بیشــتر آشــنا شــده و گامــی در جهــت تحقــق بیشــتر 

ــی برداشــته شــود. ــی و همزبان همدل

ــاد  ــا گرامیداشــت ی ــب ب ــار داشــت: اینجان ــیرانی اظه ــر ش دکت

ــهدای  ــژه ش ــهدا و بوی ــام ش ــالب و ام ــهیدان انق ــره ش و خاط

دولــت، شــهیدان رجایــی و شــهید باهنــر و  تبریــک آغــاز هفتــه 

ــت بــه مــردم شــریف اســتان، از زحمــات صادقانــه تمامــی  دول

معاونیــن، مدیــران و کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی و فعالیــن 

عرصــه ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی، تشــکر و قدردانــی 

ــتای تحقــق آرمانهــای  ــوده و موفقیــت همــگان را در راس نم

بلنــد انقــالب اســالمی، اجــرای منویــات مقــام معظــم رهبــری و 

سیاســت هــای دولــت تدبیــر و امیــد در خدمــت بــه مــردم، از 

ــم. ــال خواهان ــد متع درگاه خداون

وبــدا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــب  ــزرگ و طبی ــمند ب ــیدن زادروز دانش ــرا رس ــاری ف ــال و بختی چهارمح

برجســته  و نامــدار ایرانــی، شــیخ الرئیس ابوعلــی ســینا و روز پزشــک را 

بــه جامعــه پزشــکی بــه ویــژه اســاتید، اعضــای هیــات علمــی و پزشــکان 

شــاغل در دانشــگاه تبریــک گفــت.

ــکان  ــه، پزش ــان اینک ــا بی ــیرانی ب ــد ش ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ضامــن ســالمت جامعــه ، امنیـــت روحــی بیمــاران و فرشــتگان نجاتــی 

هســتند کــه درد جســم را بــا روح بلندشــان در ســایه لطــف الهــی التیــام 

می افــزود: روز پزشــک فرصتــی مغتنــم و مناســب برای یــادآوری 

ــد پزشــكان كشــور  ــه پرتــالش و توانمن ــگاه جامع و درک اهمیــت و جای

اســت.

وی تصریــح کــرد: اینجانــب ضمــن تقدیــر از تالش هــای ارزنده پزشــکانی 

کــه بــه واســطه مهــارت، دانــش، ایثــار و اخــالص همــواره نویدبخــش 

ــز در ســایه  ــدوارم  پزشــکان عزی ــردم هســتند، امی ــات و ســالمت م حی

ــنای  ــرت آش ــه فط ــی را ک ــی شفابخش ــدف عال ــواره ه ــان، هم ــزد من ای

تمامــی انســان هاســت، ســرلوحه تــالش بــی وقفــه خــود قــرار دهنــد.

ــگران عرصــه بهداشــت و  ــی تالش ــرای تمام ــان، ب ــر شــیرانی در پای دکت

ــد  ــژه پزشــکان از درگاه خداون ــه، بوی ــان ســالمت جامع ــان و حافظ درم

ــود. ــزون نم ــق روز اف ــالمتی و توفی ــب س ــال طل متع
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در امر به معروف و نهی از منکر، رعایت حقوق و حدود 

شهروندان و احترام به حریم خصوصی افراد حائز اهمیت است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد فرا رسیدن هفته دفاع 

مقدس را تبریک گفت

دانشــگاه  سرپرســت  وبــدا؛ 

خدمــات  پزشــکی،  علــوم 

درمانــی  و  بهداشــتی 

بختیــاری  و  چهارمحــال 

ضمــن گرامیداشــت هفتــه 

احیــای امــر بــه معــروف و 

نهــی از منکــر در همایــش 

آموزشــی  نشســت  و 

مدیــران،  ویــژه  توجیهــی 

ــروف،  ــه داران مع ــان و طالی کارکن

ــتادهای اقامــه  دبیــران، رابطیــن س

نمــاز،  امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 

ــن دانشــگاه  ــاف و حجــاب ای فرهنگــی، عف

ــروف و  ــه مع ــر ب ــرایط ام ــت و ش ــریح اهمی ــه تش ب

ــر  ــع حاض ــگاه از جم ــارات دانش ــر و انتظ ــی از منک نه

پرداخــت.

ــان  ــا بی ــیرانی ب ــد ش ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــان  ــت و درم ــوزه بهداش ــات در ح ــه خدم ــه، ارائ اینک

از ســخترین و بــا ارزش تریــن خدمــات اســت افــزود: 

وجــود نارضایتــی در سیســتم بهداشــت و درمــان 

ــن آن  ــه مهمتری ــت ک ــی اس ــل مختلف ــی از عوام ناش

ــت. ــانی اس ــط انس ــه رواب ــوط ب ــکالت مرب مش

وی تصریــح کــرد: در امــر بــه معــروف و نهــی از 

ــت  ــرح اس ــق مط ــتن و عش ــت داش ــر دوس و منک

افــراد بــرای انجــام ایــن امــر بایــد نســبت بــه هــم 

ــند. ــته باش ــت داش ــوزی و محب دلس

دکتــر شــیرانی اظهــار داشــت: نهــی از منکــر بایــد 

ــوء  ــرض ورزی و س ــض ، غ ــب و بغ ــدون ح ب

نیــت باشــد تــا اثــر ســازنده داشــته باشــد 

و هــدف متعالــی آن در جامعــه محقــق 

ــی شــود  ــه بدبین ــر ب ــر منج ــود و اگ ش

ــر  ــن منک ــوان بزرگتری ــه عن ــن اســت ب ممک

محســوب شــود.

شــهرکرد  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  سرپرســت 

همچنیــن گفــت: فــرد نهــی کننــده بایــد بــه لحــاظ 

ــه ای  ــه گون ــنه ب ــالق حس ــارت و اخ ــش، مه دان

رفتــار کنــد کــه بــرای طــرف مقابــل قابــل پذیــرش 

باشــد و شــیوه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و 

ــت  ــراد را رعای ــی اف ــم خصوص ــدود و حری ــوق، ح حق

ــد. نمای

دکتــر شــیرانی در ادامــه از مدیــران، کارکنــان و طالیــه 

داران معــروف، دبیــران، رابطیــن ســتادهای اقامــه 

ــی،  ــر، فرهنگ ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــاز،  ام نم

عفــاف و حجــاب ایــن دانشــگاه خواســت در برخــورد 

ــار  ــالق رفت ــا اخ ــدگان ب ــیب دی ــژه آس ــراد بوی ــا اف ب

نماینــد و عمــال بــا رفتــار خــود آمــر بــه معــروف باشــند.

ــن  ــاری، ضم ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش وبــدا؛ سرپرس

گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای گرانقــدر دوران دفــاع مقــدس اظهــار داشــت: در برابــر مقــام واالی رزمنــدگان، 

جانبــازان و آزادگان ســرافراز ســر تعظیــم فــرود آورده و هفتــه دفــاع مقــدس را بــه همــه ملــت ایــران بــه خصوص 

ایثارگــران و خانــواده هــای معظــم شــهدا تبریــک عــرض مــی نمایــم.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی، در ادامــه بــا آرزوی ســربلندی بــرای ملــت بــزرگ ایــران اســالمی، از درگاه 

خداونــد متعــال بــرای تمامــی کســانی کــه در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس بــا ایثــار، مقاومــت، شــهادت 

ــق روز  ــد توفی ــران ایســتادگی نمودن ــاک ای ــه خ ــی ب ــم بعث ــاوز رژی ــر تج ــداکاری در براب ــی و مجاهــدت و ف طلب

افــزون، مســئلت نمــود.

پایــان  کــرد:  تصریــح  وی 

شــهریور مــاه بازتــاب خاطــرات 

دفــاع  ســال  هشــت  آغــاز 

روزهایــی  اســت،  مقــدس 

میهــن  خــاک  ذره  ذره  کــه 

ــی  ن، ســربلندی ملت اســالمی

را شــهادت مــی دهــد کــه 

ــای  ــل دنی ــرافرازانه در مقاب س

کفــر و اســتکبار، مقــاوم تــر 

از كــوه ایســتادگی نمــوده و 

ــدای قلــه ی افتخــار،  بــر بلن

ــزاز  ــی را بــه اهت ــرق آزادگ بی

درآوردنــد.

دکتــر شــیرانی در پایــان، از 

ســربلندی  متعــال  خداونــد 

ایــران اســالمی و توفیقــات روز 

ــریف اســتان  ــردم ش ــزون م اف

ــازان  ــژه ایثارگــران، جانب بــه وی

و نیروهــای مســلح قهرمــان را 

در پرتــو منویــات رهبــر عظیــم 

ــی  ــالب و فرمانده ــان انق الش

معظــم کل قــوا حضــرت آیــت 

ــود. ــئلت نم ــی) مس ــه العال ــه ای (مدظل ــه خامن ال

گفتنــی اســت، در ۳۱ شــهریور ۱۳۵۹ رژیــم بعثــی عــراق بــا تصمیــم و طــرح قبلــی و بــا هــدف برانداختــن نظــام 

نوپــای جمهــوری اســالمی جنگــی تمــام عیــار را علیــه ایــران اســالمی آغــاز کــرد.

 امر به 
وف و  معر
نهی از منکر
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جلسه اختصاصی معاونت 
توسعه وزارت با سرپرست 
دانشگاه و معاون توسعه 

جلسه اختصاصی معاونت 
درمان وزارت با سرپرست دانشگاه 

و معاونین توسعه و درمان

دیدار سرپرست دانشگاه 
و معاون توسعه با رئیس شورای 

آموزش دندانپزشکی وزارت 
بهداشت 

بازدید سرپرست محترم 
دانشگاه به اتفاق نمایندگان خارجی 
موسسه خیریه فاطیما  از بخش ها 
و کالس های آموزشی  مرکز آموزشی 

درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد
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نگاه توحیدی به ما می آموزد که همواره با استقامت 

در برابر ظلم می توان در برابر ظالمین پیروز شد

ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاون نمایندگ ــدا؛ مع وب

ــمنان  ــر دش ــروزی ب ــور پی ــای کش ــگاه ه در دانش

افــزود،  و  دانســت  توحیــدی  نــگاه  حاصــل  را 

ــواره  ــه هم ــوزد ک ــی آم ــا م ــه م ــدی ب ــگاه توحی  ن

ــر  ــوان در براب ــی ت ــم م ــر ظل ــتقامت در براب ــا اس ب

ــد. ــروز ش ــن پی ظالمی

ــلمین  ــالم و المس ــت االس ــدا؛ حج ــزارش وب ــه گ ب

ــئول  ــه مس ــم و معارف ــن تکری ــوی در آئی ــر تق دکت

ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه دفت

ــه  ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــی  ــاد جاسوس ــرنگونی پهپ ــور در س ــت کش موفقی

آمریکا در ســواحل هرمزگان توســط ســپاه پاســداران 

افــزود: دشــمنان همــواره در تــالش هســتند تــا بــه 

ــه وارد نماینــد حــال آنكــه  ــوری اســالمی ضرب جمه

بــه لطــف خداونــد و بــا بهــره گیــری از نــگاه 

ــور در  ــرفت كش ــاهد پیش ــه روز ش ــدی، روز ب توحی

ــتیم. ــه هاهس ــی عرص تمام

ــه  ــف خــود ب ــه وظای ــا ب ــر م ــرد: اگ ــح ک وی تصری

ــدق  ــق و ص ــی ح ــده اله ــم وع ــل نمائی ــی عم خوب

اســت و بــا مقابلــه در برابــر دشــمن مــی تــوان بــر 

ــروز شــد. آن پی

وی بــا اشــاره بــه اشــغال ۸۰ درصــدی خــاک 

ســوریه توســط نیروهــای داعــش و پیــروزی حــزب 

ــم پشــتیبانی  ــی رغ ــرای شکســت داعــش، عل اهللا ب

ابرقدرتــان بــزرگ از ایــن گــروه هــا افــزود: دشــمن 

ــروزی  ــتادگی و پی ــال ایس ــت ۴۰ س ــالش اس در ت

ــی و  ــی، تحقیقات ــم علم ــتاوردهای عظی ــا و دس م

فنــاوری مــا را در چشــم جوانــان ناچیــز جلــوه دهــد 

ــاد  ــرنگونی پهپ ــور در س ــر کش ــت اخی ــا موفقی ام

ــی،  ــای امنیت ــت ه ــه ظرفی ــا آن هم ــی ب جاسوس

ــت. ــور داش ــاالی کش ــوان ب ــدار و ت ــان از اقت نش

وی ایــن موفقیــت هــا را ثمــره ایمــان، اســتقامت 

ــران و ایســتادگی در  و پایمردمــی مــردم شــریف ای

ــر ظلــم آنــان دانســت. براب

ــاره  ــا اش ــوی ب ــلمین تق ــالم و المس ــت االس حج

بــه خدمــات و روحیــه جــوان مســئول ســابق 

ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه دفت

ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: خدمــت  دانشــگاه عل

در حــوزه تبلیــغ دیــن و ســربازی امــام عصــر (عــج) 

ــذا  ــردار نیســت ل ــل ب ــدارد و تعطی ــتگی ن بازنشس

ــالم و  ــت االس ــت حج ــاهد فعالی ــس ش ــن پ از ای

ــغ و  ــس و تبلی ــه تدری ــوی در عرص ــلمین مول المس

ــود. ــم ب ــی خواهی ــی و مذهب ــور فرهنگ ام

ــتن  ــردم و داش ــا م ــه تعامــل ب وی اخــالص را الزم

ــزود:  ــت و اف ــع دانس ــان جم ــزت در می ــرو و ع آب

حجــت االســالم و المســلمین مولــوی بــا اخــالص، 

ــغ دینــی خــوب  ــوان یــک مبل ــه عن اخــالق نیــک ب

در دانشــگاه ســالیان طوالنــی فعالیــت داشــته انــد.

ــاص و  ــوگیری خ ــدون س ــالص، ب ــتن اخ وی، داش

مامــن امــن بــودن بــرای مراجعیــن و تــالش بــرای 

ی  رفــع گرفتــاری و مشــکالت دیگــران را از ویژگی

یــک مبلــغ خــوب عنــوان کــرد.

در  رهبــری  معظــم  مقــام  نمایندگــی  معــاون 

دانشــگاه هــای کشــور اظهــار امیــدواری کــرد، 

حجــت االســالم و المســلمین ابراهیــم باغشــنی نیــز 

بــا توجــه بــه تجربــه خــوب مدیریتــی و تبلیغاتــی 

ــام  ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه در منصــب مســئول دفت

ــری در ایــن دانشــگاه موفــق و منشــاء  معظــم رهب

ــند. ــه باش ــراوان در مجموع ــرکات ف ــر و ب خی

ــئول  ــه مس ــم و معارف ــن تکری ــت، آئی ــی اس گفتن

ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه دفت

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در یازدهمیــن روز 

ــه  ــت رئیس ــای هیئ ــور اعض ــا حض ــاه ۹۸ ب از تیرم

دانشــگاه، جمــع کثیــری از اســاتید، کارکنــان و 

دانشــجویان در ســالن اجتماعــات مجتمــع رحمتیــه 

ــزار شــد. برگ



۱۳

ارزشهای اسالمی از جمله 

حجاب از مصالح فرد یا  

جامعه برخواسته است

ــام  ــاد نمایندگــی مق ــر نه ــدا؛ مســئول دفت وب

معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــک ارزش  ــوان ی ــه عن ــاب ب ــهرکرد، از حج ش

مبتنــی بــر واقعیــت نــام بــرد و افــزود: 

از  از جملــه حجــاب  ارزشــهای اســالمی 

برخواســته  یــا  جامعــه  فــرد  مصالــح 

ــت. اس

ــزارش وبــدا؛ حجــت االســالم و  بــه گ

ــم باغشــنی  ــر ابراهی المســلمین دکت

ــی  ــت معرفت ــش و نشس در همای

ــه  ــت ده ــبت گرامیداش ــه مناس ب

ــاب  ــاف وحج ــه عف ــت و هفت کرام

اظهــار داشــت: حجــاب امــری 

ــت لــذا  ــی منفــک از واقعیــت نیس ارزش

ــی  ــح واقع ــدون مصال ــا را ب ــد ارزش ه نبای

ــرد. ــن ک آن تب�

ــا  ــا باوره ــه م ــرد: در جامع ــح ک وی تصری

ــر  ــی ب ــا مبتن ــه ارزش ه ــت ک ــن اس ــر ای ب

ــب  ــتند و همیــن امــر موج واقعیــت نیس

ــد. ــت نکنن ــی را رعای ــای ارزش ــزاره ه ــروز، گ ــان ام ــا جوان ــت ت ــده اس ش

ــه  ــار آی ــن ب ــم چندی ــرآن کری ــار داشــت: در ق ــنی اظه ــر باغش ــلمین دکت ــالم و المس ــت االس حج

هــای مربــوط بــه حجــاب مطــرح شــده اســت و قــرآن ایــن ارزش را بــه واقعیــت مرتبــط کــرده و 

ارد حجــاب داشــته باشــید بهتــر اســت بــه خاطــر اینکــه بــه عفــت شــناخته شــوید و اذیــت  بیــان مــی

نشــوید.

وی بــا اشــاره بــه انجــام چندیــن مطالعــه و تحقیقــات میدانــی در کشــورهای غربــی و حتــی کشــور ایــران در خصــوص میــزان اذیــت و آزار افــراد محجبــه 

نســبت بــه کســانی کــه پوشــش مناســبی ندارنــد افــزود: نتایــج حاکــی از آن اســت کــه افــراد بــا پوشــش مناســب كمتــر در معــرض تعــرض دیگــران قــرار 

مــی گیرنــد.

ــه امــر حجــاب و پوشــش و  ــی توجهــی ب ــر در افزایــش آمــار طــالق را ب ــل موث ــر در اســتحکام بنیــان خانــواده و یکــی از عل وی حجــاب را از عوامــل موث

تعامــالت مناســب دانســت.

ــه امــر  ــا بیــان اینکــه در جمهــوری اســالمی ایــران جریــان هــای فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی بــه نوعــی بــی توجــه ب حجــت االســالم و المســلمین ب

حجــاب و عفــاف اســت افــزود: شــبکه هــای مجــازی ، ماهــواره و ... در ایــن امــر بــی تاثیــر نبــوده و بــا ادامــه چنیــن رونــدی بایــد از خــود پرســید چــرا 

برخــی هــا هنــوز علــی رغــم تبلیغاتــی بــا قدمــت بیــش از ۲۰۰ ســال بعــد از رنســانس ، پایبنــد بــه حجــاب هســتند.

مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، حجــاب و گرایــش بــه عفــاف را امــری فطــری دانســت و اظهــار 

ــاری از  ــر آث ــون جــواب مــی داد و دیگ ــا کن ــرای بــد حجابــی ت ــدون شــک هزینــه هــای کالن و تبلیغــات وســیع ب داشــت: اگــر ایــن امــر فطــری نبــود ب

حجــاب در جامعــه باقــی نمــی مانــد.

وی، انســان هــا را عفیــف و ذاتــًا پایبنــد بــه ارزش هــا دانســت و افــزود: بایــد ارزش هــا مبتنــی بــر واقعیــت مطــرح شــوند و بــه جــای اینکــه بگوئیــم 

پوشــش و عفــاف واجــب اســت بایــد نشــان بدهیــم انســان هــای عفیــف بهتــر زندگــی مــی کننــد.

ــاب  ــاف وحج ــگاه عف ــه وجای ــت واخــالق درجامع ــج معنوی ــه گام دوم انقــالب؛ تروی ــی بارویکــرد تب�ــن بیانی ــی اســت، همایــش و نشســت معرفت گفتن

ــه  ــالم و ب ــه الس ــا علی ــن موســی الرض ــی اب ــوف عل ــام رئ ــوس ام ــموس وانیــس النف ــمس الش ــتانه والدت باســعادت ش ــی اســالمی درآس ــبک زندگ درس

ــه معــروف ونهــی ازمنکــر دانشــگاه، شــنبه۲۲ تیرمــاه در محــل ســالن  مناســبت گرامیداشــت دهــه کرامــت وهفتــه عفــاف وحجــاب از ســوی ســتاد امرب

ــزار شــد ــه برگ ــع رحمتی ــن ســینا مجتم ــات اب اجتماع
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تحول جدی دانشگاه، نشاط سازمانی و افزایش انگیزه 

شغلی، شعار سرپرست جدید معاونت توسعه و مدیریت 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد است

ــوم  ــگاه عل ــت دانش ــعه و مدیری ــت توس ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

ــولیتش  ــه مس ــمی وی ب ــاب رس ــن انتص ــهرکرد در آئی ــکی ش پزش

اظهــار داشــت: تحــول جــدی دانشــگاه، نشــاط ســازمانی و افزایش 

انگیــزه شــغلی، از شــعار هــا و اولویــت هــای ایــن معاونــت اســت.

ــه،  ــرد در ادام ــی ف ــن صالح ــی ضام ــر عل ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

مدیریــت هزینــه، انضبــاط مالــی را اســاس کار مدیریتــی برشــمرد.

وی بــا اشــاره بــه برخــی تنگناهــای اقتصــادی و مشــکالت عدیــده 

ــد  ــد تهدی ــی توان ــم هــا م ــی تحری ــر مدیریت ــزود: در تفک ــی اف مال

یــا فرصــت محســوب شــود و مــی تــوان بــا مدیریــت خــوب بــه 

ــه درســتی مدیریــت  اســتقالل اقتصــادی رســید و ســختی هــا را ب

کــرد.

ــت،  ــایی اس ــکل گش ــئولین مش ــت مس ــه نی ــا اینک ــت: ب وی گف

ــان شــد و خاطــر نشــان  ــران و کارکن ــه مدی خواســتار حمایــت کلی

ــا ارزش تریــن ســرمایه اســت  کــرد: نیــروی انســانی بزرگتریــن و ب

كــه سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان در ایــن زمینــه یكــی 

ــی رود. ــران بشــمار م ــن مدی از ثروتمندتری

ــوم  ــگاه عل ــع دانش ــت مناب ــعه و مدیری ــت توس ــت معاون سرپرس

ــع  ــا و رف ــیه ه ــذف حاش ــرام ، ح ــم و احت ــهرکرد، تکری پزشــکی ش

تبعیــض را از اولویــت هــای دانشــگاه عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: 

بزرگتریــن عامــل بــی انگیزگــی هــا تبعیــض اســت لــذا بایــد کمــک 

ــت را در  ــایی و ســالمت اداری و عدال ــل شناس ــن عوام ــا ای ــرد ت ك

مجموعــه جــاری نمــود.

دکتــر صالحــی فــرد، همچنیــن بــا تاکیــد بــر بحــث علمی، اســتقالل 

و شایســته ســاالری افــزود: در مســیر تحقــق اهــداف و برنامــه های 

مذکــور، توکلمــان بــه خــدا، توســلمان بــه ائمــه اطهــار و نگاهمــان 

والیــت مــداری و دوری از هرگونــه وابســتگی اســت.

ــت  ــت و مدیری ــه اس ــتن برنام ــا در کار، داش ــاد م ــت: اعتق وی گف

بــدون برنامــه ماننــد رهــا کــردن تیــر در تاریکــی اســت و معتقدیــم، 

مدیــر کســی اســت کــه در ســر اندیشــه و در قلــب جاذبــه دارد.

ــک  ــا کم ــش رو ب ــداف پی ــق اه ــن آرزوی تحق ــان، ضم وی در پای

ــر و  ــار نظ ــتر اظه ــودن بس ــم نم ــان، فراه ــران و کارکن ــه مدی هم

ــگان  ــی و نخب ــات علم ــه ورز و اعضــای هی ــراد اندیش ــری اف همفک

دانشــگاهی بــرای تصمیــم گیــری هــا و پویایــی و ارتقــاء مجموعــه 

ــوم  ــگاه عل ــت دانش ــعه و مدیری ــت توس ــای معاون ــه ه را از برنام

ــمرد. پزشــکی برش

گفتنــی اســت، آئیــن تکریــم و تودیــع سرپرســت معاونــت توســعه 

مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد روز چهارشــنبه 

مــورخ پنجــم تیرمــاه ۹۸ بــا حضــور سرپرســت و معاونیــن 

دانشگاه،سرپرســتان شــبکه هــای نــه گانــه، روســا و مدیــران 

ــی از  ــی و جمع ــتی و درمان ــای بهداش ــبکه ه ــا و ش ــکده ه دانش

ــد. ــزار ش ــه برگ ــع رحمتی ــات مجتم ــالن اجتماع ــان در س كاركن

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

بیســت و چهارمیــن جلســه ســتاد تحــول نظــام ســالمت در بیســت و ششــمین 

ــا حضــور سرپرســت دانشــگاه، اعضــاء  روز از خردادمــاه ۹۸  گفت:ایــن جلســه ب

ــی  ــوع بررس ــا موض ــران بیمارســتانهای اســتان ب ــا و مدی ــی و رؤس ــتاد اجرای س

ــات جلســه قبــل برگــزار گردیــد. مصوب

وی تصریــح کــرد: بــا عنایــت بــه تصمیمــات اتخــاذ شــده اخیــر مبنــی بــر تحویل 

کلینیــک تخصصــی دندانپزشــکی صــدف از حــوزه معاونــت درمــان بــه دانشــکده 

دندانپزشــکی وبــا توجــه بــه چالشــهای موجــود مقــرر گردیــد در ایــن خصــوص 

اقــدام الزم جهــت تحویــل كلینیــك توســط معاونــت درمــان و معاونــت آموزشــی 

بــه عمــل آیــد.

ــالمت  ــک س ــده الکترونی ــروژه اســتانی پرون ــزارش پ ــرح گ ــه ط ــاره ب ــا اش وی ب

توســط معــاون درمــان گفــت: از مصوبــات نظــام ارجــاع الکترونیــک، بــا 

توجــه بــه وابســته بــودن موضــوع بهــره بــرداری نظــام ارجــاع الکترونیک 

ــه سیام(ســامانه یكپارچــه  ــه اخــذ مجــوز و تا�دی بیمارســتان فارســان ب

ــر  ــت، ب ــات وزارت بهداش ــآوری اطالع ــت فن ــی) از مدیری ــز درمان ــات مراك اطالع

پیگیــری و اقــدام الزم در اســرع وقــت تاكیــد شــد.

سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــر  ــان و مدی ــت درم ــا معاون ــی ب ــر رایزن ــان ب ــاون درم ــن مع ــت: همچنی گف

ــارات اعالمــی از  ــه اعتب ــا توجــه ب ــد و ب ــات وزارت بهداشــت تاکی ــآوری اطالع فن

ســوی مدیــر فنــآوری اطالعــات بــا همــکاری امــور مالــی دانشــگاه مقــرر گردیــد 

اعتبــارات مــورد نیــاز بــا در نظــر گرفتــن اولویتهــا از جملــه کلینیــک امــام علــی(ع) 

و كلینیــك حضــرت رســول(ص) در اســرع وقــت تخصیــص یابــد.

بــه گفتــه وی، پیــرو گــزارش ارائــه شــده در خصــوص نظــام ارجــاع الکترونیــک 

در بیمارســتان سیدالشــهداء(ع) فارســان نیزمقــرر گردیــد؛  بــه منظــور راه انــدازی 

روش چهــارم نوبــت دهــی نســبت بــه خریــد چندیــن دســتگاه کیوســک نوبــت 

ــایر  ــا س ــاه ی ــک رف ــط بان ــگان توس ــتگاه رای ــن ۳ دس ــن تامی ــی و همچنی ده

ــد. ــه  عمــل آی ــدام الزم ب ــب پیگیــری و اق بانکهــای داوطل

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه تاکنــون جهــت بســتر ســازی نظــام ارجــاع 

ــورت  ــی ص ــز اقدام ــوی آن مرک ــردگان از س ــهداء ل ــک در بیمارســتان ش الکترونی

ــف  ــا تکالی ــق ب ــردگان مطاب ــهداء ل ــد؛ بیمارســتان ش ــرر گردی ــه اســت مق نگرفت

ــل آورد. ــه عم ــات الزم را ب ــات دانشــگاه اقدام ــآوری اطالع ــت فن ــی مدیری ابالغ

ــز  دکتــر صالحــی فــرد افــزود: در راســتای ارســال الکترونیــک اســناد پزشــکی نی

ــدازی ســامانه ارســال الکترونیــک اســناد بســتری  ــا زمــان راه ان مقــرر گردیــد: ت

جهــت جلوگیــری از اتــالف وقــت ، ســایر بیمارســتانها نســبت بــه فراهــم ســازی 

ــی  ــور مال ــوزه ام ــانی در ح ــروی انس ــود نی ــكل كمب ــع مش ــاختها و رف ــر س زی

اقتصــادی درمــان، مــدارك پزشــكی و... پیگیــری و اقــدام الزم را بــه عمــل آورنــد.

تشریح مصوبات بیست و چهارمین جلسه ستاد 

تحول نظام سالمت در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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وی اظهــار داشــت: مقــرر گردیــد؛ پیــرو بنــد قبــل 

ــای  ــده ه ــه پرون ــال کلی ــتانها از ارس ــه بیمارس کلی

ــه  ــرپایی ب ــای س ــده ه ــن پرون ــتری و همچنی بس

ــد. ــان حاصــل نماین ــامانه ســپاس اطمین س

دکتــر صالحــی فــرد گفــت: همچنیــن بــا توجــه بــه 

الــزام انعقــاد تفاهــم نامــه ســازمان بیمــه ســالمت 

ــرای  ــاز اج ــت آغ ــر(س) جه ــتان هاج ــا بیمارس ب

ــد؛  ــرر گردی ــناد مق ــک اس ــال الکترونی ــروژه ارس پ

ــالمت  ــه س ــازمان بیم ــوی س ــوع از س ــن موض ای

ــردد. ــری گ پیگی

ــدم  ــه ع ــوط ب ــرو مشــکالت مرب ــه وی، پی ــه گفت ب

 HIS تجهیــزات پزشــکی در IRC اعــالم کدهــای

ــد؛  ــرر گردی ــوع مق ــن بررســی موض ــپاس ضم و س

پیگیــری و مکاتبــه بــا معاونــت درمــان وزارت 

ــرد. ــورت گی ــت ص بهداش

وی اظهــار داشــت: در راســتای گــزارش ارائــه 

ــنجی در  ــتحقاق س ــامانه اس ــت س ــده از وضعی ش

ــد؛  ــرر گردی ــز مق ــامانه نی ــدی س ــتانها و کن بیمارس

ــالمت  ــه س ــازمان بیم ــوی س ــوع از س ــن موض ای

ــرد. ــرار گی ــری ق ــورد پیگی ــه م ــن مکاتب ضم

ــع  ــت و مناب ــعه مدیری ــت توس ــت معاون سرپرس

دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان گفــت: بــا توجــه 

بــه مشــکالت احتمالــی مربــوط بــه کســورات 

ــوی  ــی از س ــگ اعالم ــکی و کدین ــزات پزش تجهی

ــروژه  ــت پ ــتری جه ــناد بس ــه در اس ــازمان بیم س

مقــرر  اســناد  الکترونیــك  ارســال  روی  پیــش 

ــی  ــم كارشناس ــط تی ــوع توس ــن موض ــد: ای گردی

ــات  ــآوری اطالع ــت فن ــان و مدیری ــت درم معاون

بررســی گــردد، همچنیــن وضعیــت دانشــگاه علــوم 

ــوان دانشــگاه پیشــرو در  ــه عن پزشــكی اصفهــان ب

ــی  ــورد بررس ــناد م ــك اس ــال الكترونی ــه ارس برنام

ــرد. ــرار گی ق

ــد قبــل  دکتــر صالحــی فــرد اضافــه کــرد: پیــرو بن

مقــرر گردیــد؛ تیــم کارشناســی متشــکل از معاونــت 

درمــان، فنــآوری اطالعــات دانشــگاه و بیمارســتان 

ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــر(س) از دانش هاج

بازدیــد عملیاتــی از وضعیــت در حــال اجــرای 

ــه عمــل آیــد. ــروژه ب پ

ــاماندهی  ــوع س ــرح موض ــه ط ــه ب ــا توج وی، ب

تخفیفــات بیمارســتانی کلیــه رؤســای بیمارســتانها 

ــن  ــت تدوی ــود را جه ــنهادی خ ــای پیش دیدگاهه

ــت درمــان  ــه معاون ــا آ�ــن نامــه ای ب ــکل ی پروت

ارائــه نماینــد و همچنیــن معاونــت درمــان ضمــن 

ــات  ــزارش ســال گذشــته وضعیــت تخفیف ارائــه گ

ــس  ــش نوی ــن پی ــه تدوی ــبت ب ــتانی نس بیمارس

ــل آورد. ــه عم ــدام الزم را ب ــه اق ــن نام آ�

وی افــزود: در راســتای تکالیــف ابالغــی وزارت 

بهداشــت طــی ســالهای اخیــر در خصوص اســتقرار 

خدمــات طــب ســنتی-ایرانی مقــرر گردیــد؛ در ایــن 

خصــوص اقدامــات حمایتــی الزم توســط دانشــگاه 

ــذا مقــرر گردیــد معاونــت درمــان  صــورت گیــرد ل

در ایــن خصــوص پیشــنهادات خــود را جهــت 

حمایــت از ایــن برنامــه ارائــه نماید.همچنین ســایر 

ــود را در  ــی خ ــای حمایت ــه ه ــز برنام ــا نی معاونته

ــد. ــن خصــوص اعــالم نماین ای

بــا توجــه بــه ضــرورت فعــال ســازی مجــدد 

ــرد از  ــتان، دکتر صالحــی ف ــی اس ــس هوای اورژان

دیگــر مصوبــات ایــن جلســه، پیگیــری و اقدامــات 

ــت  ــز مدیری ــوی مرک ــوص از س ــن خص الزم در ای

ــن  ــان و همچنی ــت درم ــتان و معاون ــوادث اس ح

ارائــه برنامــه بهینــه ســازی آمبوالنــس هــای 

دانشــگاه بویــژه اورژانــس ۱۱۵ توســط مدیــر مرکــز 

ــات  ــر مصوب ــتان را از دیگ ــوادث اس ــت ح مدیری

ــمرد.  ــه برش ــن جلس ای

وی از دیگــر مصوبــات بیســت و چهارمیــن جلســه 

ســتاد تحــول نظــام ســالمت، بــا توجــه بــه مصوبه 

شــماره۹ جلســه ۲۳ ســتاد اجرایــی مبنــی بــر طــرح 

" نامــه شــماره۶۵۵/۸۶۸۶ مــورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ رئیــس 

ســازمان غــذا و داروی کشــور توســط معــاون دارو 

و غــذا در خصــوص هزینــه کــرد از محــل گــردش 

ــی  ــت بده ــت پرداخ ــزات جه ــی دارو و تجهی مال

شــرکتهای دارویــی در دانشــگاهها و الــزام دانشــگاه 

ــرد مربوطــه در محــل تع�ــن شــده  ــه ک ــه هزین ب

ــتانها،  ضمــن  بــه مقیــد نمــودن کلیــه بیمارس

ــه دارو  ــص هزین ــت تخصی ــی جه ــت کتب درخواس

ــا  ــه ی ــورت ماهان ــه ص ــاز ب ــورد نی ــزات م و تجهی

فصلــی بــه معاونــت توســعه بــه منعكــس نمــودن 

نتیجــه در صــورت عــدم رعایــت موضــوع نامــه بــه 

معاونــت درمــان و دارو اشــاره داشــت.

ــت و  ــعه مدیری ــت توس ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــا توجــه 

ــزارش اعــالم  ــه عملیاتــی و گ ــش برنام بــه پای

شــده از وضعیــت برنامــه عملیاتــی در ســال ۱۳۹۷ 

از ســوی وزارت متبــوع حــوزه هــای برتــر دانشــگاه 

ــی شــدند. معرف

ــی  ــن صالح ــی ضام ــر عل ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

فــرد افــزود: بــر اســاس ایــن گــزارش حــوزه هــای 

روابــط عمومــی، برنامــه ریــزی و طــب ســنتی بــه 

ــوان حــوزه هــای برتــر معرفــی شــده انــد. عن

ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــه وی، رواب ــه گفت ب

ــی،  ــش بین ــای پی ــه ه ــتان در زمین ــکی اس پزش

خــود اظهــاری، میــزان تحقــق، موفــق بــه کســب 

ــت. ــده اس ــاز ۱۰۰ ش امتی

ــه  ــه برنام ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری

ــش  ــازمانی و پی ــای س ــت ه ــزء  اولوی ــزی ج ری

ــد و  ــی باش ــازمانی م ــداف س ــق اه ــد تحق درآم

ــدون آن  ــرفت ب ــعه و پیش ــه توس ــل ب ــه نی اینک

ــت. ــور نیس متص

ــه  ــت کلی ــا هم ــت ب ــد اس ــرد: امی ــح ک وی تصری

مدیــران و کارشناســان و اجــراء و پایــش مســتمر 

ــوان  ــالجاری بت ــی در س ــه عملیات و نظام برنام

ــداف دانشــگاه  ــق اه ــر در جهــت تحق ــی موث گام

ــت. برداش

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت 

خدمــات  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  منابــع  و 

ــاری در  ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

ــن دانشــگاه  ــار در ای ــی بیم ــن جشــنواره ایمن اولی

ــدی  ــت بالتص ــزار و ۳۴۳ پس ــدود یکه ــت: ح گف

کادر پرســتاری شــامل گــروه هــای هوشــبری، 

بهیــار، اتــاق عمــل و ... و حــدود ۸۵۰ پســت 

بالتصــدی پرســتاری در دانشــگاه وجــود دارد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکترعلــی ضامــن صالحــی فــرد 

افــزود: بــرای جــذب ایــن نیروهــا نیازمنــد مجــوز 

اســتخدام و تامیــن بودجــه الزم هســتیم.

وی، تعــداد نیروهــای طرحــی و پیــام آور دانشــگاه 

را یکهــزار و ۱۰۰ نفــر اعــالم و افــزود: بــا توجــه بــه 

ابــالغ وزارت مبنــی بــر ممنوعیــت تمدیــد قــرار داد 

ــروی  همــکاری نیروهــای طرحــی و خــروج ۴۰۰ نی

دانشــگاه، بــه زودی  پرســتاری 

ایــن دانشــگاه بــا مشــکل مواجــه 

خواهــد شــد.

دکتــر صالحــی فــرد در ادامــه 

خواســتار پیگیــری ایــن موضــوع 

ــاون  ــی مع ــر حضرت از ســوی دکت

ــتاری وزارت  ــای پرس ــت ه مراقب

آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 

ــام  ــنلی تم ــات پرس ــزود: مطالب ــد و اف ــکی ش پزش

ــت. ــگاه اس ــکالت دانش ــر مش ــا از دیگ نیروه

ــن  ــنل ای ــه پرس ــه کار و کاران ــه وی، اضاف ــه گفت ب

دانشــگاه بــه مــدت یکســال و ســایر حقــوق 

ــا  ــاب و ذهــاب آنه ــاس، ای ــه حــق لب ــا از جمل آنه

بــرای طوالنــی مــدت بــه تعویــق افتــاده اســت و 

ــار  ــا مشــکل تخصیــص اعتب ــان دانشــگاه ب همچن

مواجــه اســت و نیروهــای کادر پرســتاری از جملــه 

ــق  ــه تعوی ــم ب ــی رغ ــه عل ــتند ک ــی هس نیروهای

ــا میــل و رغبــت  افتــادن مطالباتشــان همچنــان ب

ــد. ــی نماین ــه م ــت ارائ ــاران خدم ــه بیم ب

ــار در  ــی بیم ــن جشــنواره ایمن ــی اســت، اولی گفتن

بیســت و هفتمیــن روز از مردادماه ۹۸ در دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد برگــزار شــد.

معرفی حوزه های برتر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

وجود ۸۵۰ پست بالتصدی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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ــت و  ــعه مدیری ــت توس ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از نهایــی شــدن 

ــوزه  ــرداری ح ــره ب ــل به ــای قاب ــروژه ه لیســت پ

ــت  ــه دول ــا هفت ــان ب ــان همزم ــت و درم بهداش

ــر داد. خب

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی فرد 

ــی  ــوم پزشــکی اســتان آمادگ ــزود: دانشــگاه عل اف

دارد ضمــن افتتــاح و بهــره بــرداری از حــدود 

ــت و  ــوزه بهداش ــر در ح ــروژه دیگ ــروژه، ۵ پ ۱۰ پ

ــد. ــی نمای ــگ زن ــان را کلن درم

شــهری  ســالمت  خدمــات  جامــع  مرکــز  وی، 

ــام  ــات ســالمت ام ــز جامــع خدم هفشــجان، مرک

ســجاد (ع) بروجــن، پایــگاه هــای ســالمت شــهری 

ــه  ــد خان ــه و ســتاد شــبکه و ۴ واح ــه و چلیچ نقن

پزشــک در شــلمزار را از جملــه پــروژه هــای آمــاده 

ــمرد. ــرداری برش ــره ب به

ی  وی گفــت: پایــگاه هــای اورژانــس و فوریت

رئیســی  محمــد  شــادروان  و  هفشــجان   ۱۱۵

ــاده بهــره  ــی نیــز آم دهکــردی در میرآبــاد غرب

ــت. ــرداری اس ب

دکتــر صالحــی فــرد،  از پایــگاه ســالمت غیــر 

ضمیمــه ۲ مرکــز شــماره ۴ منظریــه شــهرکرد، 

مســکن متخصصیــن لــردگان،  مرکز جامع ســالمت 

ــل  ــای قاب ــروژه ه ــر پ ــوان دیگ ــه عن ــی ب صمصام

ــرد. ــام ب ــاری ن ــت ســال ج ــه دول ــاح در هفت افتت

ــع  ــت و مناب ــعه مدیری ــت توس ــت معاون سرپرس

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: همچنیــن 

ایــن دانشــگاه آمادگــی دارد کلنــگ مرکــز خدمــات 

جامــع ســالمت بــروم پهنــه شــهرکرد،  مرکــز جامــع 

را در  خدمــات ســالمت شــبانه روزی گندمــان 

ــد. ــن بزن ــه زمی ــت ب ــه دول هفت

و  اورژانــس  پایــگاه  فــرد،  صالحــی  دکتــر 

رئیســی  مهــدی  شــادروان   ۱۱۵ ی  فوریت

دهکــردی واقــع در میــدان قمــر بنــی هاشــم (ع)، 

چهــار واحــد مســکونی متخصصیــن در بیمارســتان 

واحــد مســکونی متخصصیــن  اردل و هشــت 

ــی  ــروژه های ــر پ ــردگان را از دیگ ــتان ل در بیمارس

ــاده  ــت آم ــه دول ــا هفت ــان ب ــه همزم ــمرد ک برش

ــت. ــی اس ــگ زن کلن

ــت  ــده جه ــی ش ــش بین ــار پی ــان اعتب وی در پای

بهــره بــرداری از پــروژه هــای آمــاده کلنــگ زنــی را 

در مجمــوع ۹۲ هــزار و ۵۰۰ میلیــون ریــال و اعتبــار 

صــرف شــده جهــت بهــره بــرداری از پــروژه هــای 

آمــاده بهــره بــرداری مذکــور در ایــن خبــر را حــدود 

۱۳۰ هــزار و ۵۴۷ میلیــون ریــال اعــالم کــرد.

ــت و  ــعه مدیری ــت توس ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بیســت 

و ششــمین جلســه ســتاد اجرایــی برنامــه تحــول 

نظــام ســالمت در هفتمیــن روز از مردادمــاه ۹۸ بــا 

حضــور ریاســت دانشــگاه، اعضــاء ســتاد اجرایــی 

و رؤســا و مدیــران بیمارســتان هــای اســتان برگــزار 

شــد.

ــی  ــن صالح ــی ضام ــر عل ــدا؛  دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــه  ــت ارائ ــا محوری ــه ب ــن جلس ــزود: ای ــرد اف ف

گــزارش عملکــرد کمیتــه هــای زیــر مجموعــه ســتاد 

ــک  ــاع الکترونی ــام ارج ــزارش نظ ــه گ ــی، ارئ اجرای

ــتری و بررســی  و تبــادل الکترونیــك اســناد بس

مصوبــات جلســه قبــل برگــزار و ضمــن طــرح نتایج 

و مباحــث مربــوط بــه اجالس رؤســای دانشــگاهها، 

ــد. ــرح گردی ــه مط ــی جلس ــج كل ــات و نتای مصوب

گــزارش ســتاد  ارائــه  راســتای  در  افــزود:  وی 

ــزارش  ــک ســالمت، گ ــده الکترونی ــی پرون اجرای

نظــام ارجــاع توســط معــاون درمــان ارائــه و 

ــه شــده  ــزارش ارائ ــا توجــه بــه گ ــد: ب مقــرر گردی

ــام  ــازی نظ ــاده س ــت پی ــان جه بیمارســتان فارس

ارجــاع، کلیــه بیمارســتانهای تابعــه نیز بــا همکاری 

مدیریــت فنــاوری اطالعــات دانشــگاه اقدامات الزم 

ــد. ــل آورن ــه عم ــوص ب ــن خص را در ای

وی ادامــه داد: همچنیــن طــی گــزارش ارائــه 

فارســان،  بیمارســتان  ریاســت  توســط  شــده 

ــطح  ــاع از س ــاخص ارج ــه ش ــد ک ــخص گردی مش

نیســت  مطلــوب  (عدد۱۲٪)همچنــان   ۲ بــه   ۱

ــذا مقــرر گردیــد، در  ــد ارتقــاء مــی باشــد. ل نیازمن

ایــن خصــوص اقدامــات کارشناســی توســط تیــم 

ــت  ــت بهداش ــان، معاون ــت درم ــترک معاون مش

و مدیریــت فنــاوری اطالعــات جهــت ارتقــاء 

ــد. ــل آی ــه عم ــاخص ب ش

راســتای  در  فــرد،  صالحــی  دکتــر  گفتــه  بــه 

ــه ۳میلیــارد ریــال جهــت  ــار ماهان تخصیــص اعتب

پیشــبرد پــروژه پرونــده الکترونیــک ســالمت، 

طبــق گــزارش ارائــه شــده مدیــر محتــرم فنــاوری 

ــز  ــاز نی ــورد نی ــع م ــن مناب ــت تامی ــات جه اطالع

ــق اعتبــار  ــد کلیــه اولویتهــا از طری ــد گردی تاکی

ــوت  ــه ق ــروژه ب ــود و پ ــش داده ش ــور پوش مذک

ــرود. ــش ب ــش پی خوی

ــع  ــت و مناب ــعه مدیری ــت توس ــت معاون سرپرس

دانشــگاه گفــت: در راســتای پیشــنهاد فراهــم 

ــه  ــی از جمل ــال جراح ــی اعم ــرایط برخ ــازی ش س

ــدی و فراهــم  ــال ارتوپ ــی و برخــی اعم عمــل چاق

ــط  ــاز توس ــورد نی ــی م ــزات مصرف ــازی تجهی س

ــده  ــور نماین ــه حض ــه ب ــا توج ــار و ب ــود بیم خ

ــا توجــه  شــرکتهای بیمــه تکمیلــی مقــرر گردیــد: ب

ــه  ــده و ب ــل آم ــه عم ــر ب ــادل نظ ــث و تب ــه بح ب

فراهــم  و  راهــکار مناســب  اســتخراج  منظــور 

ســازی خدمــات جهــت درآمدزایــی در بیمارســتان 

آیــت الــه کاشــانی، جلســه اختصاصــی بــا حضــور 

نماینــده شــرکتهای بیمــه تکمیلــی، تیــم مدیریــت 

ــكی و  ــزات پزش ــانی، اداره تجهی ــتان كاش بیمارس

ــه در  ــردد و نتیج ــزار گ ــان برگ ــاد درم اداره اقتص

ــردد. ــس گ ــی منعك ــه آت جلس

وی ادامــه داد: در ایــن جلســه نحــوه تامیــن 

تجهیــزات، نحــوه پرداخــت توســط بیمــه تکمیلــی 

و جلوگیــری از ارجــاع بیمــاران جهــت تامیــن 

ــردد. ــف گ ــن تکلی ــاز، تع� ــورد نی ــزات م تجهی

ــه  ــا توج ــن ب ــت: همچنی ــرد گف ــر صالحــی ف دکت

بــه بحــث بــه عمــل آمــده در خصــوص ضــرورت 

ــه  ــات بیمــاران بیم ــه بانــک اطالع ــی ب دسترس

شــده تکمیلــی در بیمارســتانها و شناســایی بیماران 

ــی  ــک اطالعات ــد بان ــرر گردی ــش، مق ــت پوش تح

ــرد و  ــرار گی ــت ق ــن معاون ــار ای ــه در اختی مربوط

ــران مبنــی  ــا تاکیــد ســازمان بیمــه ای ــا توجــه ب ب

ــه  بــر تکمیــل ســامانه هــای اطالعاتــی مربوطــه ب

ــامانه  ــه س ــت پوشــش از جمل ــه شــدگان تح بیم

سدا(ســامانه درمــان الكترونیــك) در جلســه مــورد 

ــردد.  ــاذ گ ــم الزم اتخ ــر تصمی ذك

وی اضافــه کــرد: بــا عنایــت بــه درخواســت 

اجتماعــی  تامیــن  اداره  کل  مدیــر  ومکاتبــات 

نیروهــای مســلح در خصــوص ایجــاد امــکان 

صــدور معرفــی نامــه بــرای بیمــه شــدگان در بســتر 

ــتفاده  ــت اس ــت IP Static جه ــت و دریاف اینترن

تمامــی  بــرای  ســازمان  آنالیــن  خدمــات  از 

راه انــدازی ســامانه  ی اســتان و  بیمارســتان

ــه  ــم اینک ــی رغ ــه، عل ــنجی جداگان ــتحقاق س اس

طــی مکاتبــات متعــدد وزارت متبــوع در خصــوص 

ضــرورت ارســال اطالعــات در بسترســپاس و منــع 

ــا،  ــایر روش ه ــام س ــا از انج ــگاه ه ــدن دانش ش

ولــی بــا در نظــر گرفتــن جمیــع جهــات و همــكاری 

متقابــل ســازمان بــا مراكــز مقــرر شــد بــه صــورت 

ــن ســازمان  ــوز مربوطــه بــرای ای مشــروط مج

ــردد. ــاظ گ لح

اسامی پروژه های قابل افتتاح حوزه بهداشت و درمان در هفته دولت اعالم شد

بیست و ششمین جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد



۱۷

آئین کلنگ زنی مسکن 
متخصصین بیمارستان امام رضا 

(ع) اردل همزمان 
با هفته دولت

بازدید معاون محترم 
توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 

ازپروژه های  درحال احداث  پایگاه 
بهداشتی و  دو باب خانه بهداشت 

در ناغان

جلسه هم اندیشی 
سرپرست محترم  و معاون 

توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
با شهردار شهرکرد و معاونین 

ایشان در خصوص پروژهای 
در حال ساخت  دانشکده 
دندانپزشکی دانشگاه واقع

 در چالشتر

بازدید سرپرست محترم 
معاونت توسعه مدیریت و منابع 

دانشگاه از بیمارستان جدید و در 
حال بهره برداری  بروجن 



۱۸

ــوم پزشــکی  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــت معاون وبــدا؛ سرپرس

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری از 

تشــکیل جلســه گــزارش دهــی بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون بــا 

حضــور روســا، مدیــران و نماینــدگان دســتگاه هــای درون بخشــی و 

ــر داد. بــرون بخشــی در نخســتین روز از تیرمــاه ۹۸ خب

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی؛ 

ــا ،  ــی روس ــزارش ده ــه ی گ ــزود: جلس ــری اف ــد جزای ــید راش س

ــران کمیتــه هــا و ناظریــن اســتانی بســیج ملــی کنتــرل فشــار  دبی

خــون بــاال بــا حضــور مدیــر گــروه پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماریهــا 

ــات  ــن در ســالن جلس ــران و ناظری ــه دبی ــتی ، کلی ــت بهداش معاون

ــزار شــد. ــت بهداشــتی برگ معاون

ــکاری  ــه و هم ــرفت برنام ــد پیش ــه، رون ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام

ســازمانهای بیــن بخشــی همچــون تامیــن اجتماعــی، هــالل احمــر 

ــزم  ــالش و ع ــر ت ــه، ب ــورت گرفت ــای ص ــکاری ه ــر از هم و ... تقدی

ــده  ــی مان ــزده روز باق ــه در پان ــبرد برنام ــی در پیش ــدی و همگ ج

ــد نمــود. تاکی

ــداد  ــهرکرد، تع ــتان ش ــر شهرس ــزارش ناظ ــاس گ ــر اس ــری، ب جزای

افــراد پوشــش داده شــده تــا تاریــخ یکــم تیرمــاه جــاری را ۴۷ هــزار 

ــار  ــر بیم ــداد، ۴۸۸ نف ــن تع ــزود: از ای ــرد و اف ــالم ک ــر اع و ۴۷۵ نف

ــه فشــارخون شناســایی شــده اســت.  ــد مبتــال ب جدی

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در شهرســتان 

اردل نیــز تاکنــون تعــداد ۱۹ هــزار و ۴۵۵ نفــر مــورد غربالگــری فشــار 

خــون بــاال قــرار گرفتــه انــد کــه از ایــن تعــداد، ۱۱۹ نفــر بیمــار جدیــد 

شناســایی شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه در مراکــزی همچــون ده 

کهنــه ، لیرابــی پوشــش صــد در صــد داشــته ایــم و بعضــی مراکــز 

همچــون دشــتک ، شــهر اردل شــاخص پوشــش دهــی پا�ــن بــوده 

ــی  ــش ده ــرای پوش ــزی الزم ب ــه ری ــت: برنام ــار داش ــت اظه اس

حداکثــری در دســت اقــدام مــی باشــد.

بــه گفتــه وی، در شهرســتان بروجــن تعــداد ۳۶ هــزار و ۱۸۲ 

ــایی  ــاال شناس ــون ب ــار خ ــار فش ــده و ۲۱۳ بیم ــش داده ش نفرپوش

ــت. ــده اس ش

ــون تعــداد ۱۱هــزار و  ــن تاکن ــه کــرد: در شهرســتان ب ــری اضاف جزای

ــه  ــال ب ــد مبت ــار جدی ــد و ۲۱۳ بیم ــده ان ــش داده ش ــر پوش ۸۶ نف

ــه نقــل ناظــر ایــن  ــاال شناســایی شــده اســت.وی ب فشــار خــون ب

ــبان  ــیخ ش ــک و ش ــت تومان ــه بهداش ــت: در خان ــتان گف شهرس

ــهر وردنجــان درصــد  ــم و در ش پوشــش صــد در صــدی داشــته ای

ــت. ــوده اس ــد ب ــرفت ۵۵ درص پیش

ــگ تاکنــون ۱۳ هــزار و ۱۸۵  ــرد: در شهرســتان کوهرن وی تصریــح ک

نفــر پوشــش داده شــده انــد و ۲۱۳ بیمــار جدیــد شناســایی شــده 

اســت.

جزایــری بــه نقــل از ناظــر ایــن شهرســتان نیــز اظهــار داشــت: مرکــز 

صمصامــی، مرکــز ســالمت مــورز، چمــن گلــی و پایگاههــای ثابــت 

در ایــن مناطــق و مرکــز عشــایری چپــت بازدیدهــا و پایــش انجــام 

شــده اســت.

ــری در شهرســتان  ــه غربالگ ــراد تحــت پوشــش برنام ــداد اف وی تع

کیــار را تاکنــون ۱۸ هــزار و ۴۱۹ نفــر اعــالم کــرد و افــزود: ۲۴۱ بیمــار 

ــزان  ــن می ــن شهرســتان شناســایی شــد و باالتری ــز در ای ــد نی جدی

ــدی و  ــنیز و دوپــالن بــا مشــارکت ۹۸ درص مشــارکت در سرتش

کمتریــن درشــهر ناغــان بــا مشــاركت ۴۷ درصــدی گــزارش گردیــد.

بــه گفتــه وی، در شهرســتان لــردگان تاکنــون تعــداد ۶۱ هــزار و ۴۳۸ 

ــار  ــد و ۴۰۸ بیم ــرده ان ــل ک ــر پرسشــنامه هــای مربوطــه را تکمی نف

جدیــد شناســایی شــده اســت.

جزایــری ادامــه داد: در شهرســتان فارســان تاکنــون تعــداد ۳۴ هــزار 

ــار  ــد و ۱۸۵ بیم ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــر تحــت پوشــش برنام و ۱۳۵ نف

جدیــد نیــز شناســایی شــده اســت.

ــاری گفــت: از مجمــوع  رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختی

ــداد ۲۴۳  ــتان تع ــدف در اس ــت ه ــزار و ۹۲۹ جمعی ــداد ۴۷۶ ه تع

ــنامه را  ــد، پرسش ــدود ۵۱.۰۶ درص ــی ح ــی جمعیت ــزار و ۵۲۱ یعن ه

تکمیــل و دوهــزار و ۲۷۵ بیمــار جدیــد فشــار خــون بــاال شناســایی 

شــده انــد. 

جزایــری بــه نقــل از ناظــر خانــه بهداشــت کارگــری اظهــار داشــت: 

ــد و تعــداد  ــت شــده ان ــری ثب ــه بهداشــت کارگ ــون ۵۳ خان ــا کن ت

یکهــزار و ۴۳۷ نفــر توســط ایــن خانــه هــای کارگــری مــورد پوشــش 

برنامــه قــرار گرفتــه انــد.

بــه گفتــه وی، در ادامــه دبیــران کمیتــه هــای مشــارکت اجتماعــی، 

درمــان ، ثبــت و شناســائی ، پایــش و ارزشــیابی ، اطــالع رســانی به 

تشــریح اقدامــات و فعالیــت هــای انجــام شــده پرداختنــد.

وی بــا اشــاره بــه مشــارکت فعــال بیمارســتانها، کلینیــک هــا، ســپاه، 

ــی  ــن بســیج مل ــا در ای ــه ه ــس، داروخان ــی، اورژان ــن اجتماع تامی

ــاه ۹۸،  ــی ام خردادم ــخ س ــا تاری ــا ت ــن آماره ــق آخری ــزود: طب اف

بیمارســتانها بــا ۱۴ ایســتگاه، جمعیــت ۱۵هــزار و ۹۰۴ نفــری را تحــت 

پوشــش قــرار داده انــد.

ــه  ــا س ــن ب ــج ) بروج ــر (ع ــتان ولیعص ــری، بیمارس ــه جزای ــه گفت ب

هــزار و ۴۵۱ نفــر و کلینیــک لــردگان بــا ۹۰ نفــر بــه ترتیــب بیشــترین 

و کمتریــن پوشــش دهــی را داشــته انــد.

ــوم پزشــکی شــهرکرد ،  سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه عل

تعــداد ایســتگاه هــای مســتقر در کلینیــک هــای تامیــن اجتماعــی 

ــر در ایــن  ــزار و ۴۵۳ نف ــزود: تاکنــون یکه را ۵ ایســتگاه اعــالم و اف

كلینیــك هــا تحــت غربالگــری قــرار گرفتــه انــد.

ــر را  وی تعــداد ایســتگاه هــای کلینیــک هــای ســپاه و هــالل احم

ــن  ــراد تحــت پوشــش ای ــداد اف ــه ترتیــب ۵ و ۳ ایســتگاه و تع ب

ــرد. ــر اعــالم ک ــه ترتیــب ۵۴۹ و ۵۰۱ نف ایســتگاه هــا را ب

 ، بــه گفتــه وی، طــی این مــدت در ۶ ایســتگاه مســتقر در داروخانه

۱۸۵ نفــر تحــت پوشــش قــرار گرفتــه اند.

ــی  ــن بخش ــکاری بی ــش هم ــه افزای ــتی ب ــاون بهداش ــه مع در ادام

ادارات همچــون شــهرداری و ارشــاد تاکیــد نمــود و اظهــار داشــت: 

۱۵ روز باقیمانــده ایــن طــرح بســیار مهــم و نیازمنــد تشــویق بهتــر 

مــردم جهــت شــرکت در طــرح و عــزم جــدی کلیــه همــکاران بــرای 

کمــك بــه پیشــبرد بســیج ملــی كنتــرل فشــار خــون را مــی طلبــد.

جزایــری گفــت: بــرای تشــویق هــر چــه بیشــتر همــکاران مجــری در 

ایــن طــرح پیــش بینــی شــده اســت از تاریــخ یکــم تیرمــاه لغایــت 

پنجــم ایــن مــاه، بــه ایســتگاههای منتخبــی کــه تعــداد بیشــتر از 

نظــر کیفــی و کمــی آمارثبتــی داشــته باشــند هدایایــی اهــدا گــردد.

تشکیل جلسه گزارش دهی بسیج ملی کنترل فشار خون با 

حضور دستگاه های درون بخشی و برون بخشی
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وبــدا؛ رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال 

ــی  ــزارش پایان ــاس گ ــر اس ــت: ب ــاری گف و بختی

رونــد غربالگــری بســیج ملــی کنتــرل فشــارخون 

دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــن اســتان بــه همــت 

ــق  ــردم موف ــارکت م ــا مش ــدرکاران و ب ــت ان دس

ــن دانشــگاه هــای  ــه دهــم در بی ــه کســب رتب ب

ــه نخســت  ــور و رتب ــر كش ــوم پزشــكی سراس عل

ــد. ــم گردی ــه هفت ــای كالن منطق دانشــگاه ه

ــری افــزود:  ــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزای ــه گ ب

ــتان  ــون در اس ــی کنتــرل فشــار خ ــیج مل بس

پوشــش ۷۴درصــد ی در ســامانه ســیب و در 

ایســتگاه  در  درصــدی   ۹۸ پوشــش  مجمــوع 

ــت. ــته اس ــیب را داش ــامانه س وس

وی در ادامــه ضمــن تبریــک کســب رتبــه ۱۰ 

ــه  ــور و رتب ــکده کش ــگاه ودانش ــن ۶۳ دانش ازبی

اول بیــن دانشــگاهای قطــب کالن منطقــه هفت 

ــرم  ــت محت ــه همــه عزیــزان از ریاس ــور ب کش

ــه  ــات رئیس ــای هی ــن واعض ــگاه ، معاونی دانش

ــران كمیتــه هــا روســا  دانشــگاه، روســا ودبی

ــران  ومعاونیــن شــبكه هــای تابعــه، روســا ومدی

بیمارســتانها، روســای كارگــروه ســالمت وامنیــت 

غذایــی اســتان وشهرســتان هــا، اعضــای ســتاد 

ــی كمپیــن و همكاریهــای بیــن بخشــی  اجرای

ومشــاركت ارزنــده ادارات اســتانی وشهرســتانی، 

ی ثابــت وســیار، پرســنل مراكــز خدمــات  تیم

جامــع ســالمت، پایگاهــای ســالمت، خانــه هــای 

بهداشــت، ناظریــن كشــوری، ناظریــن دانشــگاه، 

ــازمان نظــام  ــن اســتانی و شهرســتانی، س ناظری

پزشــکی، هــالل احمــر، بســیج جامعــه پزشــکی، 

ــری، مجمــع  ــه هــای بهداشــت کارگ ــز وخان مراک

خیریــن ســالمت، مراکــز تامیــن اجتماعــی، 

بهــداری ســپاه، داروخانــه هــا، مطــب پزشــکان، 

دراســتان  كمپیــن  دبیرخانــه  اورژانــس۱۱۵، 

وشهرســتانها ومشــاركت خــوب مــردم از یكایــك 

ــل آورد. ــكر بعم ــر وتش ــزان تقدی ــن عزی ای

گفتنــی اســت، بســیج ملــی کنتــرل فشــار 

ــاه  خــون از ۲۷ اردیبهشــت مــاه لغایــت ۱۵ تیرم

ــی و  ــوزش همگان ــانی، آم ــالع رس ــا هــدف اط ب

شناســایی بیمــاران جدیــد مبتــال بــه فشــار خــون 

بــرای گــروه هــای هــدف، افــراد بــاالی ۳۰ ســال، 

ــنی و  ــای س ــروه ه ــی گ ــاردار در تمام ــادران ب م

ــرا  ــاران کلیــوی در سراســر کشــور بــه اج بیم

گذاشــته شــد.

وبــدا؛ رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و 

بختیــاری از شناســایی قطعــی چهــار هــزارو 

ــار  ــزار و ۵۳۰ بیم ــال و ۶ ه ــد مبت ــار جدی ۲۴ بیم

مشــکوک بــه فشــار خــون بــاال در ایــن اســتان در 

قالــب بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون خبــر داد 

ــط پزشــکان  ــراد توس ــن اف ــالمت ای ــزود: س و اف

جهــت تا�ــد تشــخیص در حــال بررســی اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری، تعــداد 

ــامانه ســیب را  ــده در س ــری ش ــراد غربالگ کل اف

ــد و  ــش ۷۴درص ــا پوش ــر ب ــزار و ۶۳۲ نف ۳۴۵ه

تعــداد کل افــراد غربالگــری شــده در ایســتگاه هــا 

ــد  ــش ۲۶ درص ــا پوش ــر ب ــزار و ۵۶۴ نف را ۱۲۰ ه

اعــالم کــرد.

در  طــرح  ایــن  مجمــوع  در  وی،  گفتــه  بــه 

چهارمحــال و بختیــاری بــا پوشــش ۹۸ درصــدی 

انجــام و دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد موفــق 

ــای  ــگاه ه ــم در کل دانش ــه ده ــب رتب ــه کس ب

ــه نخســت در بیــن دانشــگاه هــای  کشــور و رتب

ــد. ــور گردی ــه ۷ كش ــب کالن منطق قط

ــداد  ــال حاضــر تع ــوع در ح ــری، در مجم جزای

ــامانه  ــده در س ــت ش ــون ثب ــار خ ــاران فش بیم

ــرد. ــالم ک ــر اع ــزار و ۸۱۱ نف ــیب را ۵۵ ه س

وی، پوشــش غربالگــری در ســامانه ســیب را بــه 

ترتیــب در شهرســتان هــای کوهرنــگ، ســامان و 

لــردگان، ۱۰۹.۴، ۱۰۷.۴ و ۹۶.۱ اعــالم کــرد.

ــاری  ــز بهداشــت چهارمحــال و بختی رئیــس مرک

ــیب  ــامانه س ــش غربالگــری در س ــت: پوش گف

ــار  ــن ۹۰.۴، کی ــای اردل ۹۳.۸، ب ــتان ه در شهرس

۸۸.۶، فارســان ۷۳.۱، بروجــن ۶۹.۶ و شــهرکرد 

ــت. ــوده اس ۴۶.۶ ب

جزایــری، خاطــر نشــان کــرد: بســیج ملــی کنترل 

فشــار خــون از ۲۷ اردیبهشــت لغایــت ۱۵ تیرمــاه 

ــالع رســانی و  ۹۸ در دو مرحلــه آمــوزش و اط

غربالگــری و شناســایی بــه اجــرا گذاشــته شــد.

ی کشور در  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه دهم دانشگاه ودانشکده

بسیج ملی کنترل فشار خون را به خود اختصاص داد

شناسایی قطعی چهار هزار و ۲۴بیمار جدید مبتال به فشار خون باال در چهارمحال و بختیاری
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ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه به عشایر به عنوان حق مسلم آنهاست

ارائه خدمات به جمعیت بیش ۱۸۷ هزار نفری زنان ۵۹-۳۰ سال در چهارمحال و بختیاری

طرح پیشنهاد راه اندازی ۴۲ خانه بهداشت عشایری در چهارمحال و بختیاری

ــس  ــت و رئی ــاون بهداش ــام مع ــم مق ــدا؛ قائ وب

مرکــز مدیریــت شــبکه وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــکی، ارائــه مراقبــت های بهداشــتی 

اولیــه بــه عشــایر را از حقــوق مســلم ایــن قشــر 

برشــمرد.

ــریعتی در  ــد ش ــر محم ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

گردهمایــی ســاماندهی ارائــه خدمــات بهداشــتی 

درمانــی بــه عشــایر منطقــه جنــوب غــرب کشــور 

ــوم پزشــکی شــهرکرد،  ــی دانشــگاه عل ــه میزبان ب

بــا بیــان اینکــه تکنولــوژی علــی رغــم پیچیدگــی 

ــا را  ــه كاره ــت ك ــوب اس ــی مطل ــی، زمان درون

ــری در  ــزوم بازنگ ــر ل ــد، ب ــاده نمای ــان و س آس

ارائــه خدمــات بــه عشــایر تاكیــد كــرد و افــزود: 

ــا شــرایط  ــات و خدمــات متناســب ب ــد امكان بای

ــه  ــكان ب ــر مقطــع و م ــا در ه ــاز ه ــاص و نی خ

ــه شــود. ــف ارائ ــروه هــای مختل گ

ــات  ــدگان خدم ــه دهن ــه، ارائ ــان اینک ــا بی وی ب

در حــوزه بهداشــت، افــرادی ســاعی، کوشــا، 

و  خدمــات  گســترش  دنبــال  بــه  و  ایثارگــر 

ــزود:  ــتند اف ــالمت هس ــت در س ــراری عدال برق

خوشــبختانه وزیــر بهداشــت بــا راه انــدازی 

و  بــوده  موافــق  عشــایری  بهداشــت  خانــه 

تشــکیل ایــن گردهمایــی بمنظــور بهــره منــدی از 

فرصــت پیــش آمــاده بــرای ارائــه بهتــر خدمــات 

ــد. ــی باش ــایر م ــه عش ــی ب ــتی و درمان بهداش

ــارز و  ــای ب ــی ه ــار ویژگ ــریعتی، در کن ــر ش دکت

ســتودنی عشــایر و خدمــات ایــن قشــر، قناعــت 

ــن  ــتن ای ــزود: داش ــرد و اف ــام ب ــت را ن و نجاب

ــائل و  ــی مس ــرای بررس ــا را ب ــا م ــی ه ویژگ

احصــا مشکالتشــان مصمــم تــر مــی نمایــد.

قائــم مقــام معــاون بهداشــت و رئیــس 

بهداشــت،  وزارت  مرکــز مدیریــت شــبکه 

 ، ارائــه  نحــوه  پزشــکی،  آمــوزش  و  درمــان 

تع�ــن ارائــه دهنــدگان خدمــات، مشــخص 

نمــودن محــل ارائــه خدمــات، چگونگــی اتصــال 

خدمــات بهداشــتی بــه نظــام ســالمت و درمــان، 

ــذر،  ــخت گ ــات در مناطــق س ــه خدم ــوه ارائ نح

ــه  ــات بهداشــتی اولی ــه خدم ــد ارائ ــی رون طراح

و چگونگــی اتصــال آن بــه خدمــات تخصصــی و 

فــوق تخصصــی و ارائــه راهکارهــای جلوگیــری از 

ی  ریزفاکتورهــا و عوامــل خطــر و تع�ــن کننده

اجتماعــی ســالمت را از جملــه مســائلی برشــمرد 

ــوان  ــا بررســی و تع�ــن شدنشــان مــی ت كــه ب

نقــش پررنگتــری بــا حضــور در بیــن عشــایر ایفــا 

نمــود.

گفتنــی اســت، ایــن گردهمایــی بــا حضــور 

مدیــران گســترش دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ایــالم ، اصفهــان، شــیراز، بوشــهر، جنــدی شــاپور 

اهــواز، دزفــول ، کاشــان، چهارمحــال وبختیــاری، 

ــکده علــوم پزشــکی  ــتان، یاســوج و دانش لرس

ــاه  ــای ۱۸ و ۱۹ تیرم ــتر در روزه ــان و شوش بهبه

ــزار  ــگ برگ ۹۸ در شــهر چلگــرد شهرســتان کوهرن

ــد. گردی

وبــدا؛ رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و 

 ۴۲ انــدازی  راه  پیشــنهاد  طــرح  از  بختیــاری 

ــتان در  ــت عشــایری در ایــن اس خانــه بهداش

گردهمایــی ســاماندهی ارائــه خدمــات بهداشــتی 

درمانــی بــه عشــایر منطقــه جنــوب غــرب کشــور 

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــی دانشــگاه عل ــه میزبان ب

ــر داد. خب

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری در 

نشســتی بــا حضــور دکتــر شــریعتی قائــم 

مقــام محتــرم معــاون بهداشــت و رئیــس مرکــز 

مدیریــت شــبکه وزارت بهداشــت، درمــان و 

ــد  ــر قائ ــدی می ــکی، دکتــر احم آمــوزش پزش

مدیــر کل محتــرم دفتــر ســاماندهی و هماهنگــی 

ــرم  ــس محت ــور، رئی ــایر كش ــور عش ــازمان ام س

ــالمت وزارت  ــاء س ــت شــبكه و ارتق ــز مدیری مرك

و  دانشــگاه   ۱۳ گســترش  مدیــران  و  متبــوع 

ــدگان  ــور و نماین ــكده منطقــه غــرب كش دانش

امــور عشــایر ایــن اســتان هــا افــزود: چهارمحــال 

و بختیــاری دومیــن اســتان عشــایر پذیــر كشــور 

ــان  ــال میزب ــاه از س ــج م ــش از پن ــه بی اســت ك

ــت. ــایر اس ــری از عش ــع كثی جم

ــاری  ــت عشــایری چهارمحــال و بختی وی، جمعی

ــزود:  ــرد و اف ــالم ک ــر اع ــزار نف ــر ۴۲ ه ــغ ب را بال

شهرســتان هــای کوهرنــگ، اردل، کیــار و بروجــن 

ــت عشــایری را دارا هســتند. بیشــترین جمعی

بــه گفتــه وی، بــه ازای هــر ۵۰۰ تــا یکهــزار 

بهداشــت  خانــه  یــک  عشــایری  جمعیــت 

ــه  ــه ارائ ــت ک ــده اس ــی ش ــش بین ــایری پی عش

خدمــات بهداشــتی و در قالــب ســطح ۱ را در 

ســیاه چــادر یــا در کانکس ســیار توســط بهورزانی 

ــد. ی ــه می ــایری ارائ ــت عش ــود جمعی از خ

وبــدا؛ مدیــر گــروه ســالمت خانــواده، جمعیــت و 

ــوم پزشــکی شــهرکرد  بهبــود تغذیــه دانشــگاه عل

ــاالن در  ــه میانس ــه برنام ــه تاریخچ ــاره ب ــه اش ب

اســتان چهــار محــال و بختیــاری (از ســبا و ســما 

ــالمت میانســاالن  ــه س ــام یافت ــات ادغ ــا خدم ت

ــزار و ۵۴  ــت ۱۸۷ ه ــون جمعی ــم اکن ــزود: ه ) اف

نفــری زنــان ۵۹-۳۰ ســال اســتان تحــت پوشــش 

خدمــات میانســاالن قــرار دارنــد.

خلفیــان،  پــوران  دکتــر  وبــدا؛  گــزارش  بــه 

ــامانه در  ــت شــده در س جمعیــت میانســاالن ثب

ــر  ــاری را ۳۸۶ هــزار و ۶۲۰ نف چهارمحــال و بختی

اعــالم کــرد و افــزود: جمعیــت زنــان ۵۹-۳۰ ســال 

ثبــت شــده در ســامانه نیــز در اســتان ۱۸۷ هــزار 

ــی باشــد. ــر م و ۵۴ نف

بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر اســتان چهارمحــال 

و بختیــاری بــا ۹ شهرســتان دارای جمعیتــی بالــغ 

بــر ۹۸۰ هــزار و ۵۶۲ نفــر مــی باشــد.

ــه  وی،  جمعیــت شــهری و روســتایی اســتان را ب

ترتیــب ۵۸۰ هــزار و ۸۵۸ و ۳۶۶ هــزار و ۹۸۱ نفــر 

ــت  ــًا ۲۳.۵۹ درصــد جمعی ــزود: تقریب اعــالم و اف

شــهری، ۴۲.۳۷ درصــد جمعیــت روســتایی و 

ــز جمعیــت حاشــیه هســتند. ۳۲.۳ درصــد نی

ــرد: در  ــه خاطــر نشــان ک ــان در ادام ــر خلفی دکت

اســتان چهــار محــال وبختیــاری شهرســتان کیــار 

ــه ســالمت  ــوان پایلــوت اجــرای برنام بــه عن

زنــان میانســال انتخــاب وفراخــوان گــروه هــدف 

ــز  ــه مراک ــال) ب ــان۵۹-۴۵ س ــبای ۲(زن ــه س برنام

خدمــات جامــع ســالمت بــه منظــور ارائــه 

ــالمت  ــت س ــی وضعی ــه وارزیاب ــات مربوط خدم

گــروه مذکــور از اول دی مــاه ســال ۹۱ آغــاز 

ــد.  گردی

وی اضافــه کــرد: از ســال ۱۳۹۳ نیــز برنامــه 

مراکــز خدمــات  (۴۴- ۲۵ســالگی)به   ۱ ســبای 

ارائــه  منظــور  بــه  مجــری  ســالمت  جامــع 

ــالمت  ــت س ــی وضعی ــه وارزیاب ــات مربوط خدم

گــروه مذکــور ابــالغ گردیــد . 

مدیــر گــروه ســالمت خانــواده، جمعیــت و بهبود 

ــوم پزشــکی شــهرکرد اظهــار  تغذیــه دانشــگاه عل

داشــت: در ســال ۱۳۹۴ برنامــه در قالــب ارزیابــی 

دوره ای ســالمت زنــان و مــردان میانســال (۵۹-

ــد  ــرا در آم ــه اج ــتان ب ــالگی ) در ۹ شهرس ۳۰ س

ــن  ــات نوی ــوان خدم ــا عن ــاه ۱۳۹۵ ب و از دی م

ســالمت میانســاالن مــرد و زن و بــا تاکیــد 

ــنجی و  ــن س ــی ت ــی (ارزیاب ــت اصل ــر ۵ خدم ب

ارزیابــی الگــوی تغذیــه ، ارزیابــی فعالیــت بدنــی 

، ارزیابــی اســتعمال دخانیــات ، ارزیابــی ســالمت 

روان ، خطــر ســنجی ) وثبــت الکترونیکــی در 

ســامانه ســیب و از ســال ۱۳۹۷ برنامــه در قالــب" 

ــه  ــه ســالمت میانســاالن ب ــام یافت خدمــات ادغ

ــردد. ــی گ ــه م گــروه هــدف میانســاالن ارائ
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ــگاه  ــتی دانش ــت بهداش ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت 

ــزاری نشســت هــم  ــاری از برگ چهارمحــال و بختی

ــیجی  ــش آمــوزان بس ــی از دان ــا جمع ــی ب اندیش

خبــر داد و افــزود: دغدغــه هــای بهداشــتی دانــش 

ــت مــورد بررســی قــرار  آمــوزان در ایــن نشس

گرفــت.

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

معاونــت بهداشــتی؛ ســید راشــد جزایــری افــزود: 

ــران  ــور خواه ــت ام ــه مدیری ــه ک ــن جلس در ای

بســیج دانــش آمــوزی ســپاه همراه بــا تعــدادی از 

دانــش آمــوزان (گــروه اندیشــه ورز عضــو هیئــت 

ــدگان  ــوان نماین ــه عن ــپاه ) ب ــوزی س ــش آم دان

دانــش آمــوزان مــدارس اســتان حضــور داشــتند، 

آمــوزی  دانــش  حــوزه  مشــکالت  مــورد  در 

ومســائلی کــه دغدغــه دانــش امــوزان بــود بحــث 

ــت. ــورت گرف ــر ص ــادل نظ و تب

وی تصریــح کــرد: نماینــده دانــش آمــوزان در ابتدا 

بــه موفقیــت ســتاد اجرایــی کمپیــن بســیج ملــی 

ــگاه اســتان در اجــرای  ــرل فشــار خــون و جای کنت

ــوزان  ــش آم ــای بهداشــتی دان ــه ه ــرح، دغدغ ط

ــه بحــث عــدم آمــوزش ســفیران ســالمت  از جمل

ــک  ــرح تفکی ــود ط ــوزی در مدارس،نب ــش آم دان

زبالــه در مــدارس، عــدم بهداشــتی بــودن وســایل 

كمبــود  کتابخانــه هــای عمومــی،  مــدارس و 

ــم  ــع نامنظ ــدارس، توزی ــتی در م ــایل بهداش وس

قــرص آهــن و ویتامیــن دی ، كمبــود مربــی 

ــتند. ــاره داش ــدارس اش ــی م ــت در بعض بهداش

ــن  ــه ضم ــن جلس ــه ای ــزود: در ادام ــری اف جزای

ــه گام دوم انقــالب خاطــر نشــان  ــه بیانی اشــاره ب

ــه حــوزه  ــه ب ــن بیانی ــور از ای ــد مح ــه چن شــد، ک

ســالمت مرتبــط مــی باشــد کــه یکــی از مباحــث 

ــت،  ــعه اس ــت در توس ــه عدال ــن بیانی ــی ای اصل

کــه تحقــق ایــن مهــم در حــوزه ســالمت همــواره 

مــورد توجــه مســئوالن و مدیــران وزارت بهداشــت 

ــه  ــی از جمل ــه خدمات ــا ارائ ــت و ب ــه اس ــرار گفت ق

احــداث یــا تکمیــل خانــه هــای بهداشــت، مراکــز 

خدمــات جامــع ســالمت ، پایگاههــای ســالمت تــا 

ــق  ــق و تحق ــدف محق ــن ه ــد ای ــون ۹۵ درص كن

۱۰۰٪ آن جــزو اولویــت هــای دانشــگاه علــوم 

ــی باشــد. پزشــكی م

وی تصریــح کــرد: تمرکــز بــر ســبک زندگــی 

ــام  ــی مق ــای ابالغ ــت ه ــور و سیاس ــالمت مح س

معظــم رهبــری بــا هــدف ارتقــاء، پویایــی، جوانــی 

جمعیــت، رعایــت اصــول اقتصــاد مقاومتــی 

همچــون اســتفاده از وســایل ، تجهیــزات، دارو 

و... تولیــد داخــل کــه جــزو اولویتهــای مــا اســت، 

ــات و پژوهــش  ــه آمــوزش، تحقیق ــژه ب توجــه وی

ــوار  کــه هــدف مــا تربیــت ســفیران ســالمت خان

ــر مباحــث  ــه دیگ ــوزی اســت از جمل و دانــش آم

مــورد تاکیــد بــا توجــه بــه بیانیــه گام دوم انقــالب 

ــی باشــد. م

ــم  ــواالت مه ــه س ــز ب ــه نی ــه وی، در ادام ــه گفت ب

دانــش آمــوزان پرداختــه و در مــورد دغدغــه عــدم 

آمــوزش دانــش آمــوزان در مــورد بیماریهــای ایــدز 

، هپاتیــت و ... اظهــار داشــت: یکــی از اولویتهــای 

وزارت بهداشــت آمــوزش ریشــه ای و پایــه ای 

مباحــث بهداشــت بــه دانــش آمــوزان مــی باشــد، 

لــذا در ایــن خصــوص تفاهم نامــه ترویــج مدارس 

ــد  ــرورش منعق ــوزش و پ ــا آم ــالمت ب ــروج س م

ــداف  ــن اه ــی تری ــی از اصل ــه یک ــت ک ــده اس ش

انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه آمــوزش بــه ســه گــروه 

ــی باشــد  ــن م ــن و والدی ــوزان ، معلمی دانــش آم

کــه در حــال حاضــر تعــداد ۳۴۰ مــدارس اســتان 

ــن  ــه ای ــتند ک ــالمت هس ــروج س ــدارس م ــز م ج

مــدارس هــر ســاله براســاس پارامترهایــی از جمله 

ــرون  ــت محیــط، مشــارکت ب مدیریــت، بهداش

ــی ،  ــرك فیزیك ــت و تح ــه ، فعالی ــی، تغذی بخش

مراقبــت بهداشــتی دانــش آمــوزان رتبــه بنــدی و 

ســتاره دار مــی شــوند بــر ایــن اســاس در ســال ۹۸ 

ــتاره را  ــروج ســالمت ۵ س ــدارس م ــداد ۱۵۳ م تع

كســب كــرده انــد.

در ادامــه جزایــری بــه موضــوع ســفیران ســالمت 

ــان داشــت: ســفیران  ــاره و بی ــوزی اش ــش آم دان

ســالمت دانــش آمــوزی دســتورالعمل خــاص 

خــود را دارا مــی باشــند کــه اجــرای برنامــه 

ــدارس در شــهرها برعهــده ی  ســفیران ســالمت م

ــه  ــوزش اولی ــتاها آم ــرورش و درروس ــوزش و پ آم

دانــش آمــوزان باهمــکاری آمــوزش و پــروش بــر 

ــد.  ــی باش ــکی م ــوم پزش ــده ی دانشــگاه عل عه

ــود  ــح کــرد: در خصــوص بحــث کمب وی تصری

ــم آن  ــع نامنظ ــن D و توزی ــرص آهــن و ویتامی ق

ــوم پزشــکی تفاهمنامــه  در مــدارس ، دانشــگاه عل

ــد کــرده اســت  ــا آمــوزش و پــرورش منعق ای را ب

کــه توزیــع قــرص آهــن و ویتامیــن D را براســاس 

ــاز  ــا توجــه بــه نی ــه ب اولویــت در مــدارس دختران

جســمی بیشــتر دختــران و دوز مصرفــی مشــخص 

ــه و ۹ عــدد  ــرای ۱۶ هفت ( ۱۶ عــدد قــرص آهــن ب

قــرص ویتامیــن D ۵۰ هــزار واحــدی بــرای ۹ 

مــاه) مــی باشــد کــه در ســال ۹۶ و ۹۷ توزیــع بــه 

ــال  ــم امس ــام شــد و امیدواری ــل انج ــورت كام ص

ــته  ــه داش ــاس برنام ــع را براس ــم توزی ــم بتوانی ه

باشــیم .

جزایــری بــه عشــایر اســتان اشــاره و اظهــار 

ــتان در  ــایر در اس ــت: تعــداد ۶۰ هــزار عش داش

شهرســتانهای کوهرنــگ، اردل و کیــار و قســمتی از 

شهرســتان بروجــن ( بــه مــدت ۵ مــاه از ســال در 

اســتان چهارمحــال وبختیــاری و ۷ مــاه در اســتان 

خوزســتان ) را در اســتان اتــراق دارنــد کــه از ســه 

ــی  ــتان م ــگ وارد اس ــتان کوهرن ــذرگاه شهرس گ

ــا همــه ســاله در بــدو ورود عشــایر در  شــوند و م

گذرگاههــا بــا اســتقرار ســه اکیــپ در قالــب ( مامــا 

، پزشــک و پرســتار ) و بــه صــورت كامــًال رایــگان 

ــه عشــایر مــی پردازیــم. ــه ارائــه خدمــات ب ب

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری در ادامــه بــه بســیج ملــی فشــار خــون 

ــار  ــرل فش ــی کنت ــت: بســیج مل ــاره و گف ــاال اش ب

ــت  ــون از تاریــخ بیســت و هشــتم اردبیهش خ

ــاه  ــط تیرم ــا اواس ــروع و ت ــاری ش ــال ج ــاه س م

ــدت  ــن م ــه در ای ــه داشــت، ک ــاری ادام ــال ج س

ــن  ــر در ای ــزار و ۱۹۶ نف ــداد ۴۶۷ ه ــتان تع در اس

ــر  ــورد نظ ــه م ــش نام ــری و پرس ــن غربالگ کمپی

تکمیــل شــده اســت کــه از ایــن تعــداد ۳۴۶ هــزار 

و ۶۳۶ نفــر در مراكــز بهداشــتی درمانــی و ۱۲۲ 

ــت و ســیار  ــق ایســتگاههای ثاب ــر از طری هــزار نف

ــد كــه در نتیجــه ۴ هــزار و ۲۴ هــزار نفــر  شــده ان

ــر  ــزار نف ــت و ۶ ه ــد ثب ــون جدی ــار خ ــار فش بیم

ــه فشــار خــون شناســایی شــده انــد. مشــكوك ب

بــه گفتــه وی، دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در 

ــن  ــوری را در بی ــه ده کش ــرح، رتب ــن ط اجــرای ای

دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور و رتبــه یــک را 

دربیــن دانشــگاههای قطــب كســب كــرد.

وی در مــورد تجمــع زبالــه در مــکان هــای عمومــی 

و توریســتی تصریــح کــرد: نظــارت بــر جمــع آوری 

و انتقــال و مدیریــت پســماند بــا همــکاری محیــط 

ــتانداری  ــکی و اس ــوم پزش ــگاه عل ــت، دانش زیس

صــورت مــی گیــرد کــه معاونــت بهداشــتی نظارت 

ــر  ــط ب ــق بازرســین بهداشــت محی مســتمراز طری

ایــن امــر داشــته و خواهیــم داشــت.

ــک  ــر، طــرح تفکی ــوی دیگ ــرد: از س ــه ک وی اضاف

زبالــه در یکــی از مــدارس شهرســتان شــهرکرد اجــرا 

شــد کــه بســیار موفقیــت آمیــز بــود و مشــاركت 

خانــواده هــا را نیــز بــه دنبــال داشــت كــه همیــن 

ــه از  ــه كــردن تفكیــك زبال ــب نهادین ــر موج ام

مبــدا و فرهنــگ ســازی مــی باشــد و امیــد اســت 

بتوانیــم در ســایر مــدارس نیــز ایــن طــرح را اجــرا 

كنیــم.

ی بهداشتی دانش آموزان در جمع  ری دغدغه بر

ی سپاه ز عضو هیئت دانش آموز وه اندیشه ور گر



۲۲

بازدید معاون بهداشتی و نمایندگان وزارت متبوع از مراکز تحت پوشش در

 HIV/AIDS راستای اقدامات پیشگیرانه کنترل و مراقبت برنامه 

بازدید بیش از یکهزار مسجد و تکایا در استان همزمان با ایام محرم

ــهرکرد و  ــوم پزشــکی ش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــدٰا؛ سرپرســت معاون وب

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری، از حضــور نماینــدگان وزرات 

ــز تحــت پوشــش در راســتای  ــد از مراک متبــوع در اســتان بــه منظــور بازدی

ــر داد. ــه HIV/ AIDS خب ــت برنام ــرل و مراقب اقدامــات پیشــگیری، کنت

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونت بهداشــتی؛ ســید راشــد 

جزایــری بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: دکتــر کازرونــی رئیــس اداره کنتــرل ایــدز 

و دکتــر طائــری مشــاور درمــان اداره کنتــرل ایــدز وزارت متبــوع در اســتان 

حضــور یافتنــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــاری ایــدز یکــی از بیمــاری هــای شــایع اســت، 

ــاری  ــن بیم ــان ای ــگام و درم ــخیص زود هن ــگیری، تش ــت: پیش ــراز داش اب

ــردن  ــرف ک ــر ط ــی و ب ــدام و فعالیــت هــای بهداشــتی- اجتماع ــد اق نیازمن

ــی و اقتصــادی اســت. مشــکالت فرهنگ

ــدز از نظــر الگوهــای  ــاری ای ــال بیم ــان اینکــه راه هــای انتق ــا بی ــری ب جزای

ــه  ــرد: توجــه ب ــژه ای شــده اســت، تصریــح ک فرهنگــی دچــار تغ�ــرات وی

ــازمان  ــداف س ــاری از اه ــروز بیم ــری از ب ــدز و جلوگی ــال ای ی انتق راه

ــت. ــی (WHO) اس ــت جهان بهداش

وی ادامــه داد: وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تنهــا ۲۰ تــا ۲۵ 

ــدز  ــاری ای درصــد وظیفــه اطــالع رســانی، کنتــرل، پیشــگیری و درمــان بیم

ــردم  ــد افزایــش مشــارکت م ــم نیازمن ــن مه ــق ای ــذا تحق ــده دارد، ل را برعه

نهــاد و ســازمانی مــی باشــد تــا بتوانیــم اهــداف ســازمان بهداشــت جهانــی 

را تحقــق ببخشــیم.

وی همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: ایــدز یــک بیمــاری اجتماعــی اســت لــذا 

ــکاری، سســت شــدن  ــر، بی ــار صحیــح، فق ــه اخــالق و رفت عــدم پایبنــدی ب

ــی  ــط جنس ــاد و رواب ــی، اعتی ــای اجتماع ــیب ه ــواده، آس ــای خان ــه ه پای

ــاری ایــدز اســت. ــه بیم ــال ب ــی ابت ــل اصل پرخطــر از دالی

ــدن و  ــی ب ــتم ایمن ــف سیس ــه ضع ــر ب ــاری منج ــن بیم ــه وی، ای ــه گفت ب

ــذا پیشــگیری،  ــی شــود، ل ــاری زا م ــل بیم ــزاری عوام ــرای تاثیرگ ــی ب فرصت

ــاری  ــن بیم ــا ای ــارزه ب ــداف مب ــن اه ــی تری ــدز از اصل ــان ای ــرل و درم کنت

ــت. اس

ــدز و کنتــرل بیماری هــای  ــگیری از ای ــس اداره پیش ــزود: رئی جزایــری اف

آمیزشــی وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه برنامــه اســتراتژیک کنتــرل و 

ــی ســالمت  ــورای عال ــه ش ــه، مصوب ــن مصوب ــت: ای ــدز، گف ــگیری از ای پیش

اســت و براســاس آن ۱۱ اســتراتژی داریــم کــه اولیــن و محوری تریــن 

موضــوع آن آمــوزش اســت و در همیــن راســتا، آمــوزش و کســب مهــارت 

بــرای جوانــان و نوجوانــان بــرای شــناخت بیمــاری هــای آمیزشــی و نحــوه 

پیشــگیری و رفتــار ســالم و انتقــال ایــدز بــر اســاس دســتورالعمل اســتاندارد 

ــه شــده اســت. ارائ

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان ادامــه داد: دکتــر پرویــن افســر کازرونــی، بــا 

ــی وزارت بهداشــت در ایــن برنامــه، و  ــه یکــی از شــرکای اصل ــن ک ــان ای بی

ــان اســت،  ــرای گــروه دانــش آمــوزان و نوجوان وزارت آمــوزش و پــرورش ب

ــا  ــان ب ــرای جوان ــر و ب ــت هــالل احم ــان جمعی ــروه نوجوان ــرای گ گفــت: ب

ــای  ــا آموزش ه ــد ت ــا ش ــه ای امض ــای جداگان ــم نامه ه ــوم تفاه وزارت عل

الزم در خصــوص ایــن بیمــاری را ببیننــد و بــا نیروهــای مســلح نیــز تفاهــم 

ــرای آمــوزش ســربازان در حیــن خدمــت امضــا شــده اســت. نامــه ای ب

وبــدا؛ رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری و سرپرســت معاونــت 

ــرم در  ــام مح ــت: در ای ــهرکرد گف ــکی ش ــگاه علــوم پزش ــتی دانش بهداش

مجمــوع یکهــزار و ۲۹، مســجد،  حســینیه، تکیــه و هیئــت عــزاداری تحــت 

نظــارت قــرار خواهــد گرفــت.

ــاه محــرم  ــه اول م ــزود: در ده ــری اف ــدا؛ ســید راشــد جزای ــزارش وب ــه گ ب

ــد. ــل آم ــور بعم ــای مذک ــل ه ــد از مح ــورد بازدی ــزارو ۹۴ م ــال یکه امس

ــات را ۱۴۹  ــان هیئ ــرای متقاضی ــده ب ــتی صــادر ش ــداد کارت بهداش وی، تع

مــورد اعــالم کــرد و افــزود: همچنیــن طــی ایــن مــدت ۴۲۹ مــورد کنتــرل و 

نظــارت بــر توزیــع مــواد غذایــی مربــوط بــه مراســم هــای عــزاداری صــورت 

گرفــت.

وی، تعــداد نمونــه بــرداری از مــواد غذایــی و آب ایــن اماکــن را بــه ترتیــب 

۹۲ و ۱۷۸ مــورد اعــالم کــرد.

ــانی در  ــالع رس ــوزش و اط ــگاه آم ــش و جای ــه نق ــاره ب ــا اش ــری، ب جزای

ــه  ــزاری ۱۴۵ جلس ــر از برگ ــاری هــای واگی ــان بیم ــروز و طغی پیشــگیری از ب

ــر داد. ــا خب ــا و تکای ــینیه ه ــاجد ، حس ــی در مس ــی گروه آموزش

ــاری در ده روز اول  ــال و بختی ــت چهارمح ــز بهداش ــس مرک ــه رئی ــه گفت ب

مــاه محــرم،  ۴۹ بازدیــد مشــترک بــا ســازمان هــای مرتبــط انجــام و ضمــن 

ــه مراکــز و اماکــن حســاس ، یکهــزارو  انجــام دوهــزار و ۵۵۳ بازدیــد از کلی

ــد. ــی مشــكوك معــدوم گردی ــواد غذای ــرم م ۱۶۷ كیلوگ

وی، تعــداد بازدیــد هــای انجــام شــده از ایســتگاه هــای صلواتــی در ایــن 

مــدت را ۲۷۲ مــورد اعــالم کــرد و افــزود: در مجمــوع ۲۲۳ ایســتگاه صلواتــی 

تحــت پوشــش برنامــه هــای نظارتــی قــرار خواهــد گرفــت.

جزایری، همچنین از رسیدگی به ۹۱ مورد شکایت بهداشتی خبر داد.

وی، تعــداد موکــب هــای فعــال را ۶۵ مــورد و تعــداد بازدیــد هــای انجــام 

شــده از آنهــا را ۱۰۶ مــورد اعــالم و افــزود: همچنیــن طــی ایــن مــدت یکهزارو 

۴۸۱ مــورد ســنجش بــا تجهیــزات پرتــال انجــام شــده اســت.



۲۳

وبــدا؛ معــاون فنــی مرکــز بهداشــت چهارمحــال و 

بختیــاری در جمــع شــرکت کننــدگان در کارگاه دو روزه ی 

منطقــه ای مهــارت آمــوزی برنامــه ســالمت میانســاالن 

ــکی شــهرکرد بــه  ــی دانشــگاه علــوم پزش بــه میزبان

ــتان  ــن اس ــاالن در ای ــه میانس ــه برنام ــریح تاریخچ تش

ــت. پرداخ

ــور اظهــار  ــن آذری پ ــر محس ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــاری شهرســتان  داشــت: در اســتان چهــار محــال وبختی

کیــار بــه عنــوان پایلــوت اجــرای برنامــه ســالمت زنــان 

میانســال انتخــاب وفراخــوان گــروه هــدف برنامــه 

ســبای ۲(زنــان۵۹-۴۵ ســال) بــه مراکــز خدمــات جامــع 

ــه  ــات مربوط ــه خدم ــور ارائ ــه منظ ــری ب ــالمت مج س

ــور از اول دی  ــروه مذک ــالمت گ ــت س ــی وضعی وارزیاب

ــد.  ــاز گردی ــال ۹۱ آغ ــاه س م

بــه گفتــه وی، از ســال ۱۳۹۳ برنامــه ســبای ۱ (۴۴- ۲۵ســالگی) نیزبــه مراکــز 

ــه  ــات مربوط ــه خدم ــور ارائ ــه منظ ــری ب ــالمت مج ــع س ــات جام خدم

ــد .  ــالغ گردی ــور اب ــروه مذک ــالمت گ ــت س ــی وضعی وارزیاب

وی تصریــح کــرد: در ســال ۱۳۹۴ برنامــه در قالــب ارزیابــی دوره ای ســالمت 

زنــان و مــردان میانســال (۵۹-۳۰ ســالگی ) در ۹ شهرســتان بــه اجــرا در آمــد 

و از دی مــاه ۱۳۹۵ بــا عنــوان خدمــات نویــن ســالمت میانســاالن مــرد و زن 

و بــا تاکیــد بــر ۵ خدمــت اصلــی (ارزیابــی تــن ســنجی و ارزیابــی الگــوی 

ــی  ــی اســتعمال دخانیــات ، ارزیاب تغذیــه ، ارزیابــی فعالیــت بدنــی ، ارزیاب

ســالمت روان ، خطــر ســنجی ) وثبــت الکترونیکــی در ســامانه ســیب و از 

ســال ۱۳۹۷ برنامــه در قالب“خدمــات ادغــام یافتــه ســالمت میانســاالن “ بــه 

گــروه هــدف میانســاالن ارائــه مــی گــردد. 

ــه در راســتای افزایــش  دکتــر آذری پــور در تشــریح اقدامــات صــورت گرفت

پوشــش خدمــات مراقــب ســالمت و خدمــات مامایــی نیــز گفــت: برگــزاری 

کارگاه آموزشــی توجیهــی اجــرای خدمات میانســاالن پیرونشســت کشــوری 

در اردیبهشــت مــاه ۹۷ ویــژه کارشناســان مســئول واحــد ســالمت خانــواده 

و کارشناســان برنامــه میانســاالن شــبکه هــای تابعــه، برگــزاری كارگاه هــای 

معاینــات عملــی و كلینیــكال برســت (از ۹۷/۷/۲۲ الــی ۹۷/۲۲/۸ بــه مــدت 

ــئول و  ــان مس ــت و كارشناس ــده خدم ــه دهن ــای ارائ ــژه ماماه ۹ روز ) وی

ــا حضوراســاتید محتــرم  كارشــناس برنامــه میانســاالن در شهرســتان هــا ب

ــتاری و  ــكده پرس ــتاری دانش ــی و پرس ــروه مامای ــی گ ــت علم اعضــاء هیئ

ــوم پزشــكی شــهركرد از جملــه ایــن اقدامــات بشــمار  مامایــی دانشــگاه عل

مــی رود.

معــاون فنــی مرکــز بهداشــت چهارمحــال وبختیــاری گفــت: اجــرای 

ــورزان وپزشــکان دو  ــن ســالمت، به ــژه مراقبی کارگاه فعالیــت جســمانی وی

شهرســتان از ۹ شهرســتان درســه ماهــه اول ســال۹۸ بــا حضــور تیم اســاتید 

ــا  ــت علمــی دانشــگاه شــهرکرد ب ــوژی ورزش عضــو هیئ متخصــص فیزیول

ــتای  ــزی در راس ــه ری ــتان و برنام ــان اس ــی اداره کل ورزش و جوان هماهنگ

اجــرای کارگاه هــا در كلیــه شهرســتان هــا تــا پایــان نیمــه اول شــهریور مــاه 

ــزاری همایــش هــا و برنامــه هــای اســتانی و شهرســتانی "ســالمت  و برگ

ــواد  ــع م ــردان ، توزی ــان و م ــالمت زن ــای س ــبت ه ــاالن " در مناس میانس

آموزشــی ،معرفــی برنامــه ، برپایــی غرفــه هــای معرفــی ۵ خدمــت اصلــی 

و ارائــه خدمــات بــه مدعویــن همایــش و ثبــت در ســامانه یكپارچــه ســیب 

بــا هــدف اطــالع رســانی و بازاریابــی فعــال و برگــزاری جلســات هماهنگــی 

ــان و مــردان نیــز از  ــی ســالمت زن ــه هــای مل بــرون بخشــی اجــرای هفت

دیگــر اقداماتــی اســت كــه در راســتای افزایــش پوشــش خدمــات مراقــب 

ــه اســت. ســالمت و خدمــات مامایــی صــورت گرفت

ــش  ــت پای ــک لیس ــق چ ــاه طب ــش در م ــل ۲ پای ــام حداق ــن انج همچنی

برنامــه میانســاالن بــا جنبــه آموزشــی توســط کارشــناس برنامــه میانســاالن 

ــود و  ــکالت موج ــص و مش ــع نواق ــا رف ــری ت ــورد و پیگی ــاز خ ــال ب و ارس

ــات  ــزارش اقدام ــا و گ ــبکه ه ــط ش ــورد توس ــه بازخ ــال جوابی ــزوم ارس ل

ــن  ــودن مراقبی ــه، موظــف نم ــد هــای مطروح بعمــل آمــده در راســتای بن

ــات و لیســت  ــه خدم ــدی ارائ ــدول زمانبن ــل ج ــه تکمی ــا ب ســالمت و مام

افــراد نیازمنــد فراخــوان بــه منظــور پیگیــری فعــال و انجــام مراقبــت هــا از 

ــه آن اشــاره داشــت. ــور ب ــر آذری پ ــه دکت ــود ک ــی ب ــر اقدامات دیگ

وی در ادامــه بــه ارائــه گــزارش نتیجــه پایــش هــا بــه معاونیــن و 

سرپرســتان شــبکه هــا در همــان روز پایــش ، درج نمــره اکتســابی از 

ی بعمــل آمــده و تفســیر آن در متــن نامــه ی اصلــی ارســالی بــه  پایش

ــن  ــه منظــور حســاس نمــودن سرپرســتان و معاونی ــه ب شــبکه هــای تابع

شــبکه هــا و همــکاری بیشــتر،  تشــکیل جلســات ســه مــاه یكبــار مدیــران 

ــه منظــور ارائــه  مركــز بهداشــت اســتان و معاونیــن شــبكه هــای تابعــه ب

ــا  ــد ه ــا در خصــوص بازدی ــتان ه ــده شهرس ــام ش ــات انج ــزارش اقدام گ

ــع نواقــص مشــاهده شــده و  و پایــش هــای بعمــل آمــده در راســتای رف

بیــان مشــكالت موجــود و اتخــاذ تصمیــم بــه منظــور دسترســی بــه اهــداف 

ــه  ــد برنامــه خدمــات ســالمت میانســاالن شــبكه هــای تابع ،  بررســی رون

توســط مدیــر گــروه ســالمت خانــواده و جمعیــت و انجــام مداخــالت الزم 

ــن حــوزه برشــمرد. ــات ای ــر اقدام را از دیگ

دکتــر آذری پــور در ادامــه، رصــد ماهیانــه وســه مــاه یکبــار پوشــش خدمات 

ســالمت میانســاالن شــبکه هــای تابعــه توســط کارشــناس میانســاالن مرکز 

ــا شهرســتان هــای تابعــه  ــه ب بهداشــت اســتان و پیگیــری مســتمر،  مکاتب

بــه منظــور پیگیــری و انجــام خدمــات مامایــی زنــان میانســال كــه فقــط 

خدمــات مراقــب ســالمت را دریافــت نمــوده انــد، تاثیــر پوشــش خدمــات 

مامایــی در نمــره پایــش پزشــكان ومامــا هــای پزشــك خانــواده در راســتای 

حســاس ســازی بیشــتر ،  تاكیــد بــر تعامــل بیشــتر مراقــب ســالمت ، مامــا 

و پزشــك در خصــوص حصــول اطمینــان از دریافــت خدمــات مامایــی زنــان 

میانســال زمــان مراجعــه بــرای دریافــت خدمــات میانســالی را ذكــر كــرد.

ــور  ــه منظ ــگاه ب ــت دانش ــن بهداش ــورای معاونی ــا ش ــه ب ــن مکاتب همچنی

ــه کارکنــان ۳۰-۵۹  ــتفاده از پــاس اداری بــرای مراجع صــدور مجــوز اس

ــالمت و  ــع س ــات جام ــز خدم ــه مراک ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــال دانش س

دریافــت خدمــات میانســالی و اخــذ موافقــت در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع 

ــا ادارات  ــه ب ــت، مكاتب ــد داش ــه خواه ــال ۹۸ ادام ــا در س ــری ه ــه پیگی ک

وســازمان و برگــزاری جلســات بــرون بخشــی در راســتای معرفــی برنامــه 

خدمــات ســالمت میانســاالن و برنامــه ریــزی در خصــوص دریافــت 

ــكاری در  ــه منظورهم ــرورش ب ــوزش و پ ــا اداره كل آم ــه ب ــات، مكاتب خدم

خصــوص معرفــی كاركنــان مــدارس بــا اولویــت بــه مــدارس مروج ســالمت 

ــالی،  ــات میانس ــت خدم ــرای دریاف ــع ســالمت ب ــات جام ــز خدم ــه مراك ب

مكاتبــه بــا شــبكه هــای تابعــه بــه منظــور انجــام مراقبــت هــای میانســالی 

ــروج ) ــدارس م ــرورش و م ــوزش و پ ــر آم ــد ب ــا تاكی ــان ادارات (ب كاركن

وهمــكاری بامدیریــت بهداشــت محیــط جهــت ارائــه مراقبــت بــه صاحبــان 

صنــوف وارســال گــزارش اقدامــات انجــام شــده درایــن خصــوص درقالــب 

فرمــت ارســالی از مركــز بهداشــت اســتان، مكاتبــه بــا اداره صنعــت ، معــدن 

وتجــارت در راســتای معرفــی صنــوف بــه مراكــز خدمــات جامــع ســالمت 

ــای  ــه ه ــرای برنام ــالی، اج ــات میانس ــت خدم ــكونت و دریاف ــل س مح

رادیویــی بــا محوریــت اطــالع رســانی هفتــه هــای ملــی ســالمت مــردان و 

زنــان، معرفــی كاركنــان زن ومــرد میانســال معاونــت بهداشــتی بــه مراكــز 

خدمــات جامــع ســالمت جهــت دریافــت خدمــات میانســالی همزمــان بــا 

هفتــه ملــی ســالمت زنــان و مــردان ســال هــای ۹۶ و ۹۷، برگــزاری كارگاه 

معرفــی خدمــات ســالمت میانســاالن ویــژه كاركنــان زن ادارات شهرســتان 

ــات جامــع ســالمت،  ــز خدم ــه مراك ــه معرفــی آن هــا ب شــهركرد و در ادام

پایــگاه ســالمت، خانــه بهداشــت محــل ســكونت جهــت دریافــت خدمــات 

ــب  ــتانداری ، نص ــوان اس ــور بان ــكاری ام ــی و هم ــا هماهنگ ــالی ب میانس

ــه  ــاالن در كلی ــالمت میانس ــه س ــی برنام ــانی و معرف ــالع رس ــای اط بنره

ــردد ســطح شــهر و  ــر ت ــده خدمــت و در محــل هــای پ ــه دهن ــز ارائ مراك

مكاتبــه بــا دفتــر امــام جمعــه ارســال متــن جهــت قرائــت در خطبــه هــای 

ــردان از  ــان و م ــی ســالمت زن ــه مل ــه مناســبت هــای هفت ــه ب ــاز جمع نم

ــات مراقــب  ــه در راســتای افزایــش پوشــش خدم ــر اقداماتــی بــود ك دیگ

ســالمت و خدمــات مامایــی انجــام و معــاون فنــی مركــز بهداشــت 

ــاره داشــت. ــه آن اش ــاری ب ــال و بختی چهارمح

تاریخچه برنامه میانساالن در استان چهار محال و بختیاری 



۲۴

روز جهانی هپاتیت، فرصتی برای آگاهی

هپاتیت B و C مهمترین عوامل ایجاد کننده سرطان کبد هستند

وبدا؛سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال 

ــوان  ــه عن ــن روز ب ــت، از ای ــی هپاتی ــاه، روز جهان ــم مردادم ــرا رســیدن شش ــه ف ــاره ب ــا اش ــاری ب و بختی

ــرای اگاهــی و اطــالع رســانی عمومــی یــاد کــرد. فرصتــی ب

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه؛ ســید راشــد جزایــری افــزود: 

۲۸ جــوالی هــر ســال برابــر بــا ششــم مــرداد مــاه بــه عنــوان روز جهانــی هپاتیــت نامگــذاری شــده اســت.

وی تصریــح کــرد: روز جهانــی هپاتیــت فرصتــی بــرای هماهنــگ کــردن تالشــهای داخــل کشــوری و بیــن 

المللــی بــرای پیشــگیری، کنتــرل و درمــان هپاتیــت بشــمار مــی رود.

ــی  ــای دولت ــه از ارگانه ــه جانب ــت هم ــب حمای ــرای، جل ــی ب ــوان فرصت ــه عن ــن روز ب ــن از ای وی همچنی

مســئول و بخــش خصوصــی و خیریــن نــام بــرد و افــزود: از ایــن فرصــت مــی تــوان بــرای افزایــش اطــالع 

ــه  رســانی عمومــی بهــره جســت، چــرا کــه افزایــش اطالعــات مــردم باعــث افزایــش حساســیت آنهــا ب

ــرای تســت و تشــخیص مــی شــود. موضــع و افزایــش تعــداد مراجعــات ب

وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: بیمــاری هپاتیــت بــه معنــی التهــاب کبــد اســت کــه بــه دالیــل مختلفــی 

از قبیــل ( ویــروس ، الــکل ، داروهــا ، ســموم ، بیمــاری خــود ایمــن ، مــواد غذایــی نامناســب ماننــد مــواد 

پرچــرب ، بیماریهــای متابولیــک ماننــد دیابــت ) بــرای آن وجــود دارد.

بــه گفتــه وی، برخــی از هپاتیــت هــا واگیــر یعنــی مســری و برخــی غیــر واگیــر یــا غیــر مســری هســتند 

لــذا عــدم درمــان بــه موقــع هپاتیــت، مــی توانــد موجــب ظهــور مراحــل پیشــرونده بیمــاری یعنــی ســیروز 

و ســرطان کبــد شــود.

جزایــری بــا بیــان اینکــه، برنامــه جهانــی کنتــرل و حــذف هپاتیــت تــا ســال ۲۰۳۰ پیــش بینــی شــده اســت 

ــرای  ــات ب ــد امکان ــردم و تمهی ــر ســه محــور انجــام واکسیناســیون، تشــویق م ــه ب ــن برنام ــه داد: ای ادام

انجــام آزمایــش، دسترســی بیمــاران بــه درمــان مناســب اســتوار اســت وتصمیــم بــر ایــن اســت کــه تــا 

ســال ۲۰۳۰،  ۸۰ درصــد از افــراد مبتــال تحــت درمــان قــرار گیرنــد و ۹۰ درصــد از نــوزادان واکســن هپاتیــت

b را دریافــت نماینــد.

ــه،  ســاالنه ۳۰۰  ــن برنام ــن در راســتای ای ــزود: همچنی ــاری اف ــال و بختی ــز بهداشــت چهارمح رئیــس مرک

ســرنگ بــه ازای هرفــرد معتــاد در اختیــار معتــادان تزریقــی قــرار خواهــد گرفــت و همــه کشــورها خونهــای 

اهدائــی را از نظــر هپاتیــت آزمایــش مــی نماینــد و ۹۰ درصــد تزریقــات مــواد در ســطح جهــان بــه صــورت 

ســالم صــورت مــی گیــرد.

وی کاهش ۶۵ درصدی مرگ و میر به علت هپاتیت را از دیگر اهداف این برنامه برشمرد.

جزایــری، اهــم فعالیــت هــای انجــام شــده توســط واحــد پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماریهــا توســط معاونــت 

ــا  ــدازی مرکــز مشــاوره هپاتیــت، غربالگــری جمعیــت ب بهداشــتی در ســال قبــل و جــاری را شــامل: راه ان

ــوارد هپاتیــت c در راســتای برنامــه حــذف هپاتیــت c در اســتان ،  ــه شناســائی م ــر در زمین ــار پرخط رفت

ــه) ، برگــزاری جلســات آموزشــی ،  ــت( ۲ روز در هفت ــی در مرکــز مشــاوره هپاتی ــن عفون حضــور متخصصی

برگــزاری کمیتــه دانشــگاهی هپاتیــت ، حضــور متخصصیــن در برنامــه رادیوئــی عنــوان کــرد.

وبــدا؛ معــاون فنــی مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه، ۲۸ جــوالی هــر ســال برابــر 

 C و B بــا ششــم مــرداد مــاه بــه عنــوان روز جهانــی هپاتیــت نامگــذاری شــده اســت افــزود: هپاتیــت

مهمتریــن عوامــل ایجــاد کننــده ســرطان کبــد هســتند.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر محســن آذری پــور بــا اشــاره بــه اینکــه هپاتیــت هــای B و C قابــل پیشــگیری 

هســتند و واکسیناســیون هپاتیــت B باعــث ایمنــی و پیشــگیری از ابتــال بــه بیمــاری مــی شــود تصریــح 

کــرد: آزمایــش بــه موقــع هپاتیــت باعــث درمــان بــه موقــع و پیشــگیری از پیشــرفت بیمــاری و ســرطان 

کبــد مــی شــود.

بــه گفتــه وی، بــا درمــان بــه موقــع و مناســب ایــن بیمــاری مــی تــوان از عــوارض تهدیــد کننــده حیــات، 

یعنــی ســیروز و ســرطان کبــد جلوگیــری کــرد.

ــوده  ــه اســتفاده مشــترک از ســرنگ و ســوزن آل ــال هپاتیــت C در کشــور ب ــن راه انتق وی، از شــایع تری

ــه کــرد: ســریعًا آزمایــش بدهنــد. ــه افــراد در معــرض خطــر توصی اشــاره داشــت و ب

دکتــر آذری پــور، ارتبــاط جنســی را یکــی از راه هــای انتقــال هپاتیــت B و C دانســت و گفــت: اگــر نتیجــه 

آزمایــش هپاتیــت مثبــت اســت، نیــاز بــه درمــان دارد و نبایــد درمــان آن را بــه تاخیــر انداخــت. 

معــاون فنــی مرکــز بهداشــت اســتان بــا بیــان اینکــه ۳ مــاه درمــان مــی توانــد باعــث بهبــود قطعــی 

ــه هپاتیــت C از  ــر از هــر ۱۰ فــرد مبتــال ب ــه هپاتیــت C شــود اظهــار داشــت: تنهــا یــک نف مبتالیــان ب

ــاری خــود آگاه هســتند. بیم

وی، اصلــی تریــن گــروه هــای در معــرض خطــر ابتــال بــه هپاتیــت C در ایــران را در درجــه اول شــامل: 

مصــرف کننــدگان تزریقــی مــواد و افــراد دارای رفتــار هــای پرخطــر جنســی و در درجــه بعــد شــامل افــراد 

مبتــال بــه هموفیلــی، تاالســمی و بیمــاران تحــت دیالیــز برشــمرد.
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ــوم پزشــکی،  وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه عل

چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

وبختیــاری ، ضمــن بازدیــد از رونــد تامیــن 

ــام  ــی نظ ــه مل ــرای برنام ــای اج ــاخت ه زیرس

بیمارســتان  تخصصــی  کلینیــک  در  ارجــاع 

سیدالشــهداء فارســان افــزود: اولیــن گام برنامــه 

. در شهرســتان فارســان بــه اجرا گذاشــته می

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر محســن درخشــان 

ــر  ــور، مدی ــا حض ــه ب ــد ک ــن بازدی ــیه ای در حاش

بیمارســتان، مدیــر آمــار و فنــاوری اطالعــات 

دانشــگاه، کارشناســان ایــن مدیریــت،  کارشــناس 

معاونــت بهداشــتی انجــام شــد در نشســت بــه 

ــت. ــاع پرداخ ــام ارج ــی نظ ــه مل ــریح برنام تش

ــی  ــه مل ــه در برنام ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام

مراکــز  در  عمومــی  پزشــکان  ارجــاع  نظــام 

خدمــات جامــع ســالمت شــهری – روســتایی در 

ــت گیــری از  ــاز ضمــن انتخــاب و نوب صــورت نی

متخصــص یــا فــوق تخصــص، بیمــاران خــود را 

از طریــق سیســتم الکترونیــک بــه کلینیــك هــای 

. ویــژه یــا درمانگاه هــای دولتــی ارجــاع می

ــوق  ــا ف ــرد: پزشــک متخصــص ی ــح ک وی تصری

ــک  ــرف پزش ــی از ط ــاران ارجاع ــص، بیم تخص

عمومــی در مراکــز خدمــات جامــع ســالمت 

اقدامــات  و  پذیرفتــه  را  روســتایی)  (شــهری- 

الزم بــرای ادامــه درمــان وی را انجــام داده و 

ــه  ــات ارائ ــات و خدم ــه اقدام ــت نتیج در نهای

شــده از طریــق سیســتم الکترونیــک بــه پزشــك 

ــود. ــی ش ــالع داده م ــی اط عموم

وی، جمعیــت هــدف ایــن برنامــه را شــامل: افراد 

ــزار  ــهرهای دارای ۲۰ ه ــتاها و ش ــاکن در روس س

ــر و جامعــه عشــایری،  نفــر جمعیــت و پا�ــن ت

ــایر  ــدگان روستایی، عش ــه ش ــر بیم ــز ب ــا تمرک ب

ــر دارای  ــزار نف ــر ۲۰ ه ــهرهای زی ــت ش و جمعی

دفترچــه بیمــه روســتایی ســازمان بیمــه ســالمت 

در فــاز یــک گام اول عنــوان کــرد و افــزود: 

ــای  ــازمان ه ــایر س ــده س ــه ش ــتائیان بیم روس

بیمــه ای پایــه در صــورت ایجــاد ســاختار نظــام 

ارجــاع در فازهــای بعــدی مشــمول ایــن برنامــه 

ــد شــد. خواهن

ــه هــای  ــت: تمامــی خان دکتــر درخشــان گف

بهداشــت،  پایــگاه هــای ســالمت شــهری و 

ســالمت  جامــع  مراکــز خدمــات  روســتایی، 

روســتایی و شــهری ، کلینیــک هــای ویــژه، 

ــوق  ــی و ف ــی،  تخصص ــای عموم ــتان ه بیمارس

بهداشــت  وزارت  پوشــش  تحــت  تخصصــی 

ــند. ــه مــی باش ــن برنام ــمول ای مش

و  تشــخیصی  واحدهــای  کــرد:  اضافــه  وی 

درمانــی عمومــی غیــر دولتــی، بخــش خصوصــی 

ــا  و خیریــه طــرف قــرارداد ســازمان بیمــه نیــز ب

فراهــم نمــودن شــرایط و زیــر ســاخت هــای الزم 

ــد. ــمول دارن ــکان ش ــه ای ام ــی و بیم اطالعات

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال وبختیــاری، 

ــت  ــش کیفی ــه افزای ــه ب ــن برنام ــای ای از مزای

ســالمت یــا اصــالح رونــد درمــان بیمــاران، 

ــط  ــان توس ــت درم ــریع در دریاف ــهیل و تس تس

پزشــک متخصــص و جلوگیــری از مصــرف خــود 

ــت. ــاره داش ــرانه دارو اش س

ــه   ــن برنام ــن ای ــزود: همچنی ــان اف ــر درخش دکت

ی  گامــی موثــر در راســتای جلوگیــری از ویزیت

تکــراری و تغ�ــر مکــرر پزشــک و برقــراری ارتبــاط 

بیــن پزشــک خانــواده و پزشــک متخصــص 

جهــت پیگیــری و اطمینــان از درمــان صحیــح و 

بــه موقــع بــه شــمار مــی رود.

ــن  ــه ای ــه در ادام ــتی ک ــی اســت، در نشس گفتن

بازدیــد بــا حضــور مدیــر بیمارســتان، مدیــر آمــار 

ــاوری اطالعــات دانشــگاه، کارشناســان ایــن  و فن

مدیریــت،  کارشــناس معاونــت بهداشــتی برگــزار 

ــکالت جزئــی بررســی  ــد مش ــرر گردی شــد مق

و توســط کارشناســان معاونــت درمــان و بــا 

ــه نســبت  ــزار مربوط ــرم اف ــرکت ن ــی ش هماهنگ

ــردد. ــدام گ ــا در اســرع وقــت اق ــع آنه ــه رف ب

ــه راه انــدازی اولیــه و  ــه ب ــا توج همچنیــن ب

ــطح ۲ ــه س ــطح ۱ ب ــاع از س ــه ارج ــروع برنام ش

ــد از  ــه ۳۰ درص ــالع ثانوی ــا اط ــد، ت ــرر گردی مق

ــر  ــا در نظ ــاع ب ــام ارج ــق نظ ــات از طری ارجاع

گرفتــن متخصصــان موجــود در ســطح ۲ انجــام 

ــردد. گ

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از کلینیک بیمارستان 

سیدالشهدا فارسان پیرو اجرای برنامه ملی نظام ارجاع در استان
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ــال و  ــود در چهارمح ــی موج ــزات درمان ــات و تجهی ــت امکان ــریح وضعی تش

ــهرکرد ــوم پزشــکی ش ــان دانشــگاه عل ــاون درم ــل از مع ــه نق ــاری ب بختی

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری در نشســتی بــا حضــور مدیــر روابــط عمومــی و امــور 

ــال در  ــای فع ــزاری ه ــگاران خبرگ ــدادی از خبرن ــگاه و تع ــل دانش ــن المل بی

حــوزه ســالمت بــه تشــریح وضعیــت امکانــات و تجهیــزات درمانــی موجــود 

ــه تفصیــل پاســخ  در ســطح اســتان پرداختــه و بــه ســواالت ایــن عزیــزان ب

داد.

ــات  ــه خدم ــه ارائ ــاره ب ــا اش ــان ب ــن درخش ــر محس ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــه  ــب ب ــون قری ــم اکن ــزود: ه ــگاه اف ــه دانش ــتان تابع ــی در ۱۰ بیمارس درمان

ــد. ــی باش ــال م ــتان فع ــی اس ــز درمان ــت در مراک ــزارو ۴۰۰ تخ یکه

ــک  ــر ی ــه ازای ه ــز را ۱.۲ ب ــن مراک ــت در ای ــه جمعی ــت ب ــبت تخ وی ، نس

هــزار نفــر جمعیــت اعــالم کــرد و ضریــب اشــغال تخــت هــا را ۷۵ درصــد 

اعــالم کــرد.

بــه گفتــه وی، هــم اکنــون حــدود ۳۲۰ پزشــک متخصــص در مراکــز درمانــی 

ســطح اســتان مشــغول بــه خدمــت هســتند و تقریبــًا تمامــی اعمــال جراحی 

تخصصــی ماننــد پیونــد کلیــه،  اعمــال جراحــی قلــب و عــروق، الپاراســکوپی، 

ــی تخصصــی اســتان در  ــز درمان ــی و ... در مراک تعویــض مفصــل ، آنژیوگراف

حــال انجــام اســت.

وی در ادامــه، نویــد بکارگیــری جــراح عــروق از ابتــدای فروردیــن ســال آینــده 

را بــه خبرنــگاران داد و افــزود: ظــرف ۷ تــا ۸ مــاه امــکان ارائــه اکثــر خدمــات 

تخصصــی در اســتان فراهــم خواهــد شــد.

ــوم پزشــکی اســتان بــا بیــان اینکــه علــی رغــم  معــاون درمــان دانشــگاه عل

ــود دارد  ــی وج ــواره کمبودهای ــه، هم ــورت گرفت ــات ص ــا و اقدام ــالش ه ت

ــا کیفیــت خدمــات ممکــن اســت تعــداد  ــاال و ب ــا وجــود حجــم ب افــزود: ب

ــای  ــاد فض ــب ایج ــده و موج ــان ش ــت و نمای ــا درش ــی ه ــی نارضایت جزئ

ــود. ــوب ش نامطل

دکتــر درخشــان بــا بیــان اینکــه اورژانــس مراکــز درمانــی بــه عنــوان ویتریــن 

ــا  ــت ب ــده اس ــعی ش ــزود: س ــد اف ــی رون ــمار م ــات بش ــه خدم ــز ارائ مراک

بکارگیــری افــراد بــا تجربــه تــر و ماهــر تــر مشــکالت ایــن بخــش تقلیــل و از 

ســوی روســای بیمارســتان هــا مدیریــت شــود.

وی خاطــر نشــان کــرد: در شــرایط کنونــی کشــور و وجــود تنگناهــای شــدید 

و کســری قابــل توجــه اعتبــارات، بــه لطــف خداونــد و تــالش پرســنل و کادر 

درمانــی تــا کنــون در رونــد ارائــه خدمــات مشــكلی ایجــاد نشــده اســت .

ــن  ــرای تامی ــارات الزم ب ــن اعتب ــورت تامی ــی در ص ــرد: حت ــح ک وی تصری

ــا  ــزات را ب ــن تجهی ــا، تامی ــم ه ــکی، تحری ــای پزش ــتگاه ه ــزات و دس تجهی

مشــکل مواجــه خواهنــد نمــود، ولــی تــالش هــا بــرای اتخــاذ تمهیــدات الزم 

و رایزنــی بــا وزارت متبــوع انجــام مــی شــود تــا در کوتــاه تریــن زمــان کمبــود 

تجهیــزات جبــران و مــدت تعمیــر و تامیــن دســتگاه هــای خــراب بــا حداقــل 

زمــان ممکــن كاهــش یابــد.

دکتــر درخشــان، برنامــه تحــول ســالمت را نقطــه عطــف در افزایــش 

ــی  ــز درمان ــه مراک ــن ب ــاران و مراجعی ــاران و همراهــان بیم ــدی بیم رضایتمن

برشــمرد و افــزود: کاهــش هزینــه پرداختــی از جیــب مــردم یکــی از 

ی خدمتــی دولــت در برنامــه تحــول نظــام ســالمت بــود کــه میــزان  بســته

ــه  ــه ۱۰ درصــد کاهــش داده و هزین پرداخــت از جیــب بیمــاران بســتری را ب

ســنگین اعمــال جراحــی گــران قیمــت از ســوی دانشــگاه تامیــن و بیمــاران 

علــی رغــم مــدت طوالنــی بســتری و دریافــت خدمــات تخصصــی در مراكــز 

درمانــی حداقــل پرداختــی را داشــته و حتــی در صــورت بــی بضاعــت بــودن 

ــای  ــه ه ــن هزین ــرای تامی ــژه ب ــای وی ــك ه ــدات و كم ــان تمهی ــرد همچن ف

ــد. ــی آی ــه عمــل م ــوی بیمارســتان ب ــی وی از س درمان

وی، راه انــدازی اولیــن مرکــز تخصصــی ارائــه خدمــات دندانپزشــکی دولتــی، 

مرکــز درمــان نابــاروی در اســتان را از دســتاوردهای برنامــه تحــول در 

چهارمحــال و بختیــاری برشــمرد و افــزود: ارتقــاء هتلینــگ بیمارســتان هــا از 

نظــر ایجــاد تجهیــزات تهویــه،  زیبــا ســازی و ... از دیگــر دســتاوردهایی اســت 

کــه در افزایــش رضایتمنــدی دریافــت کننــدگان خدمــات بســیار موثــر بــوده 

اســت.

دکتــر درخشــان بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون بیشــترین فشــار ناشــی از کمبــود 

اعتبــارات بــه پرســنل و نیروهــا وارد و خدمــات در حــد مطلــوب بــه مــردم در 

حــال ارائــه اســت ضمــن تقدیــر از تــالش هــا و همــکاری پزشــکان و پرســنل 

ــر ۱۲  ــكان و تاخی ــی پزش ــه در پرداخت ــر ۱۵ ماه ــه تاخی ــه، ب ــدوم مجموع خ

ماهــه در پرداختــی ســایر گــروه هــا اشــاره كــرد.

ــود  ــا وج ــی را ب ــز درمان ــنل مراک ــی و پرس ــف کادر درمان ــه وظای وی در ادام

ســختی و مشــقت هــای فــراوان کاری و تاخیــر در پرداخــت حق و حقوقشــان 

خدمــت فــی ســبیل اهللا دانســت و افــزود: از هیــچ کوششــی بــرای پرداخــت 

مطالباتشــان دریــغ نخواهیــم کــرد.

ــه  ــز ارائ ــی از مراک ــی و نظارت ــای بازرس ــم ه ــت تی ــه فعالی ــن ب وی همچنی

خدمــات درمانــی اشــاره داشــت و افــزود: بازدیــد هــا بــه صــورت منظــم و بــر 

اســاس اطــالع قبلــی و برنامــه زمــان بنــدی و ســرزده در حــال انجــام اســت.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در ادامــه از اصحــاب رســانه 

خواســت بــه عنــوان منابــع امیــن، معتبــر و مــورد اعتمــاد مــردم بــا انعــکاس 

ــع  ــوان مرج ــه عن ــری و ب ــایعه جلوگی ــه ش ــار هرگون ــح از انتش ــار صحی اخب

ــواالت  ــوی س ــخ گ ــف، پاس ــات مختل ــری موضوع ــا پیگی ــانی ب ــالع رس اط

مردمــی باشــند.

تشریح وضعیت امکانات و تجهیزات درمانی موجود 

در چهارمحال و بختیاری به نقل از معاون درمان 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد



۲۷

اولین جشنواره ایمنی بیمار در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

نیروهای پرستاری از بهترین سرمایه های انسانی محسوب می شوند

ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از برگــزاری اولیــن 

جشــنواره ایمنــی بیمــار در ایــن دانشــگاه در بیســت 

ــر داد. و هفتمیــن روز از مردادمــاه ۹۸ خب

ــزود:  ــان اف ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

ــی  ــم حضرت ــر مری ــور دکت ــا حض ــنواره ب ــن جش ای

معــاون مراقبــت هــای پرســتاری وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــکی، مدیــر کل توانمندســازی 

وزارت،  پرســتاری  معاونــت  انســانی  نیروهــای 

ــانی اداره  ــته و کارشناس ــع ناخواس ــناس وقای کارش

کل نظــارت و ارزیابــی معاونــت درمــان ایــن وزارت 

و روســا ادارات پرســتاری و نظــارت بــر درمــان 

، ایمنــی بیمــار دانشــگاه هــای قطــب ( یــزد، 

ــری از  ــع كثی ــهركرد) و جم ــان و ش ــان، كاش اصفه

ــینای  ــن س ــای اب ــش ه ــالن همای ــتاران در س پرس

ــد. ــزار ش ــه برگ ــع رحمتی مجتم

وی تصریــح کــرد: پیــش از شــروع جشــنواره، آئیــن 

ــد  ــهید محم ــرم ش ــع ح ــهید مداف ــت ش بزرگداش

حســن قاســمی، شــهید مدافــع وطــن شــهید 

ــول  ــت رس ــهیدان راه خدم ــدی و ش ــی امی قربانعل

طاهــری و ســتار کاویانــی در جــوار شــهدای گمنــام 

دانشــگاه همــراه بــا اجــرای گــروه مــارش ســپاه قمــر بنــی هاشــم (ع) برگــزار 

ــوم  ــزان، سرپرســت دانشــگاه عل ــن عزی ــای ای ــواده ه ــل از خان و ضمــن تجلی

ــر  ــن قش ــات ای ــتاران و خدم ــگاه پرس ــه جای ــدم ب ــر مق ــس از خی ــکی پ پزش

ــخنرانی  ــراد س ــه ای ــی ب ــر حضرت ــه دکت ــاره و در ادام ــالمت اش ــام س در نظ

ــد. پرداختن

وی گفــت: در ادامــه نیــز نقــش توســعه مدیریــت و منابــع در حفــظ و 

ارتقــاء ایمنــی بیمــار توســط دکتــر صالحــی فــرد سرپرســت معاونــت توســعه 

 Never ــون ــی پیرام ــث علم ــه مباح ــن ارائ ــرح و ضم ــع مط ــت و مناب مدیری

ــای پیشــگیری از  ــاز ، راه ه ــورد نی ــات م ــزارش دهــی و اقدام Event نحــوه گ

خطاهــای دارویــی و اهمیــت ایمنــی بیمــار توســط متخصصیــن امــر ، بیانیــه 

ــز  ــر مرک ــرح خواه ــام و ط ــس ن ــنهادی تندی ــرح پیش ــت و ط ــنواره قرائ جش

ــح  ــی توضی ــتی خواندگ ــع شــهید بهش ــی هاجــر(س) و مجتم آموزشــی درمان

ــد. داده ش

درخشــان امضــای تفاهــم نامــه خواهــر خواندگــی دو مرکــز آموزشــی درمانــی 

ــر و  ــار برت ــر از آث ــن و تقدی ــاب و اپلیکیش ــس ، کت ــی از تندی ــور، رونمای مذک

ــن جشــنواره برشــمرد. ــر بخــش هــای ای ــه را از دیگ ــزاری مراســم اختتامی برگ

ــدل هــای ایمنــی و همچنیــن  ــگاهی از م ــی نمایش ــن از برپای وی، همچنی

ــر  ــزود: دکت ــر داد و اف ــنواره خب ــن جش ــیه ای ــتانی در حاش ی بیمارس غرفه

حضرتــی و همراهــان وی پیــش از ورود بــه ســالن همایــش از ایــن غرفــه هــا 

بازدیــد بعمــل آوردنــد.وی افــزود، در ادامــه بــا اشــاره بــه ارســال یکهــزار و ۲۱ 

اثــر توســط ۳۴۰ شــرکت کننــده بــه دبیــر خانــه ایــن جشــنواره افــزود: از ایــن 

ــده و ۲۰  ــار برگزی ــوان آث ــه عن ــر ب ــر، ۳۰ اث ــار برت ــوان آث ــه عن ــر ب ــداد ۲۰ اث تع

اثــر بــه عنــوان آثــار شایســته تقدیــر در جشــنواره مــورد تجلیــل قــرار گرفــت.

وبــدا؛ معــاون مراقبــت هــای پرســتاری وزارت 

ــن  ــکی در اولی ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش

ــای  ــت: داشــتن نیروه ــار گف ــی بیم جشــنواره ایمن

خدمــت  عاشــق  و  همــدل  و  همــراه  تالشــگر، 

ــوب  ــتم محس ــر سیس ــرای ه ــرمایه ب ــن س بزرگتری

ــن  ــتاران از بهتری ــن پرس ــن بی ــود و در ای ــی ش م

ــد. ســرمایه هــای انســانی کشــور بشــمار مــی رون

ــن  ــی ، ضم ــم حضرت ــر مری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

تبریــک عیــد بــزرگ غدیــر خــم و ابــراز خرســندی از 

حضــور در اســتان شــهید پــرور و جمــع مســئولین 

ــد  ــاره بــه بازدی ــوز و بــا اش و کادر درمانــی دلس

شــب گذشــته از دو مرکــز آموزشــی و درمانــی 

ــار  ــهرکرد اظه ــر (س) ش ــانی و هاج ــت اهللا کاش آی

داشــت: از بــودن در كنــار پرســتارانی كــه بــه جــای 

گالیــه منــدی از ۱۲ مــاه تاخیــری در پرداخــت هــا، 

ــه كار  ــه خــود ب ــاری از عشــق وعالق ــه كار اجب اضاف

ــش  ــار و آرام ــال بیم ــاه ح ــرای رف ــان ب و تالشش

ــخن  ــان س ــان آن ــاران و همراه ــه بیم ــیدن ب بخش

مــی گوینــد بســیار خرســند و شــاكر خداونــد 

ــتم. هس

ــتاران در  ــگاه پرس ــش و جای ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب

ــم  ــی رغ ــزود: عل ــه خدمــات حــوزه ســالمت اف ارائ

ــتاری  ــم پرس ــر تی ــرایط اگ ــه ش ــودن هم ــم ب فراه

خــوب و بــا انگیــزه ای در سیســتم وجــود نداشــته 

ــاد. ــد افت ــاق نخواه ــر اتف ــرد موث ــد، عملک باش

دکتــر حضرتــی، مســئله ایمنــی بیمــار را از مســائل 

مهــم در حــوزه آمــوزش برشــمرد و اظهــار داشــت: 

ــی و  ــات و ایمن ــه خدم ــه ب ــی عادالن ــرای دسترس ب

ارائــه خدمــات بــا کیفیــت ضمــن ارتقــاء 

آمــوزش هــا بایــد مــردم آمــوزش هــای 

الزم را فــرا بگیرنــد.

 ۹.۲ را  کشــور  ســالمند  جمعیــت  وی، 

ــه  ــا توج ــزود: ب ــرد و اف ــالم ک درصــد اع

بــه ســرعت رشــد جمعیــت ســالمندان تا 

ــا ســونامی ســالمندی  ــده ب ۳۰ ســال آین

در کشــور مواجــه خواهیــم شــد و از هــر 

۵ نفــر یــک نفــر ســالمند بــاالی ۶۰ ســال 

ــم داشــت. خواهی

ــن ۳۰  ــه داد: بنابرای ــی ادام ــر حضرت دکت

ــای الزم  ــا نیروه ــم ت ــال فرصــت داری س

ــت  ــالمندان را تربی ــت از س ــرای مراقب ب

ــا  ــراه ب ــالمندی هم ــه س ــرا ک ــم چ نمائی

رشــد فزاینــده بیمــاری هــای غیــر واگیــر 

همچــون دیابــت و فشــار خــون بــاال اســت.

ــوان  ــه عن ــی ب ــای درمان ــه ه ــش هزین وی، از افزای

ــاد کــرد و گفــت: امــروز نگــرش  ــی ی مســئله جهان

ــه جــای توســعه بخــش  ــه و ب ــی تغ�ــر یافت جهان

هــای درمانــی بــه دنبــال آمــوزش خــود مراقبتــی و 

ــت. ــراد اس ــازی اف ــد س توانمن

معــاون مراقبــت هــای پرســتاری وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــکی تصریــح کــرد: بــا توجــه 

بــه تغ�ــرات جامعــه مســئله ایمنــی همــان مســئله 

ــه  ــالمند را ب ــت س ــد جمعی ــت و بای ــگیری اس پیش

لحــاظ فعالیــت بدنــی ، مشــارکت در جامعــه، 

ــه  ــا هزین ــود ت ــال تشــویق نم ــی فع تعامــل و ذهن

هــای درمــان کاهــش پیــدا کنــد.

ــی  ــات علم ــای هی ــت اعض وی جمعی

ــر  ــزار نف ــدود دوه ــر ح ــال حاض ــتاری را در ح پرس

اعــالم کــرد و افــزود: هنــوز مســائل زیــادی در ایــن 

ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــی مان ــده باق ــل نش ــوزه ح ح

بســیج پرســتاران بــرای حفــظ ایمنــی و مراقبــت از 

ان  خودشــان و آمــوزش و آگاه ســازی جامعــه می

ــائل گام برداشــت. ــن مس ــل ای در راســتای ح

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای صیانــت از ســالمت 

ــود  ــه ش ــای الزم ارائ ــوزش ه ــد آم ــتاران بای پرس

ــتاری  ــت پرس ــات معاون ــن اقدام ــزود: از مهمتری اف

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی برنامــه 

اســتقرار ســالمت جامعــه، ســالمت روان و ســالمت 

ســالمندی اســت.
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وبــدا؛ کارشــناس مســئول اعتباربخشــی معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از آغــاز 

ی خبــر داد. نســل چهــارم اعتباربخشــی بیمارســتان هــا از آذرمــاه ســال

ــه  ــا اشــاره ب ــری، ب ــان؛ کشــور جعف ــت درم ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا  ب ــزارش وب ــه گ ب

بیانــات دکتــر علیرضــا عســگری در اجــالس معاونیــن درمــان دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی سراســر 

کشــور گفــت: بــر اســاس اعــالم مدیــر کل محتــرم دفتــر نظــارت و اعتباربخشــی وزارت بهداشــت، 

نســل چهــارم اعتباربخشــی از آذرمــاه ســالجاری آغــاز خواهــد شــد.

ــا مشــارکت  ــی ۱۰۵۰ بیمارســتان ب ــه اعتباربخش ــاری برنام ــاه ســال ج ــار داشــت: از آذر م وی اظه

دانشــگاه هــا آغــاز و صــدور تدریجــی گواهــی نامــه هــا انجــام مــی شــود و امیدواریــم تــا پایــان 

اســفند مــاه تمامــی گواهــی نامــه هــای جدیــد براســاس ارزیابــی هــای ایــن نســل صــادر شــود.

ــه راه انــدازی ســامانه  ــا توجــه ب مســئول اعتباربخشــی معاونــت درمــان ایــن دانشــگاه افــزود: ب

ــای  ــی فرآینده ــه آدرس https://accreditation.behdasht.gov.ir تمام ــی ب ــوزش اعتباربخش آم

ــه معاونــت  آمــوزش واطــالع رســانی بــه ســامانه رســمی اعتباربخشــی بیمارســتان هــا متعلــق ب

درمــان وزارت بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی منتقــل گردیــده و کلیــه همــکاران ســتادی و 

بیمارســتانی مــی تواننــد همــه روزه از ایــن ســامانه بهــره منــد گردنــد.

جعفــری در پایــان خاطــر نشــان کــرد: دسترســی بــه کلیــه دســتورالعمل هــا و آ�ــن نامــه هــای 

مربــوط بــه ســنجه هــای اعتباربخشــی از طریــق ایــن ســامانه امــکان پذیــر مــی باشــد.

ــگاه  ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــز رواب ــر مرک ــدا؛ مدی وب

ــی  ــر همت ــبانه دکت ــرزده و ش ــد س ــهرکرد، از بازدی ــکی ش ــوم پزش عل

ــر کل  ــدری مدی ــر حی ــس وزارت، دکت ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق مع

ــر بازرســی ،ارزیابــی عملكــرد و پاســخگویی بــه شــكایات وزارت و  دفت

دكتــر قدیــری قائــم مقــام و معــاون اجرایــی معاونــت درمــان وزارت 

ــی  ــی درمان ــز آموزش ــكی از مراك ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش

ــر داد. ــهركرد خب ــر(س) ش ــانی و هاج هللا كاش ــت آی

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: دکتــر همتــی معــاون 

حقوقــی و امــور مجلــس وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

ــت و  ــور سرپرس ــا حض ــری ب ــر قدی ــدری و دکت ــر حی ــراه دکت ــه هم ب

معاونیــن درمــان و توســعه دانشــگاه از بخــش هــای ، تریــاژ ، بســتری 

هللا  موقــت بــرادران و خواهــران و بخــش اورژانــس بیمارســتان آیــت

کاشــانی و از بخــش هــای تریــاژ، اورژانــس و بخــش کــودكان 

بیمارســتان هاجــر(س) بازدیــد و ضمــن عیــادت و گفتگــو بــا بیمــاران، 

ــی  ــز درمان ــن مراك ــات در ای ــه خدم ــوه ارائ ــان نح ــك در جری از نزدی

قــرار گرفتنــد.

ــد شــبانه ضمــن سرکشــی از بخــش هــای  ــن بازدی ــرد: در ای وی تصریــح ک

مختلــف، بررســی پرونــده تعــدادی از بیمــاران، گفتگــو بــا ریاســت و همراهان 

بیمــاران، رونــد ارائــه خدمــات درمانــی بــه بیمــاران و مراجعیــن بــه ایــن دو 

مرکــز درمانــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.

بــه گفتــه وی، طــی ایــن بازدیدهــا بــر کاهــش دغدغــه بیمــاران و رفــاه حــال 

مراجعیــن و ارتقــاء ســطح خدمــات تاکیــد شــد.

درخشــان در پایــان خاطــر نشــان کــرد: ایــن مقامــات شــامگاه روز ســه شــنبه 

بیســت و ششــمین روز از شــهریورماه ۹۸، وارد اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

شــده انــد.

ــزارش واحــد درمــان  ــر اســاس گ ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: ب ــر درمــان دانشــگاه عل ــدا؛ مدی وب

ــان ایــن دانشــگاه ، هــم اکنــون حــدود ۶۱ مرکــز درمــان ســوء  ســوء مصــرف مــواد معاونــت درم

ــی باشــند.  ــات م ــه خدم ــاری در حــال ارائ ــواد در اســتان چهارمحــال و بختی مصــرف م

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علیمــراد ســلیمیان افــزود: ایــن مراکــز شــامل ۴ مرکــز دولتــی ، ۵۶ مرکــز 

خصوصــی و یــک مرکــز مشــاوره بیمــاری هــای رفتــاری مــی باشــد .

دکتــر ســلیمیان تصریــح کــرد: مراکــز درمــان ســوء مصــرف مــواد دارای تیمــی متشــکل از پزشــک و 

روانشــناس دوره دیــده و پرســتار اســت کــه درمــان هــای دارویــی و درمــان هــای روانشــناختی در 

ایــن مراكــز انجــام مــی پذیــرد . 

بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر ۱۷ مرکــز کمــپ تــرک اعتیــاد مــردان و یــک مرکــز کمــپ تــرك اعتیــاد 

خاصــه زنــان در اســتان فعــال هســتند.

ری آغاز نسل چهارم اعتباربخشی بیمارستان ها از آذرماه سال

بازدید سرزده و شبانه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 

بهداشت از بیمارستان آیت هللا کاشانی شهرکرد

فعالیت حدود ۶۱ مرکز درمان سوء مصرف مواد در چهارمحال و بختیاری



۲۹

ــگاه علــوم پزشــکی،  وبــدا؛ مدیــر درمــان دانش

و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

یــک  علمــی  کنفرانــس  گفــت:  بختیــاری 

ــوز از اداره  ــا مج ــی ب ــای آموزش ــانه ه ــه رس تهی

کشــور،  پزشــکی  جامعــه  آمــوزش مــداوم  کل 

ویــژه كاردان و كارشناســان پرســتاری و مامایــی 

شــانزدهم تیرمــاه ۹۸ از ســاعت ۹ صبــح بــه مــدت 

ــان  ــت درم ــات معاون ــالن اجتماع ــاعت در س ۴ س

واقــع در شــهركرد، گــودال چشــمه ، جنــب مســجد 

ــد. ــزار ش ــی(ع) برگ ــام عل ام

ســلیمیان  علیمــراد  دکتــر  وبــدا؛  گــزارش  بــه 

ــری  ــا حضــور تعــداد کثی ــس ب ــن کنفران افــزود: ای

ــی ،  ــل ، مامای ــاق عم ــتاری ، ات از کارشناســان پرس

فنــاوری اطالعــات و روابــط عمومــی از اســتان های 

چهارمحــال بختیــاری ، اصفهــان ، یــزد و خوزســتان 

بــا هــدف آشــنایی بــا رســانه و ویژگــی هــای یــک 

ــا مراحــل تهیــه یــک  رســانه آموزشــی ، آشــنایی ب

ــوا  رســانه آموزشــی نوشــتاری- اصــل تدویــن محت

ــك  ــای ی ــی ه ــی- ویژگ ــانه آموزش ــك رس ــرای ی ب

پوســتر آموزشــی،  ویژگــی هــای یــك پمفلــت 

نوشــتاری مناســب آموزشــی، ارزیابــی رســانه هــای 

ــزار شــد. آموزشــی مناســب برگ

بــه گفتــه وی، زهــرا ایــازی کارشــناس ارشــد 

ــرای  ــینی دکت ــل حس ــید جلی ــر س ــتاری، دکت پرس

ــاس بحرینــی  ــان، عب ــت بهداشــت و درم مدیری

ــان و  ــت و درم ــت بهداش ــد مدیری ــناس ارش کارش

ــات  ــوم ارتباط ــد عل ــری کارشــناس ارش ــد عام احم

ــس  ــن کنفران ــین ای ــوان مدرس ــه عن ــی ب اجتماع

ــی  ــانه آموزش ــت رس ــه اهمی ــن ب ــن پرداخت ضم

ــر اســاس دســتورالعمل  ، اهمیــت آمــوزش بیمــار ب

هــا و اســتانداردها بــه تشــریح نقــش آمــوزش بــه 

ــد. ــان پرداختن ــاد درم ــار در اقتص بیم

بــه گفتــه دکتــر ســلیمیان ، عبــاس بحرینــی 

بروجنــی بــه عنــوان ســخنران اول بــا ارائــه مطالبی 

ــن  ــی و همچنی ــای آموزش ــانه ه ــوص رس در خص

جشــنواره آمــوزش بــه بیمــار اظهــار داشــت: 

ــدی  ــه ح ــری ب ــر فراگی ــا از نظ ــانه ه ــعت رس وس

رســیده اســت کــه مــی بایســت 

مــورد  هــا  زمینــه  کلیــه  در 

آن  از  و  گیــرد  قــرار  اســتفاده 

ــت نشــود. غفل

بخــش  در  تصریــح کــرد:  وی 

دیگــری از ایــن کنفرانــس علمــی 

زهــرا ایــازی، کارشــناس آمــوزش 

ــه "نقــش  ــا اشــاره ب ــار ب ــه بیم ب

در  آموزشــی"  هــای  رســانه 

ــن  ــار و همچنی ــه بیم ــوزش ب آم

معرفــی الگوهــای موفــق در ایــن 

زمینــه، اعــالم کــرد: ویژگــی هــای 

یــک رســانه آموزشــی مناســب شــامل همخوانــی 

بــا هدفهــا، محتــوا وشــیوه هــای آموزشــی، 

ــا  ــاق ب ــر، انطب ــورد نظ ــام م ــال پی ــی انتق توانای

ویژگیهــای یادگیرنــدگان، معتبــر بــودن، برانگیختــن 

و واداشــتن مخاطبــان بــه فعالیــت، کیفیــت خــوب 

فنــی – هنــری، عملــی بــودن وســهولت اســتفاده و 

ــت. ــادی اس ــه اقتص توجی

ــینی  ــل حس ــید جلی ــر س ــرد: دکت ــح ک وی تصری

ــز  ــس نی ــن کنفران ــخنران ای ــر س ــوان دیگ ــه عن ب

ــک عرصــه  ــوان ی ــه عن ــاد ســالمت ب گفــت: اقتص

ــورد  ــر م ــه اخی ــد ده ــی در چن ــات بینابین از مطالع

توجــه علمــای اقتصــاد، بهداشــت، و سیاســت 

گــذاران و برنامــه ریــزان قــرار گرفتــه اســت. اقتصاد 

ســالمت ، بکارگیــری و اســتفاده از ابــزار و مفاهیــم 

ــت و  ــا بهداش ــط ب ــای مرتب ــوزه ه ــادی درح اقتص

مراقبــت هــای بهداشــتی اســت. ایــن حــوزه از علم 

اقتصــاد از نظــر ماهیــت تفــاوت هــای برجســته ای 

بــا ســایر حــوزه هــا دارد و اقتصــاد دانــان بــه دالیل 

ی بهداشــتی توجــه  مختلفــی بــه عرصــه مراقبت

ــژه ای دارنــد. وی

ــری،  ــر ســلیمیان افــزود: همچنیــن احمــد عام دکت

ــت:  ــار داش ــس اظه ــن کنفران ــی ای ــخنران پایان س

آمــوزش بــه بیمــار مجموعــه تجربیاتــی اســت کــه 

بــرای بیمــار فراهــم مــی شــود تــا تأثیــری مثبــت 

ــت از  ــرش او در مراقب ــرد و نگ ــی، عملک ــر آگاه ب

باشــد.امروزه  داشــته  خــود 

ــک  ــه تنهای ــار ن ــه بیم ــوزش ب آم

مهــارت بلکــه یــك مســؤلیت 

اســت و جــزو نیازهــای اساســی بیمــاران و از 

ــود و  ــی ش ــوب م ــا محس ــوق آنه ــن حق مهمتری

ــه  ــد چــه وقــت ، چگون ــد بدانن ــاز دارن بیمــاران نی

ــد شــیوه زندگــی خــود را تغ�ــر دهنــد.  وچــرا بای

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــر درم مدی

گفــت: درواقــع ســعی مــا در آمــوزش بــه بیمــاران 

ایــن اســت کــه آنهــا آنچــه را بایــد انجــام دهنــد 

امــا نمیداننــد چگونــه انجــام دهنــد را بیاموزیم.مــا 

بــه آنهــا کمــک مــی کنیــم مهــارت هــا وتوانا�هــای 

خــود را شناســایی كننــد واز افــرادی كــه مــی 

ــاری  ــالمت ی ــطح س ــالی س ــا را در اعت ــد آنه توانن

كننــد بهــره گیرنــد.

وی افــزود: عامــری بــا معرفــی رســانه هــای پوســتر 

و پمفلــت و نقــش آنهــا در آمــوزش ســالمت اظهــار 

ــای  ــاس نیازه ــر اس ــا ب ــوزش ه ــن آم ــت: ای داش

ــار طراحــی و اجــرا  ــردی و موقعیــت خــاص بیم ف

مــی شــود تــا تغ�ــرات مطلــوب رفتــاری را ایجــاد 

کنــد. ایــن کار نیازمنــد تــالش گروهــی تیــم 

ی  ــن نقش ــی اســت و امــروزه از مهمتری مراقبت

پرســتاران و از اجــزاء ضــروری مراقبــت هــای 

ــی شــود. ــتاری محســوب م پرس

ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــر درم ــدا؛ مدی وب

و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

ــی  ــداری رزم ــه به ــه کار کمیت ــاز ب ــاری، ازآغ بختی

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ای

ــلیمیان در  ــراد س ــر علیم ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ی  خصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفــت: در جلســه

بــا حضــور ســردار فتحیــان مشــاور وزیر بهداشــت 

در امــور بهــداری رزمــی، ایــن کمیتــه در دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد آغــاز بــه کار نمــود.

ســردار  جلســه  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  وی 

ــخ شــفاهی،  ــان تاری ــا بیــان اینکــه بی فتحیــان ب

ــه  ــت ک ــوده اس ــی ب ــوارد مهم ــی از م ــواره یک هم

ند تــا  ــری بــر آن تأکیــد داشــته مقــام معظــم رهب

ــش  ــدس نق ــاع مق ــه در دوران دف ــئولینی ک مس

ی پا�ن یعنــی  بســزایی را ایفــا كردنــد تــا رده

ــرد حضــور داشــتند،  رزمندگانــی كــه در خطــوط نب

ــا  ــد ت ــرح نماین ــود را مط ــات خ ــرات، تجربی خاط

ــود. ــدگان ش ــرای آین ــی ب ــراغ راه چ

بــه گفتــه دکتــر ســلیمیان، وی ،  یکــی از پروژه هــای 

مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس در حــوزه 

تاریــخ شــفاهی غیرنظامــی، را توجــه بــه بهــداری 

ــوان کــرد. رزمــی در دوران دفــاع مقــدس عن

وی افــزود: در ادامــه ایــن جلســه نیــز دکتــر 

شــیرانی سرپرســت دانشــگاه ، ضمــن تجلیــل 

ــالم و  ــدگان اس ــای رزمن ــداکاری ه ــات و ف از زحم

ــول  ــه در ط ــی ک ــتاران و امدادگران ــکان، پرس پزش

ــتند  ــور داش ــه حض ــدس در جبه ــاع مق دوران دف

ــر  ــان تقدی ــردار فتحی ــالش هــای س ــات وت از زحم

ــرد. ک

ــان دانشــگاه علــوم پزشــکی  ــر درم مدی

ــوان  ــه عن ــی ب ــاس بحرین ــی عب ــتان، از معرف اس

ــور  ــگاه در ام ــس دانش ــار رئی ــام االختی ــده ت نماین

ــر داد و  ــه خب ــن جلس ــان ای ــی در پای ــداری رزم به

افــزود: همچنیــن مقــرر شــد فعالیــت ایــن کمیتــه 

ــود. ــاز ش ــف آغ ــداف و وظای ــتای اه در راس

ی آموزشی برگزار شد کنفرانس علمی یک تهیه رسانه

آغاز به کار کمیته بهداری رزمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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برگزاری اولین سمینار مجازی آشنایی با دانش پژوهی آموزشی

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری اولیــن ســمینارمجازی 

آشــنایی بــا دانــش پژوهــی آموزشــی در آ�ــن نامــه ارتقــای اعضــای هیــات علمــی دانشــگاههای علــوم 

پزشــکی توســط مرکــز مطالعــات وزارت و بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی مجــازی خبــر داد.

ــار روز  ــرزو خالــدی فــر بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: ایــن ســیمنار بصــورت وبین بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ب

ســه شــنبه مــورخ ۲۵ تیرمــاه ۹۸ در ســالن کنفرانــس معــاو نــت غــذا و دارو برگــزار و بــرای تمامــی اعضــای 

هیــات علمــی کــه طریــق ســامانه توانمنــد ســازی اعضــای هیــات علمــی در ســمینار ثبــت نــام و در آن 

حضــور داشــتند ۶ ســاعت دوره آموزشــی لحــاظ گردیــد.

ــژه  ــن وی ــتوری الی ــزار اس ــرم اف ــا ن ــی ب ــوای الکترونیک ــد محت ــزاری کارگاه تولی ــه از برگ وی در ادام

ــر داد. ــاه ۹۸ خب ــن روز از مردادم ــی در هفتمی ــات علم ــای هی اعض

ــر  ــز کامپیوت ــل مرک ــی ۱۳ در مح ــح ال ــاعت ۸ صب ــی از س ــن کارگاه آموزش ــه وی، ای ــه گفت ب

ــد. ــزار گردی ــه برگ ــع رحمتی مجتم

دکتــر خالــدی فــر افــزود: متقاضیــان بــرای شــرکت در ایــن کارگاه مــی تواننــد بــا ورود 

بــه ســامانه توانمنــد ســازی اعضــای هیــت علمــی بــر روی ســایت مرکــز مطالعــات 

ثبــت نــام نماینــد.

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از اعــالم اولیــن فراخــوان دوره پودمانــی 

مجــازی اصــول آمــوزش و مشــاوره بــه بیمــار در داروخانــه خبــر داد.

ــورت  ــه ص ــا ب ــی، محتواه ــن دوره پودمان ــزود: در ای ــر اف ــدی ف ــرزو خال ــر ب ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــت. ــد داش ــور نخواه ــه حض ــازی ب ــوده و نی ــازی ب ــی و مج ــوزش الکترونیک آم

وی تصریــح کــرد:۱۲ حــوزه چالشــی در داروخانــه هــا بــه صــورت سیســتماتیک مــورد بررســی 

قــرار مــی گیــرد.

ــران  ــرای فراگی ــبانه روز ب ــاعت از ش ــر س ــوزش در ه ــکان آم ــه، ام ــان اینک ــا بی وی ب

مهیــا مــی گــردد افــزود: افــراد امــکان بهــره منــدی از جــزوات آموزشــی را خواهنــد 

داشــت. 

ــروه هــدف را شــامل : دانشــجویان داروســازی  ــر، گ ــدی ف ــر خال دکت

ــه داروخانــه هــای شــهری برشــمرد  و داروســازان شــاغل در عرص

ــر و  ــی معتب ــازی گواه ــجویان داروس ــه دانش ــت: ب ــار داش و اظه

ــهری،  ــای ش ــه ه ــاغل در عرصــه داروخان ــازان ش ــرای داروس ب

باالتریــن امتیــاز مصــوب بازآمــوزی و گواهــی معتبــر اعطــا 

ــردد. ــی گ م

ــت  ــت دریاف ــدان جه ــه من وی ادامــه داد: عالق

پوســتر فراخــوان،  اطــالع از جزئیــات دوره 

و دسترســی بــه لینــک ســامانه ثبــت 

ــز  ــایت مرک ــه س ــد ب ــی توانن ــام  م ن

آمــوزش  توســعه  و  مطالعــات 

پزشــکی مراجعــه نماینــد.

اولین فراخوان دوره پودمانی مجازی اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه

درخشش گروه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در المپیاد علمی وزارت بهداشت

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: گــروه آمــوزش پزشــکی ایــن 

ــرار گرفــت. ــر یازدهمیــن المپیــاد علمــی دانشــجویان وزارت بهداشــت ق دانشــگاه در جمــع ۱۰ تیــم برت

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر بــرزو خالــدی فــر افــزود: «علــی ریحانیــان»، «نجمــه قاســمی» و «بهــاره مولــوی» توانســتند 

ــا پشــت ســر  ــاد علمــی دانشــجویان وزارت بهداشــت ب ــن المپی ــه گروهــی حیطــه آمــوزش پزشــکی یازدهمی در مرحل

گذاشــتن رقبــا بــه جمــع ۱۰ گــروه برتــر راه یافتــه بــه مرحلــه نهایــی ایــن المپیــاد بپیوندنــد.

سرپرســت معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ادامــه از کســب دیپلــم افتخــار یازدهمیــن المپیــاد علمــی 

وزارت بهداشــت توســط دانشــجوی ایــن دانشــگاه خبــر داد.

ــاد علمــی  ــر خالــدی فــر تصریــح کــرد: «علــی ریحانیــان»، دانشــجوی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در یازدهمیــن دوره المپی دکت

ــه دســت آورد.  ــوزش پزشــکی را ب ــم افتخــار حیطــه آم دانشــجویان وزارت بهداشــت، دیپل

بــه گفتــه وی، ایــن دانشــجوی رشــته پزشــکی همچنیــن توانســت در مرحلــه گروهــی حیطــه آمــوزش پزشــکی ایــن دوره از المپیــاد بــه همــراه 

نجمــه قاســمی و بهــاره مولــوی از دیگــر دانشــجویان علــوم پزشــکی شــهرکرد در جمــع ۱۰ گــروه برتــر راه یافتــه بــه مرحلــه نهایــی المپیــاد قــرار 

گیــرد.وی خاطــر نشــان کــرد: مرحلــه پایانــی یازدهمیــن دوره المپیــاد علمــی دانشــجویان وزارت بهداشــت بــا حضــور ۵۷۰ دانشــجو از دوازدهــم تــا 

شــانزدهم مــرداد بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران در تهــران برگــزار شــد.
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وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم 

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

و بختیــاری، بــا اشــاره بــه برگــزاری همایــش کالن 

ــاوری  ــات وفن ــوزه تحقیق ــور در ح ــه ۷ کش منطق

ــی  ــه مباحث ــن ارائ ــش ضم ــن همای ــزود: در ای اف

پیرامــون عملکــرد ۱ درصــد مــاده ۲۸ تبصــره 

الحاقــی بودجــه در حــوزه پژوهشــی از ســوی 

ریاســت دانشــگاه، راجــع بــه ردیــف هــای متمرکــز 

ــات و فنــاوری وزارت  ــت تحقیق ــی از معاون ابالغ

ــوزه  ــال ۹۷ در ح ــگاه در س ــرد دانش ــوع ، عملک متب

ــوزه  ــن ح ــا و مشــكالت ای ــش ه پژوهــش و چال

ــی مطــرح شــد. مباحث

ــی  ــال صولت ــید کم ــر س ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: ایــن همایــش بــه منظــور بررســی و 

ــی  ــای اختصاص ــد درآمده ــزارش ۱ درص ــه گ ارائ

ــوی  ــی از س ــوزه پژوهش ــرد آن در ح ــه ک و هزین

ــامل:  ــه ۷ ش ــای کالن منطق ــگاه ه ــای دانش روس

ــن  ــهرکرد و همچنی ــان و ش ــان، اصفه ــزد، کاش ی

و  تحقیقــات  هــای  معاونــت  گــزارش  ارائــه 

ــور در ســال گذشــته  ــاوری دانشــگاه هــای مذك فن

و چالش و موانــع موجــود در حــوزه پژوهــش از 

ســوی معاونیــن پژوهشــی بــا حضــور دكتــر رضــا 

ملــك زاده معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت 

ــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی و دكتــر  بهداش

شــاهین آخونــدزاده قائــم مقــام ایــن معاونــت در 

ــه میزبانــی دانشــگاه  ششــمین روز از تیرمــاه ۹۸ ب

ــد. ــزار ش ــان برگ ــكی اصفه ــوم پزش عل

ــان  ــن بی ــه ضم ــن جلس ــرد: در ای ــح ک وی تصری

ــه عملیاتــی  ــدی برنام ــش از ۹۷ درص تحقــق بی

ابــالغ شــده از ســوی وزارت متبــوع (گــزارش 

ــه ســال  ــی ۹ ماه ــه عملیات ــاق برنام ــی انطب ارزیاب

ــت  ــامانه مدیری ــاء س ــامانه HOP) و ارتق ۱۳۹۷- س

ــزاری  ــه برگ ــیار)، ب ــی (پژوهش ــات تحقیقات اطالع

رویــداد اســتارت آپ ویکنــد تغذیــه ســالم در 

ــد. ــاره ش ــهرکرد اش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــای  ــازی طرحه ــت س ــت: گرن ــی گف ــر صولت دکت

پژوهشــی  کارنامــه  ایجــاد  و  تحقیقاتــی 

محققین، اخــذ ۵ مــورد گرنــت اســتادیاران جــوان،  

ــاد  ــندرم ح ــا ( س ــاری ه ــت بیم ــای ثب ــه ه برنام

کرونــر و مداخــالت، ســلیاک و IBD ، MS ، کیســت 

ــاور  ــق و فن ــوان محق ــورد عن هیداتید)، کســب ۴ م

ــن  ــت "برتری ــه نخس ــب رتب ــتانی،  كس ــر اس برت

ــكی  ــوم پزش ــگاههای عل ــزی دانش ــه مرك كتابخان

دانشــگاه  اول  رتبــه  ، كســب  كشــور"  همتــراز 

درجشــنواره رازی بــرای پانزدهمیــن ســال و ارتقــاء 

ــور  ــپ ۲ كش ــه تی ــش ب ــوزه پژوه ــگاه در ح دانش

 ، ای  منطقــه  مختلــف  كارگاههــای  برگــزاری  و 

اســتانی و داخــل دانشــگاهی و ســوق دادن پایــان 

نامه و طرحهــای تحقیقاتــی بطــرف كوهــورت و 

رجیســتری بــا توجــه بــه مشــكالت مالــی از دیگــر 

ــوزه  ــمرده ح ــای برش ــت ه ــا و موفقی ــت ه فعالی

تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــكی 

ــود. ــه ب ــن جلس ــال ۹۷ در ای ــهركرد در س ش

ــی  ــی کارآفرین ــداد مل ــزاری نخســتین روی وی، برگ

ــات  ــه اقدام ــالم را از جمل ــه س ــتارتاپی) تغذی (اس

ــن  ــجو در ای ــر دانش ــه قش ــورد توج ــاخص و م ش

ــن  ــات ای ــوص جزئی ــمرد و در خص ــگاه برش دانش

ــخ  ــداد از تاری ــن روی ــت: ای ــار داش ــت اظه فعالی

ــه مــدت  ــم آذر مــاه ســال جــاری، ب ــا نه ــم ت هفت

۵۴ ســاعت بــا رقابــت ۱۲۰ شــرکت کننــده در 

قالــب ۱۲ تیــم بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر علــی 

ــالمت  ــاوری س ــر توســعه فن ــاون دفت ــزاده مع علی

وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی و 

مســئولین و دانشــجویان دانشــگاه های علــوم 

پزشــکی منطقــه ۷ كشــور (یــزد، اصفهــان، كاشــان 

ــاری) در ســالن ابــن ســینای  و چهارمحــال و بختی

ــد  ــزار گردی ــهركرد برگ ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــان بــه گروه هــای برگزیــده عــالوه بــر  و در پای

ــدی  ــز نق ــر و جوای ــوح تقدی ــس، ل ــدای تندی اه

ــاوری  ــد فن ــز رش ــتقرار در مرك ــاز اس ــده، امتی ارزن

ــم و  ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــكی و پــارك عل

ــت. ــق گرف ــتان تعل ــاوری اس فن

معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم 

ــای  ــش ه ــه چال ــه، ب ــهرکرد در ادام ــکی ش پزش

معاونــت در ســال ۹۷ اشــاره کــرد و ایــن مشــکالت 

ــرد. ــرح ک ــوع مط ــب ۵ موض را در قال

ــت،  ــی معاون ــتقالل مال ــدم اس ــی، ع ــر صولت دکت

تاخیــر در پرداخــت ۱ درصــد در آمــوزش اختصاصی 

ــان نامــه هــا و  ــرح هــا و پای دانشــگاه جهــت ط

بــروز مشــکالت (افزایــش) ســنوات دانشــجویان و 

ــرح  ــا و ط ــه ه ــان نام ــت پای ــدن کیفی پا�ــن آم

هــای تحقیقاتــی و بالطبــع تولیــدات علمــی آنهــا و 

همچنیــن تاخیــر در تخصیــص ردیف هــای متمرکز 

ابالغــی وزارت از طــرف معاونــت توســعه دانشــگاه 

ــی  ــات علم ــود هی ــی ، کمب ــت پژوهش ــه معاون ب

ــری ۱۰  ــون بکارگی ــی، قان ــوم اجرای ــی و عل پژوهش

درصــد هیــات علمــی دانشــگاه بــه هیــات علمــی 

ــز  ــزات مراك ــدن تجهی ــتهلك ش ــی و مس پژوهش

ــت  ــارات الزم جه ــن اعتب ــدم تامی ــی و ع تحقیقات

ــای  ــش ه ــن و چال ی جایگزی ــتگاه ــد دس خری

موجــود بیــن حــوزه ی آموزشــی و پژوهشــی را از 

ــه چالــش هــای ایــن حــوزه برشــمرد. جمل

تشریح وضعیت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در همایش کالن منطقه ۷ کشور

وزه تازه های کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری ها برگزاری کنفرانس آموزشی یک

وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم 

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

آموزشــی  کنفرانــس  برگــزاری  از  بختیــاری،  و 

ــه  ــد و برنام ــت هیداتی ــای کیس ــازه ه ــروزه ت یک

ملــی ثبــت بیمــاری هــا ویــژه پزشــکان و اعضــای 

ــد و  ــان ارش ــان، كارشناس ــی،  کارشناس ــات علم هی

ــرای گــروه هــای پرســتاری، علوم پایه،عفونــی،  دكت

ــر داد. ــوژی و بهداشــتی خب ــی و رادیول جراح

ــی  ــال صولت ــید کم ــر س ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: ایــن کنفرانــس در ســی و یکمیــن روز 

ــی  ــد فصیح ــر مجی ــور دکت ــا حض ــاه ۹۸ ب از تیرم

ــد، در  ــت هیداتی ــی ثب ــه مل ــر برنام ــدی مدی هرن

ســالن آمفــی تئاتــر مرکــز آموزشــی درمانــی هاجــر 

ــد. ــزار ش ــهركرد برگ (س) ش

ــر  ــدون رحمانــی، دکت ــر فری ــه وی، دکت ــه گفت ب

ــد موذنــی و  ــد طاهــری ، دکتــر محم عبدالمجی

ســعید نصیــری، دکتــر ابراهیــم ســاعدی و ســعید 

نصیبــی از مدرســین ایــن کنفرانــس علمــی بودنــد 

ــت  ــی ثب ــه مل ــرورت برنام ــی و ض ــه معرف ــه ب ک

هیداتیــد، بیمــاری زایــی و تظاهــرات بالینــی ایــن 

ــرداری در  ــر ب ــای تصوی ــرد روش ه ــاری، كارب بیم

تشــخیص كیســت هیداتید، درمــان جراحــی و 

ــن  ــت ای ــوه ثب ــد و نح ــت هیداتی ــی كیس داروی

ــد. ــاری پرداختن بیم
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شرکت فعال اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد در بیستمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی

وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

ــال  ــای فع ــت: اعض ــاری گف ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی دانشــگاه بــا حضــور در بیســتمین کنگره 

ــت  ــن نشس ــران و هفدهمی ــکی ای ــوم پزش ــجویان عل ــالیانه دانش س

ــرب  ــوب غ ــه جن ــجویی منطق ــات دانش ــای تحقیق ــردی کمیته ه راهب

ــه ارائــه دســتاورد های تحقیقاتــی و اجرایــی خــود و تبــادل  کشــور ب

ــد. ــوم پزشــكی كشــور پرداختن ــا ســایر دانشــگاه های عل نظــر ب

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از ســایت کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی؛ 

ــی  ــره پژوهش ــتمین کنگ ــزود: بیس ــی اف ــال صولت ــید کم ــر س دکت

ســالیانه دانشــجویان علــوم پزشــکی کشــور از روز ســه شــنبه 

ــاه ۱۳۹۸  ــهریور م ــورخ ۸ ش ــه م ــی جمع ــاه ال ــهریور م ــورخ ۵ ش م

ــوم پزشــكی كرمانشــاه برگــزار گردیــد. وی تصریــح  بــه میزبانــی دانشــگاه عل

كــرد: در ایــن كنگــره تعــداد زیــادی از پژوهشــگران، اعضــای هیئــت علمــی، 

سرپرســتان و دبیــران كمیته هــای تحقیقــات دانشــجویی دانشــگاه های 

علــوم پزشــكی حضــور داشــتند و مطالعــات خــود را بــه صــورت ســخنرانی و 

ــد. ــه نمودن ــتر ارائ پوس

بــه گفتــه وی، در ایــن کنگــره اعضــای کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا ارائــه ۵ مقالــه در پنل هــای کشــف و ارزیابــی دارو 

(دو ارائــه ســخنرانی)، علــوم اعصــاب (یــک پوســتر) و پزشــكی شــخصی (دو 

ــا ســایر  ــادل نظــر ب ــه دســتاورد هــای پژوهشــی خــود و تب ــه ارائ پوســتر) ب

پژوهشــگران كشــور پرداختنــد.

معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

ــر  ــا حضــور دکت ــه ب ــت: مراســم افتتاحی ــاری گف ــی چهارمحــال و بختی درمان

اده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی  ملک

و جنــاب آقــای دکتــر امانلــو، دبیــر کمیتــه كشــوری تحقیقــات دانشــجویی، در 

روز ســه شــنبه برگــزار گردیــد. دکتــر صولتــی ادامــه داد: روز پنجشــنبه مــورخ ۷ 

شــهریورماه 

هفدهمیــن  نیــز 

کمیته هــای  راهبــردی  نشســت 

تحقیقــات دانشــجویی منطقــه جنــوب غــرب کشــور برگزار 

و در ایــن جلســه، دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز بــه عنــوان 

ــه وی،  ــه گفت ــرب کشــور انتخــاب گردید.ب ــوب غ ــه جن ــت منطق ــوکال پوین ف

ــوم پزشــکی شــهرکرد عــالوه بــر ارائــه مقــاالت خــود در ایــن  دانشــجویان عل

ــه بومی ســازی  کنگــره بــا شــرکت در کارگاه هــای آموزشــی ایــن کنگــره ازجمل

و رواســازی پرسشــنامه بــه عنــوان یــك ابــزار پركاربــرد، ایده ســازی پژوهــش 

ــتند. ــود گام برداش ــی خ ــای پژوهش ــی ه ــای توانای ــت ارتق و ... جه

دکتــر صولتــی افــزود: مراســم اختتامیــه ایــن کنگــره در روز جمعــه بــا حضــور 

دکتــر فرزادفــر برگــزار گردیــد و ســامانه VIZIT و ســایر دســتاورد هــای مرکــز 

تحقیقــات بیمــاری هــای غیــر واگیــر معرفــی گردیــد و دانشــجویان بــا نحــوه 

اســتفاده از ایــن اطالعــات آشــنا شــدند.

بزرگترین رویداد تفسیر اطالعات سالمت

وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری اطالعــات 

ــه  ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش دانشــگاه عل

راه انــدازی اولیــن ســامانه مصورســازی اطالعــات 

جمعیتــی ســالمت و بیمــاری از بزرگتریــن رویــداد 

ــر داد.  ــالمت خب ــات س ــیر اطالع تفس

ــی  ــال صولت ــید کم ــر س ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: ســامانه ویزیــت (vizit)، یــک پایــگاه 

ــاخص های  ــه ش ــد ک ــی باش ــاری م ــی آم اطالعات

چندیــن مطالعــه بــزرگ کشــور از جملــه: اســتپس، 

نســباد، ســرطان و.... را بصــورت رایــگان در اختیــار 

ــت. ــرار داده اس ــگران ق ــام پژوهش تم

ــن  ــتفاده از ای ــتای اس ــرد: در راس ــح ک وی تصری

ســامانه ده جایــزه بــرای ده تفســیر برتــر داده هــا 

ــه شــده اســت.  ــر گرفت در نظ

تحقیقــات  مراکــز  بــا  همــکاری  فرصــت  وی، 

بیمــاری هــای غیــر واگیــر دانشــگاه علــوم پزشــکی 

تهــران را از دیگــر مزایــای شــرکت در ایــن رقابــت 

ــمرد. برش

ــداد  ــن روی ــت: در ای ــار داش ــی اظه ــر صولت دکت

ــا کمــک دانشــجویان حــوزه ســالمت،  بمناســت ب

ــه  ــامانه ارائ ــن س ــه در ای ــی ک ــا و الگوهای رونده

ــن  ــج ای ــی و نتای ــل و بررس ــت را تحلی ــده اس ش

تحلیــل در قالــب پوســتر، کار گرافیکی، انیمیشــن و 

متــن بــرای تیــم داوری ایــن رویــداد ارســال و پس 

از داوری جوایــزی بــرای تحلیــل هــای برتــر در نظر 

ــه شــده اســت.  گرفت

ــات دانشــگاه  ــاوری اطالع ــات و فن ــاون تحقیق مع

ــال  ــت ارس ــن مهل ــهرکرد، آخری ــکی ش ــوم پزش عل

افــزود:  و  کــرد  اعــالم   ۱۳۹۸ مهــر   ۳۰ را  آثــار 

بیشــتر  اطالعــات  کســب  بــرای  متقاضیــان 

https://vizit.report/مــی تواننــد بــه تارنمــای

competition۲۰۱۹

مراجعه نمایند.
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ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق ــدا؛ مع وب

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از برگــزاری کارگاه پیــش 

نیازهــای کاربســت روایــات طبــی بــا حضــور جمعــی ازاســاتید علــوم پایــه 

ــر داد. ــه خب ــس ابــن ســینا مجتمــع رحمتی ــوم بالینــی درســالن کنفران و عل

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛ دکتــر ســید کمــال 

ــه  ــه ضــرورت توجــه ب ــن ب ــن جلســه ضمــن پرداخت ــزود: در ای ــی اف صولت

روشــهای ســنجش در حــوزه ســالمت و دیــن، گزارشــی ازفعالیتهــای کمیتــه 

ــر نیــک فرجــام مســئول  ــات طــب اســالمی دانشــگاه از ســوی دکت تحقیق

ایــن کمیتــه ارائــه گردیــد.

وی تصریــح کــرد: در ادامــه نیــز اســاتید مدعــو ازکمیتــه توســعه و پژوهــش 

آمــوزش عالــی قرآنــی در نظــام ســالمت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــکی مطالــب مربوطــه را ارائــه نمودنــد.

بــه گفتــه وی، پیــش نیازهــای کاربســت روایــات طبــی، گــزارش مطالعــات 

دیــن وســالمت در آکادمیهــای غربــی و بررســی مناســبات و الزامــات 

مطالعــات اســالم و ســالمت از جملــه مباحــث مطــرح شــده در ایــن کارگاه 

بــود کــه بــه ترتیــب توســط حجــت االســالم و المســلمین دکترعبدالهــادی 

مســعودی، دکتــر تمــدن و دكتــر حســام الدیــن عالمــه از اســاتید مدعــو از 

كمیتــه توســعه و پژوهــش آمــوزش عالــی قرآنــی در نظــام ســالمت وزارت 

ــد. ــوع مطــرح گردی متب

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق ــدا؛ مع وب

ــی  ــت علم ــزاری نشس ــاری،  از برگ ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

تحــوالت جدیــد در زمینــه کنتــرل آنفلوانــزا بــه میزبانــی ایــن دانشــگاه خبــر 

داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ســید کمــال صولتــی افــزود: ایــن نشســت علمــی 

بــا حضــور دکتــر فرهیــد همــت زاده عضــو محتــرم هیئــت علمــی دانشــگاه 

ــه  ــی در زمین ــن الملل ــته بی ــق برجس ــترالیا و محق ــد (Adelaide) اس آدالی

ــوژی و توســعه تســتهای تشــخیص بیماریهــای  ــروس شناســی، اپیدمیول وی

ویروســی بــا تمرکــز بــر آنفلوانــزا، در تاریــخ ۱۳۹۸/۶/۲ در محــل بیمارســتان 

هاجــر(س) شــهرکرد برگــزار شــد.

وی تصریــح کــرد: رئیــس بنیــاد نخبــگان، اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه 

شــهرکرد، اعضــای گــروه میکروبیولــوژی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 

شــهرکرد، معــاون بهداشــتی و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان، اعضــای گــروه 

عفونــی دانشــکده پزشــكی و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــكی 

شــهركرد از دیگــر شــركت كننــدگان در ایــن مراســم بودنــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن نشســت ضمــن ارائــه گزارشــی از فعالیتهــای 

ــار و  ــی از آم ــزارش کامل ــاوری، گ ــات و فن ــت تحقیق ــی معاون ــن الملل بی

ــط  ــاری توس ــزا در اســتان چهارمحــال و بختی ــاری آنفلوان ــوژی بیم اپیدمیول

ــد. ــه گردی ــگاه ارائ ــتی دانش ــاون بهداش مع

دکتــر صولتــی افــزود: در ادامــه نشســت نیــز دکتــر فریــدون رحمانــی عضــو 

ــم  ــی، عالی ــاری زای ــه بیم ــگاه در زمین ــی دانش ــروه عفون ــی گ ــت علم هیئ

ــوان نمــود. ــی را عن ــزا مطالب ــاری آنفلوان ــان بیم شــایع و درم

معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد تصریــح کــرد: 

همچنیــن در ادامــه دکتــر فرهیــد همــت زاده بــه ارائــه تحــوالت جدیــد در 

زمینــه کنتــرل ویــروس آنفلوانــزا پرداخــت.

بــه گفتــه وی، دکتــر همــت زاده در خصــوص اهمیــت بیمــاری، فاکتورهــای 

بیمــاری زایــی ویــروس، میــزان شــیوع بیمــاری در کشــورهای مختلف آســیا، 

ــی  ــران، چگونگ ــوب شــرق آســیا و ای ــدگان در جن ــزای پرن ــای آنفلوان کانونه

انتقــال آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان بــه انســان، درمــان هــای موجــود، 

ــزای فــوق حــاد از  راهکارهــای کنتــرل بیمــاری، پیشــگیری از انتقــال آنفلوان

پرنــدگان بــه انســان، اقدامــات جدیــد انجــام شــده جهــت تولیــد واكســن و 

كنتــرل ویــروس، مطالعــات جدیــد جهــت مانیتورینــگ بیمــاری در پرنــدگان 

و انســان توضیحــات كاملــی را ارائــه نمــود.

ــر صولتــی افــزود: در ادامــه نشســت، دکتــر همــت زاده، مدیــر روابــط  دکت

ــت  ــا ریاس ــدار ب ــی در دی ــری گوئین ــرا ل ــر زه ــگاه دکت ــل دانش ــن المل بی

دانشــگاه در خصــوص راه هــای افزایــش همــکاری هــای پژوهشــی و 

ــد. ــر پرداختن ــادل نظ ــث وتب ــه بح ــگاه ب ــن دو دانش ــی بی آموزش

وی همچنیــن بــه بازدیــد دکتــر همــت زاده از مراکــز تحقیقاتــی پژوهشــکده 

علــوم پایــه ســالمت اشــاره کــرد و افــزود: طــی ایــن بازدیــد ضمــن آشــنایی 

بــا امکانــات پژوهشــی ایــن مراکــز، در جلســه ای بــا حضــور اعضــای هیئــت 

علمــی پژوهشــكده، در خصــوص امــكان انجــام مطالعــات مشــترك و 

افزایــش تعامــالت علمــی بیــن دو دانشــگاه تبــادل نظــر گردیــد.

ــهرکرد، از  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق ــدا؛ مع وب

ــرآن و  ــته ای ق ــان رش ــات می ــی مطالع ــش و کارگاه آموزش ــزاری همای برگ

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ــاه ۹۸ در ای ــانزدهمین روز از تیرم ــالمت در ش س

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ســید کمــال صولتــی افــزود: در ایــن کارگاه 

ــد،  ــزار ش ــجویی برگ ــور دانش ــی و ام ــت فرهنگ ــا همــکاری معاون ــه ب ک

ــای  ــالمت در آكادمی ه ــن و س ــات دی ــوص مطالع ــرکت كنندگان درخص ش

ــات  ــبات و الزام ــی و بررســی مناس ــات طب ــاز كاربســت روای ــی، پیش نی غرب

ــد. ــر پرداختن ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــالمت ب ــالم و س ــات اس مطالع

وی، ارائــه گزارشــی از فعالیت هــای کمیتــه تحقیقــات طــب اســالمی 

ــن کارگاه یــک  ــای ای ــر بخش ه ــهرکرد را از دیگ ــوم پزشــکی ش ــگاه عل دانش

ــرد. ــوان ک روزه عن

دکتــر صولتــی تصریــح کــرد: ایــن همایــش بــا حضــور حســام الدین عالمــه، 

مشــاور معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

ــی  ــش و آمــوزش عال ــر کمیســیون توســعه پژوه ــام دبی پزشــکی و قائم مق

ــادی مســعودی،  ــر عبداله ــی در نظــام ســالمت و حجــت االســالم دکت قرآن

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه قــرآن و حدیــث در ســالن همایش هــای ابــن 

ســینا برپــا شــد

برگزاری کارگاه پیش نیازهای کاربست روایات طبی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نشست علمی تحوالت جدید در زمینه کنترل آنفلوانزا برگزار شد

برگزاری همایش و کارگاه آموزشی مطالعات میان رشته ای قرآن و سالمت



۳۴

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت دانشــجویی و امــور فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: رقابت هــای بخــش تیمــی 

جشــنواره قــرآن و عتــرت منطقــه ۴ دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور بــا برتــری دختــران اصفهــان و پســران کاشــان در 

شــهرکرد بــه پایــان رســید.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: رقابت هــای بخــش تیمــی بیســت و چهارمیــن 

جشــنواره قــرآن و عتــرت روز دوشــنبه مــورخ ۲۴ تیــر ۹۸، بــا حضــور نماینــدگان منطقــه ۴ 

ــد. ــزار ش ــهرکرد برگ ــی ش ــه میزبان ــور و ب ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل دانش

بــه گفتــه وی، در پایــان ایــن رقابت هــا، گــروه ســه نفــره دختــران دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 

و پســران کاشــان بــا کســب بیش تریــن امتیــاز راهــی مرحلــه کشــوری شــدند.

ــرا  ــور زه ــا حض ــان ب ــروه اصفه ــران، گ ــش خواه ــابقات و در بخ ــن مس ــرد: در ای ــح ک وی تصری

عالفچیــان، ریحانــه قاســمی و لیــال رجبــی توانســت ۴۸.۲۵ امتیــاز را از آن خــود کنــد و بــه عنــوان 

ــر شــناخته شــود. گــروه برت

دکتــر فدایــی افــزود: در بخــش آقایــان نیــز، گــروه دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان بــا کســب ۷۱.۷۵ 

ــه دســت آورد. بــه گفتــه وی، در ایــن گــروه، ابوالفضــل حکیــم الهــی،  ــوان نخســت را ب امتیــاز، عن

حســان بکرانــی و محمــد داوود فالحــی میبــدی بــه ســواالت بخش هــای مختلــف پاســخ دادنــد.

وی گفــت: دانشــجویان پســر دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان نیــز در ایــن رقابــت هــا بــه امتیــاز 

۴۶.۵ رســیدند و علــوم پزشــکی شــهرکرد بــه امتیــاز ۴۰.۵ بســنده کــرد.

سرپرســت معاونــت دانشــجویی و امــور فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در پایــان خاطــر نشــان کــرد: رقابتهــای بخــش تیمــی بــرای نخســتین بــاردر 

بیســت وچهارمیــن جشــنواره قــرآن و عتــرت (ع) وزارت بهداشــت اجــرا مــی شــود کــه دانشــجویان شــرکت کننــده در ایــن بخــش بــه ســواالت رشــته هــای 

حفــظ، قرائــت و مفاهیــم بــه صــورت مشــترك پاســخ مــی دهنــد.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش ــی دانش ــت فرهنگ ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

شــهرکرد گفــت: بــا همــکاری کانــون خیریــه لبخنــد مــاه ایــن دانشــگاه، تجهیــز 

و نوســازی اتــاق کــودک بخــش آنكولــوژی مركــز آموزشــی درمانــی آیــت اهللا 

كاشــانی انجــام شــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر عبــد المجیــد فدایــی افــزود: اعضــای کانــون خیریــه 

"لبخنــد مــاه" دانشــگاه ، بــا توجــه بــه ضــرورت ایجــاد فضایــی شــاد و ســرگرم 

کننــده در بیمارســتان ها بــرای کــودکان، طــرح تجهیــز و نوســازی اتــاق کــودك 

بخــش آنكولــوژی مركــز آموزشــی و درمانــی آیــت الــه كاشــانی را اجــرا نمودند.

ــاره  ــا اش ــز ب ــهرکرد نی ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــاه دانش ــد م ــون لبخن ــر کان دبی

بــه ضــرورت ایجــاد فضایــی شــاد و ســرگرم کننــده در 

ــه  ــودكان ب ــاز ک ــردن نی ــرآورده ک ــرای ب ــتان ها ب بیمارس

بــازی و كاهــش اثــرات منفــی دوری از خانــه بــر رونــد درمــان كــودكان بیمــار 

گفــت: بــا مشــاركت دانشــجویان فعــال در ایــن كانــون خیریــه، طــرح تجهیــز 

ــه  ــی آیــت ال ــز آموزشــی درمان ــاق كــودك بخــش ســرطان مرك و نوســازی ات

ــد. ــرا ش ــهركرد اج ــانی ش كاش

خشــایار عــرب اعتبــار هزینــه شــده بــرای اجــرای ایــن طــرح را ۱۵ میلیــون ریال 

اعــالم کــرد و افــزود: ایــن مبلــغ بــا کمــک اعضــای کانــون جمــع آوری و صــرف 

خریــداری وســایل بــازی و برخــی تعمیــرات ایــن اتــاق بــازی شــده اســت.

ــازی  ــاق ب ــز ات ــرای تجهی ــاه ب ــد م ــه لبخن ــون خیری ــه کان ــان اینک ــا بی وی ب

ــح  ــر دارد، تصری ــی را در نظ ــری برنامه های ــمعی بص ــایل س ــه وس ــودکان ب ک

ــرای  ــد اج ــد رون ــه می توان ــئوالن مربوط ــر مس ــه بیش ت ــکاری هرچ ــرد: هم ک

ــود بخشــد. ــه را بهب ــن برنام ای

رقابت های بخش تیمی جشنواره قرآن و عترت منطقه ۴ دانشگاه های علوم پزشکی کشور با معرفی برترین ها به پایان رسید

تجهیز و نوسازی اتاق کودک بخش آنکولوژی مرکز آموزشی درمانی کاشانی شهرکرد



۳۵

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش ــی دانش ــت فرهنگ ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

در جمــع  شــهرکرد  دانشــجویان علــوم پزشــکی  آثــار  شــهرکرد گفــت: 

برترین هــای بخــش ادبــی جشــنواره ســیمرغ درخشــید.

ــی از  ــر ادب ــت اث ــزود: هف ــی اف ــد فدای ــر عبدالمجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــن در جمــع  ــا قرارگرفت ــوم پزشــکی شــهرکرد ب آثــار دانشــجویان دانشــگاه عل

ــی  ــه نهای ــی مرحل ــیمرغ راه ــی س ــنواره بین الملل ــن جش ــای دهمی برترین ه

ــنواره شــد. ــن جش ای

ــوم  ــگاه عل ــاعر دانش ــجوی ش ــی، دانش ــی  خواص ــرد: امیرعل ــح ک وی تصری

ــش آزاد و  ــه و در دو بخ ــته تران ــر در رش ــر برت ــه اث ــا س ــهرکرد ب ــکی ش پزش

ــد. ــی راه یاب ــه نهای ــه مرحل ــت ب ــالمت توانس ــگ س فرهن

بــه گفتــه وی، خواصــی در بخــش آزاد، شــعر پنجــره را بــه جشــنواره معرفــی 

ــگ  ــر وی در بخــش فرهن ــام دو اث ــی، ن ــی ب ــود  و ب ــد کب ــرده اســت و گنب ک

ــی رود. ــه شــمار م ــیمرغ ب ــن جشــنواره س ســالمت دهمی

دکتــر فدایــی افــزود: احســان رئیســی دیگــر دانشــجوی ایــن دانشــگاه هــم 

ــای  ــع برترین ه ــود را در جم ــام خ ــت ن ــام ســوزن بان توانس ــه ن ــری ب ــا اث ب

بخــش شــعر کالســیک جــای دهــد.

بــه گفتــه وی، در رشــته نثــر طنــز علــی ســهیلیان بــا اثــری بــه نــام پزشــکی 

و کامیــار خاکــی بــا متنــی در بــاب حاشــیه های ســینمایی خــوش درخشــید.

سرپرســت معاونــت فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــی جشــنواره  ــش ادب ــده بخ ــوی برگزی ــا بان ــرد، تنه ــری ف ــه قنب گفــت: فاطم

ــام  ــا ن ــود را ب ــر خ ــم اث ــهرکرد ه ــکی ش ــگاه علــوم پزش ســیمرغ از دانش

ــگ  ــش فرهن ــه بخ ــته تران ــای رش ــت برترین ه ــی در فهرس ــای زندگ قصه ه

ــرد. ــدگار ک ســالمت مان

ــه  ــگان ب ــت راه یافت ــالم فهرس ــا اع ــون ب ــت: تاکن ــار داش ــی اظه ــر فدای دکت

ــه نهایــی دو بخــش هنرهــای تجســمی و ادبــی جشــنواره ســیمرغ، ۱۴  مرحل

اثــر از دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد موفــق بــه کســب امتیــاز حضــور در 

ــه از جشــنواره شــدند. ــن مرحل ای

ــوم  ــگاه عل ــجویی دانش ــور دانش ــی و ام ــت فرهنگ ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

ــب  ــاری، از کس ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم پزش

ســه مــدال طــال و یــک مــدال نقــره توســط دانشــجویان دختــر ورزشــکار ایــن 

دانشــگاه در چهاردهمیــن المپیــاد ورزشــی دانشــجویان دختــر دانشــگاه هــای 

ــر داد. ــوم پزشــکی سراســر کشــور خب عل

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: در رشــته تیمــی تیــر اندازی 

بــا تفنــگ دانشــجویان اعزامــی ایــن دانشــگاه موفــق بــه کســب مقــام چهــارم 

. شند

وی تصریــح کــرد: همچنیــن عاطفــه امیــری در رشــته انفــرادی تیرانــدازی بــا 

تفنــگ موفــق بــه کســب مــدال نقــره شــد.

بــه گفتــه وی در مــاده ۱۰۰ متــر آزاد ، ۲۰۰ متــر آزاد و ۵۰ متــر قورباغــه نیــز دنیــا 

حســینی صاحــب ســه مــدال طــال شــد دکتــر فدایــی افــزود: خدیجــه امیــری 

دیگــر دانشــجوی شــرکت کننــده از دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در رشــته 

پرتــاب دیســک جایــگاه پنجــم را بــه خــود اختصــاص داد.

درخشش آثار دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد در جمع برترین های بخش ادبی جشنواره سیمرغ

کسب سه مدال طال و یک نقره توسط دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد



۳۶

ــجویی  ــور دانش ــی و ام ــت فرهنگ ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری مراســم 

ورودی  عمومــی  پزشــکی  دانشــجویان  دانش آموختگــی 

ســال ۹۱ ایــن دانشــگاه در ششــمین روز از شــهریورماه ۹۸ در 

ســالن همایش هــای ابــن ســینا واقــع در مجتمــع آموزشــی 

ــر داد. ــه خب ــی رحمتی رفاه

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر عبدالمجیــد فدایــی بــا اعــالم ایــن 

خبــر افزود: ۳۵ نفر از دانشــجویان پزشــکی عمومی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد در مراســمی دانش آموختگــی خــود 

را جشــن گرفتنــد.

وی تصریــح کــرد: معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ایــن مراســم بــا اشــاره 

ــد: «  ــه می فرماین ــی (ع) ک ــن عل ــی از امیرالمؤمنی ــه حدیث ب

ــی  ــذرد، مواقع ــی می گ ــق زندگ ــر از اف ــد اب ــا مانن فرصت ه

کــه فرصت هــای خیــری پیــش می آیــد، آن را غنیمــت 

ــوان  ــكان ج ــت: پزش ــد» گف ــتفاده کنی ــمارید و از آن اس ش

ــه  ــال ب ــت س ــم پــس از گذشــت هف ــن مراس ــر در ای حاض

ــش  ــت بخ ــن فرص ــد و ای ــل آمدن ــی نائ ــه علم ــن درج ای

ــد. ــدر آن را بدانن ــد ق ــه بای ــت ك ــر آن هاس ــی از عم مهم

ــای  ــه ه ــه توصی ــه ب ــرد توج ــه وی، دکترصالحی ف ــه گفت ب

ــیر  ــت در مس ــول موفقی ــم و از اص ــادران را مه ــدران و م پ

ــه مــردم،  ــت ب ــت: خدم ــار داش ــت و اظه ــی دانس زندگ

فرصــت مغتنــم و خیــری اســت کــه دانش آموختــگان 

ــی اســتفاده کننــد. ــه خوب ــوم پزشــکی می تواننــد از آن ب عل

ــگاه  ــی دانش ــاون آموزش ــرد: مع ــح ک ــی تصری ــر فدای دکت

ــش  ــم دان ــخنانی، مراس ــم در س ــن مراس ــه ای ــز در ادم نی

ــکان  ــی پزش ــدی در زندگ ــل جدی ــرآغاز فص ــی را س آموختگ

جــوان دانســت و افــزود: بایــد ایــن عزیــزان بــرای دســتیابی 

ــد. ــه کار گیرن ــالش خــود را ب ــی، ت ــر عمل ــدارج باالت ــه م ب

بــه گفتــه وی، دکتــر خالــدی فــر بــا بیــان اینکــه خــط اول 

ــح  ــد، تصری ــکیل می دهن ــی تش ــکان عموم ــان را پزش درم

کــرد: بــار اصلــی درمــان بیمــاران در جامعــه برعهــده 

متخصصــان حــوزه علــوم پزشــکی اســت و بــا توجــه 

ــه كمبــود متخصصــان در شــبكه های درمانــی مناطــق  ب

مختلــف، الزم اســت دانش آموختــگان پزشــكی عمومــی بــه 

تحصیــل در رشــته های تخصصــی هدایــت شــوند.

ــوم پزشــکی شــهرکرد  ــور دانشــجویی دانشــگاه عل وبــدا؛ سرپرســت معاونــت فرهنگــی ام

و دبیــر ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ایــن دانشــگاه، ضمــن گرامیداشــت هفتــه 

ــاهراه  ــگاه ش ــت و جای ــر اهمی ــن ام ــت: ای ــر، گف ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــای ام احی

ــی اســالم را دارد. حیات

ــی  ــی توجیه ــش و نشســت آموزش ــی در همای ــد فدای ــر عبدالمجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــرای اصــالح  ــر ب ــه معــروف و نهــی از منک ــزوم اســتمرار امــر ب ــر ل ــه داران معــروف، ب طالی

امــور تاکیــد کــرد و افــزود: در ایــن صــورت اســت کــه احیــای امــر بــه معــروف در ســطح 

جامعــه اجرایــی و عملیاتــی مــی شــود.

وی، در خصــوص چرایــی انجــام امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نیــز گفــت: بــر اســاس 

ــون  ــم قان ــت، اصل شش ــه اس ــرار گرفت ــرآن ق ــات ق ــه در راس آن آی ــتی ک ــناد فرادس اس

اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، روایــات و احادیــث بــه عنــوان ســیره عملــی پیامبــران 

و ائمــه معصومیــن (ع)، ســخنان رهبــر کبیــر انقــالب اســالمی و فرمایشــات مقــام معظــم 

رهبــری در بــاب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و در نهایــت دســتورالعمل هایــی کــه از 

طریــق ایــن ســتاد در ســطح کشــور و اســتان ابــالغ مــی گــردد بایــد بــه آن پرداختــه شــود.

ــون در  ــر هــم اکن ــروف و نهــی از منک ــه مع ــر ب ــه ســتاد و شــوراهای ام ــان اینک ــا بی وی ب

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد فعــال مــی باشــد افــزود: فرهنــگ ســازی در ایــن زمینــه، 

حمایــت از آمــران بــه معــروف و نهیــان از منکــر و رابطیــن و طالیــه داران دو وظیفــه مهــم 

ایــن ســتاد و شــوراها اســت.

دکتــر فدایــی در ادامــه بــه شــرایط انجــام امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اشــاره و اظهــار 

ــه چــه  ــد آگاه باشــد ک ــر بای ــده از منک ــی کنن ــروف و نه ــه مع ــده ب ــر کنن ــرد ام داشــت: ف

امــری معــروف و چــه كاری منكــر اســت در غیــر ایــن صــورت فلســفه وجــودی ایــن امــر 

محقــق نخواهــد شــد.

وی بــا تاکیــد بــر لــزوم پرهیــز از افــراط و تفریــط در ایــن امــر در خصــوص امــوری کــه بایــد 

در مــورد آن بــه دیگــران متذکــر شــد گفــت: امــور اعتقــادی، اجتماعــی، سیاســی فرهنگــی، 

ــا از  ــر هســتند ام ــد تذک ــف نیازمن ــروز تخل ــی در صــورت تخطــی و ب  اقتصــادی و ... همگ

رابطیــن خواســته مــی شــود بــر اســاس دســتورالعمل هــای پیــش بینــی شــده اقــدام و در 

هــر شــرایطی مســائل نظارتــی را رعایــت نماینــد.

وی بــا بیــان ســطوح مختلــف نظارتــی از نظــارت خداونــد بــر اعمــال انســان، خــود کنترلی، 

نظــارت مردمــی تــا  نظــارت ســازمانی اظهــار داشــت: از جملــه مصادیــق نظــارت ســازمانی 

کــه کارکنــان بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــند، رعایــت اصــل پاســخ گویــی و مســئولیت 

پذیــری اســت و هــر فــردی در هــر جایــگاه و مســئولیتی بایــد پاســخ گویــی بــه مــردم و 

مقامــات بــاال دســت را ســرلوحه کار خــود قــرار داد.

ــوم پزشــکی شــهرکرد،  ترجیــح  ــه معــروف و نهــی از منکــر دانشــگاه عل ــر ســتاد امــر ب دبی

ــتفاده از آن در  ــال و اس ــت الم ــت از بی ــخصی حفاظ ــع ش ــر مناف ــازمان ب ــع س دادن مناف

مســیر درســت را از دیگــر مصادیــق نظــارت ســازمانی در ســطح کارکنــان برشــمرد و افــزود: 

ــه شایســته ســاالری در ســطوح مختلــف مدیریتی، عدالــت  ــا  توجــه ب مدیــران نیــز بایــد ب

ــه در  ــی از زیرمجموع ــاركتی و نظرخواه ــت مش ــان،  مدیری ــاء کاركن ــار، ارتق ــار و رفت در گفت

تصمیــم گیــری هــا، تقویــت انگیــزه كاركنــان بــا بكارگیــری روش هــای انگیزشــی مــادی و 

معنــوی، ارتقــاء ســطح دانــش و مهــارت كاركنــان را بــرای ارتقــاء كمــی و كیفــی خدمــات 

ســازمانی رعایــت نماینــد.

مراسم دانش آموختگی دانشجویان پزشکی عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

ظ اهمیت و  امر به معروف و نهی از منکر به

جایگاه شاهراه حیاتی اسالم است
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تقدیر رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت 

و دبیر نظام ثبت تجارب مدیران سالمت کشور از دکتر علی 

احمدی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ــول اداری و  ــت و تح ــز توســعه مدیری ــس مرک ــاالریان زاده رئی ــین س ــر محمدحس ــدا؛ دکت وب

ــه  ــی تجرب ــی احمــدی در پ ــر عل ــران ســالمت کشــور از دکت ــت تجــارب مدی ــام ثب ــر نظ دبی

موفــق تدویــن برنامــه جامــع ســالمت اســتان چهارمحــال و بختیــاری در افــق ۱۴۰۴ تقدیــر 

نمــود. 

ــوم  ــات مــدل ســازی در ســالمت دانشــگاه عل ــز تحقیق ــدا؛ سرپرســت مرک ــزارش وب ــه گ ب

ــات ایــن برنامــه اظهــار داشــت: مســئولیت پذیــری،  پزشــکی شــهرکرد در خصــوص جزئی

ــم و اساســی  ــه هــای مه ــردم از مولف ــی مســئوالن و مشــارکت م شــفافیت و پاســخ گوی

ــع موجــود اســت. ــع مشــکالت و موان ــرای رف ب

دکتــر علــی احمــدی بــا بیــان اینکــه، ۷۵ درصــد از مشــکالت و بــار بیمــاری هــا و حــوادث 

منجــر بــه فــوت خــارج از حیطــه فعالیــت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســت افــزود: همــکاری 

ــار  ــه کاهــش ب ــای ســالمت جامعــه و پاســخگویی ب ــظ و ارتق ــرای حف هــای بیــن بخشــی ب

بیماریهــای غیرواگیــر ضرورتــی انــكار ناپذیــر اســت.

بــه گفتــه وی، برنامــه جامــع ســالمت اســتان چهارمحــال و بختیــاری در افــق ۱۴۰۴ بــا رویکــردی 

نویــن بــا بهــره گیــری از اپیدمیولــوژی نظــام ســالمت تدویــن شــد. 

وی افــزود: محوریــت ســالمت در توســعۀ پایــدار جامعــه، گفتمــان مســلط دنیــای امــروز اســت و تضمیــن 

ســالمت، ازجملــه وظایــف عمــدۀ دولــت، شــناخته  شــده و اصــول۲۹،۳ و ۴۳ قانــون اساســی بــر ایــن موضــوع، 

تأکیــد دارد.

وی ادامــه داد: اگرچــه تأمیــن، حفــظ و ارتقــای «ســالمت» وظیفــه ای فــردی، اجتماعــی، ســازمانی و حاکمیتــی اســت؛ ولیکــن 

ــر عهــدۀ دولت هــا بــوده و یکــی از مؤلفه هــای حکمرانــی بهینــه و پیش شــرط تحقــق توســعۀ پایــدار در هــر کشــور  مســئولیت ایــن امــر ب

ــی رود. ــمار م به ش

وی تصریــح کــرد: بــرای دســتیابی بــه شــاخص های ارتقــای ســالمت در اســتان چهارمحــال و بختیــاری همــکاری بین بخشــی دســتگاه های 

اجرایــی اســتان و مشــارکت ســاختارمند مــردم ضــروری اســت و بــا توجــه بــه فقــدان برنامــه در نظــام ســالمت بــرای مشــارکت مــردم و 

همــکاری بیــن بخشــی، ایــن برنامــه بــا هــدف همــکاری بین بخشــی و مشــاركت مــردم در ارتقــای ســالمت تدویــن شــد.

سرپرســت مرکــز تحقیقــات مــدل ســازی در ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد اظهــار داشــت: ایــن برنامــه بــا رویکــرد اپیدمیولــوژی 

در نظــام ســالمت و در هفــت مرحلــه تدویــن شــد و مرحلــه اول ساختارســازی و برگــزاری یکصــدودو جلســۀ حمایت طلبی،کارشناســی، بحــث 

گروهــی و كارگاه هــای متعــدد توانمندســازی ذی نفعــان و ذی ربطــان فرایندهــای تدویــن برنامــۀ جامــع ســالمت اســتان بــا عضویــت نماینــدۀ 

هریــك از دســتگاه های اجرایــی اســتان، نهادهــای غیردولتــی و ســمن هــا، فرهیختــگان علمــی، اجرایــی و باتجربــۀ اســتان؛ تشــكیل شــورای 

راهبــردی، كارگــروه هــا (ذی نفعان،تلفیــق، فّنــی و تیــم مجریــان) و تیــم ناظــر بــود در مراحــل دوم و ســوم ارزیابــی نیازهــای جامعــه، مــرور 

سیســتماتیك و اســتخراج بندهــای مرتبــط و وضعیــت موجــود شــاخصهای ســالمت اســتان و اســتفاده از نتایــج اولیــه مطالعــه كوهــورت 

ســالمت و بیماریهــای غیرواگیــر اســتان تدویــن شــد.

بــه گفتــه وی، در مرحلــه چهــارم دورنمــا، مأموریــت، ارزش هــا، اهــداف راهبــردی، مداخــالت و الزامــات برنامــه تهیــه شــد و در مرحلــه پنجــم 

گــزارش اســتقرار همــکاری، هماهنگــی بین بخشــی و مشــارکت مــردم؛ مشــتمل بــر تکالیــف دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد و دســتگاه های 

ــن شــد. اجرایــی اســتان و ســازمان های مردم نهــاد تدوی

ــی اســتان در اســتانداری  ــالمت و امنیــت غذای ــروه س ــالح و از کارگ ــه در مراجــع ذیص ــز، برنام ــه ششــم نی ــزود: در مرحل ــدی اف ــر احم دکت

تصویــب و بــرای تصویــب در صحــن شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان، پیــش نویــس آن در معــرض داوری و جمــع آوری پیشــنهادات 

دســتگاه هــا، عمــوم و نخبــگان قــرار گرفــت. 

وی خاطــر نشــان کــرد: مداخــالت برنامــه در افــق ۱۴۰۴ در ســه ســطح اجتماعــی و محیطــی، نظــام ســالمت شــامل ارائــۀ خدمــات ســالمت 

پایــه و تخصصــی و مداخــالت ترویجــی ســبک زندگــی تع�ــن شــدند.

وی ادامــه داد:  تکلیــف هریــک از دســتگاه های اجرایــی اســتان و نهادهــای مردمــی در ۵۰ پــروژه  ســالمت محور در قالــب تفاهــم نامــه هــای 

ــان تع�ــن و پــس از تصویــب  ــارد توم ــه ۲۰۰میلی ــاری قریــب ب ــا اعتب ســاالنه و روش اجــرای برنامــه و چگونگــی پایــش و ارزشــیابی آن ب

توســط باالتریــن مقــام دولتــی در اســتان ابــالغ و اجرایــی شــد و برنامــه در ســال دوم اجــرا قــرار گرفتــه اســت.

ــداز ۱۴۰۴ و  ــا چشــم ان ــاری اســت کــه ب ــه گفتــه وی، برنامــه مذکــور اولیــن برنامــه در تاریــخ نظــام ســالمت اســتان چهارمحــال و بختی ب

تصویــب مراجــع ذیصــالح و مشــارکت همــه ذینفعــان تدویــن و اجرایــی شــده اســت و برنامــه در لینــک https://mhrc.skums.ac.ir/ در 

ــوان یــک تجربــه موفــق توســط مرکــز توســعه مدیریــت و تحــول اداری  قســمت منــوی زیرســاختها در دســترس و بشــماره ۱۱۵۸۴۷ بــه عن

كشــور تا�ــد گردیــد.

ــری سرپرســت  ــدس جزای ــر شــیرانی ، مهن ــه ریاســت دانشــگاه دکت ــن برنام ــالغ ای ــن، تصویــب و اب ــار داشــت: در تدوی ــان اظه وی در پای

ــی از مرکــز تحقیقــات  معاونــت بهداشــتی دانشــگاه و مهنــدس عباســی رئیــس دبیرخانــه ســاغ و برخــی اعضــای هیــات علمــی و همکاران

عوامــل اجتماعــی ســالمت و مرکــز تحقیقــات مــدل ســازی در ســالمت و همــه معاونتهــای دانشــگاه، بویــژه معاونــت توســعه مدیریــت و 

منابــع دانشــگاه و معاونــت اجتماعــی ســابق دانشــگاه ؛ مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه، اســتانداری چهارمحــال و 

ــاری و ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان و دســتگاههای اجرایــی اســتان و مدیــران کل آنهــا همــکاری نمودنــد. بختی
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ــذا و داروی  ــت غ ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در پیامــی 

فــرا رســیدن دوازدهــم تیرمــاه ســالروز 

صــدور فرمــان تاریخــی مقــام معظــم 

ــارزه  ــتاد مب ــکیل س ــر تش ــی ب ــری مبن رهب

ــت. ــک گف ــاق کاال و ارز را تبری ــا قاچ ب

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر رضــا محمــدی در 

ــای  ــه کااله ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــام ب ــن پی ای

مهمتریــن  از  قاچــاق  محــور  ســالمت 

عوامــل آســیب رســان بــه ســالمت جامعــه 

ــت؛ ــتند آورده اس هس

ــام معظــم  ــه فرمایــش مق ــه ب ــالی ک در س

ــه  ــام گرفت ــد" ن ــق تولی ــال "رون ــری س رهب

بــه ضــرورت مبــارزه  پرداختــن  اســت 

ــت  ــتای حمای ــاق کاال و ارز در راس ــا قاچ ب

مضاعفــی  اهمیــت  از  داخــل  تولیــد  از 

برخــوردار اســت. آنچــه کــه مســلم اســت 

ی  در ســالهای گذشــته قاچاق کاال آســیب

جــدی بــه پیکــره اقتصــاد کشــور وارد 

كننــدگان  تولیــد  از  بســیاری  و  نمــوده 

ــت  ــی دس ــكالت اساس ــا مش ــی را ب داخل

بــه گریبــان كــرده اســت. ایجــاد اختــالل در 

نظــام اقتصــادی، كاهــش اشــتغال و رشــد 

ــی  ــه تــوان تولیــد داخل بیــكاری، آســیب ب

ــالمت  ــادن س ــر افت ــه خط ــن ب و همچنی

شــهروندان از مهمتریــن نتایــج پدیــده 

ــدور  ــتند. پــس از ص شــوم قاچــاق هس

ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــان تاریخ فرم

ــر تشــكیل  ــی ب ــاه ۱۳۸۱ مبن دوازدهــم تیرم

ــارزه  ــا قاچــاق كاال و ارز، مب ــارزه ب ســتاد مب

ــتری  ــتاب بیش ــوم ش ــده ش ــن پدی ــا ای ب

ــجم و  ــات منس ــت و اقدام ــود گرف ــه خ ب

ــام  ــف انج ــتگاههای مختل ــری در دس موث

شــد. در ایــن بیــن مبــارزه بــا قاچــاق 

اهمیــت  از  محــور  ســالمت  كاالهــای 

مضاعفــی برخــوردار اســت چــرا كــه عــالوه 

ــردم  ــالمت م ــاد، س ــه اقتص ــیب ب ــر آس ب

ــرده  ــه ك ــدی مواج ــرات ج ــا خط ــم ب را ه

ــن  ــد ای ــداء تولی ــًا مب ــرا اساس ــت زی اس

فــراورده هــا مشــخص نیســت و نظارتــی 

بــر رونــد تولیــد و تركیبــات اســتفاده شــده 

در ایــن محصــوالت وجــود نــدارد. نظــر بــه 

ــان  ــت از فرم ــوع و در اطاع ــت موض اهمی

ــذا و  ــت غ ــت، معاون ــای والی ــام عظم مق

ــروه  ــای كارگ ــی از اعض ــوان یك ــه عن دارو ب

تخصصــی مبــارزه بــا قاچــاق تمــام تــالش 

ــاق  ــزان قاچ ــه كاهــش می خــود را در زمین

ــته  ــال داش ــور اعم ــالمت مح ــای س كااله

ــه  ــات ب ــًا توفیق ــت. قطع ــد داش و خواه

قاچــاق،  بــا  مبــارزه  در  آمــده  دســت 

ــی،  ــاری تعال ــرت ب ــاف حض ــون الط مره

معظــم  مقــام  دلســوزانه  ی  پیگیری

ــت. ــم اس ــردم فهی ــاركت م ــری و مش رهب

ــد  ــان، از درگاه خداون ــن در پای وی همچنی

ــرای  ــزون ب ــات روز اف ــال آرزوی توفیق متع

ــن  ــی ای ــه کن ــه در ریش ــانی ک ــه کس کلی

معضــل تــالش مــی کننــد مســئلت نمــوده 

اســت.

و  آرایشــی  هــای  فــراورده  کارشــناس  وبــدا؛ 

ــوم  ــت غــذا و داروی دانشــگاه عل بهداشــتی معاون

آموزشــی  کارگاه  برگــزاری  از  پزشــکی شــهرکرد، 

آشــنایی بــا خطــرات ناشــی از مصــرف لــوازم 

ــگاه  ــتی قاچــاق در ایــن دانش آرایشــی و بهداش

خبــر داد.

ــدف از  ــلیمانی ، ه ــران س ــدا؛ کام ــزارش وب ــه گ ب

ــاء  وزه را ارتق ــک ــی ی ــن کارگاه آموزش ــزاری ای برگ

ــاغل در  ــان ش ــی کارشناس ــش و آگاه ــطح دان س

ــه  ــه دانشــگاه در زمین واحــد هــای بهداشــتی تابع

فــراورده هــای  اســتفاده از  از  ناشــی  خطــرات 

آرایشــی و بهداشــتی قاچــاق و تقلبــی، عنــوان کــرد.

وی، بــا تاکیــد بــر لــزوم الصــاق بــر چســب کنتــرل 

اصالــت و رهگیــری بــر روی محصــوالت آرایشــی و 

بهداشــتی، بــه برخــی از عــوارض ناشــی از مصــرف 

فــراورده هــای قاچــاق و غیــر بهداشــتی و خطــرات 

ــوه  ــا، نح ــراورده ه ــه ف ــرف اینگون ــی از مص ناش

اســتعالم کــد ۱۶ رقمــی برچســب اصالــت موجــود 

بــر روی بســته بنــدی فــراورده هــای وارداتــی 

و همچنیــن انــواع پیغام هــای دریافتــی پــس 

ــاره  ــت اش ــای اصال ــب ه ــتعالم برچس از اس

داشــت.

وی گفــت: آشــنایی بــا مفهــوم تاتــو و عواقــب 

ــتی و  ــول بهداش ــت اص ــدم رعای ــی از ع ناش

ــاز در  ــر مج ــواد غی ــزات و م ــتفاده از تجهی اس

ــور  ــه ط ــه ب ــود ک ــی ب ــر مباحث ــو از دیگ تات

کامــل توســط دکتــر شــاهقلی بــرای حاضریــن 

تشــریح شــد.

ــر شــاهقلی عفونــت هــای  ــه وی، دکت بــه گفت

میکروبــی و ویروســی و قارچــی، ریــزش مــو، 

تغ�ــر رنــگ پوســت، حساســیت، ســرطان زایــی، 

ــکار و دژنــره  ــت، ایجــاد اس دپیگانتاســیون پوس

ــمرد و  ــر ش ــو ب ــوارض تات ــت را از ع ــدن پوس ش

ــط  ــو توس ــرای تات ــودرو ب ــگ خ ــتفاده از رن از اس

ــال  ــران نفــت و زغ ــتفاده از قط ــودجویان، اس س

ی نفتــی، اســتفاده رنــگ  ســنگ و هیــدرو کربن

ــرب  ــد س ــزات ســنگین مانن ــتفاده از فل ــر، اس پرینت

نیــکل و كادمیــوم كبالــت، وجــود نیتریتهــا و نیتروز 

ــد،  ــد فرمالد� ــی مانن ــده حاللهای ــا، باقیمان آمینه

وجــود ناخالصــی هــا، هیــدرو كربنهــای اروماتیــك، 

 iarc آمینهــای آروماتیــك، كارســینوژنها ی فهرســت

ــوان  ــه تقلبــات موجــود در ایــن حــوزه عن را از جمل

ــرد. ك

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه 

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــت: ب ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش عل

ــگ مصــرف  ــه دشــمن، فرهن ــم هــای ظالمان تحری

ــد. ــج دهی ــد داخــل را تروی داروهــای تولی

ــی  ــط عموم ــه نقــل از رواب ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

نامــه ای  در  دکتــر رضــا محمــدی،  معاونــت؛ 

خطــاب بــه داروخانــه هــای اســتان، ضمــن اشــاره 

بــه تحریــم هــای ظالمانــه دشــمن در حــوزه دارو و 

ــگ  ــج فرهن ــر ضــرورت تروی ــکی، ب ــزات پزش تجهی

صحیــح مصــرف اقــالم تولیــد داخــل تاکیــد کــرد.

بــه  خطــاب  نامــه  ایــن  در  محمــدی،  دکتــر 

اســت:  آورده  هــا  داروخانــه  فنــی  مســئولین 

ــطح  ــای س ــه ه ــرم داروخان ــی محت ــئولین فن مس

ــور و  ــاص کش ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج ــتان، ب اس

ــای  ــم ه ــا تحری ــمندانه ب ــه هوش ــرورت مقابل ض

ــزات پزشــکی  ــه در خصــوص دارو و تجهی ظالمان

فرهنــگ صحیــح  مصرفــی، مســتدعی اســت 

مصــرف اقــالم تولیــد داخــل در مقایســه بــا اقــالم 

ــود. ــج ش ــی تروی ــابه واردات مش

ــه،  ــن نام ــری از ای ــمت دیگ ــن در قس وی، همچنی

ــد  ــتفاده از برن ــر اس ــار ب ــه بیم ــرار ب ــدم اص ــر ع ب

خاصــی از دارو و همچنیــن پرهیــز از مصــارف 

ــه  القایــی و تحمیــل هزینــه هــای غیــر ضــروری ب

ــت. ــوده اس ــد نم ــاران تاکی بیم

پیام سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت سالروز 

صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خطرات ناشی از مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق

فرهنگ مصرف داروهای تولید داخل راهی برای مقابله با تحریم های ظالمانه دشمن
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وبــدا؛ کارشــناس امــور دارویــی اداره نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر معاونــت غــذا و دارو 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: ورزشــکاران مکمــل غذایــی مــورد نیــاز خــود را از 

داروخانــه تهیــه کــرده و بــه برچســب اصالــت موجــود روی ایــن فــراورده هــا توجــه كننــد.

ــدی در دوره  ــرم محم ــر اک ــت؛ دکت ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

آموزشــی آشــنایی بــا مکمــل هــا کــه ویــژه تکنســین هــای داروئــی در ســالن اجتماعــات 

معاونــت غــذا و دارو برگــزار شــد، ضمــن تاکیــد بــر لــزوم تهیــه مكمــل هــا از مراكــز معتبــر، 

داروخانــه را مطمئــن تریــن مركــز عرضــه ایــن فــراورده هــا اعــالم كــرد.

وی، در ایــن کارگاه یــک روزه بــه تشــریح انــواع مکمــل هــای موجــود در بــازار و ترکیبــات 

آنهــا پرداخــت و افــزود: غالــب مکمــل هــای موجــود در ســطح عرضــه وارداتــی هســتند 

و هنــگام خریــد بایــد بــه وجــود برچســب اصالــت و رهگیــری ایــن محصــوالت ســالمت 

محــور دقــت شــود.

ــورد تا�ــد  ــت م ــد برچســب اصال دکتــر محمــدی خاطــر نشــان کــرد، مکمــل هــای فاق

ســازمان غــذا و دارو نیســتند بنابرایــن، تضمینــی در مــورد کارایــی و خلــوص آنهــا وجــود 

نــدارد.

وی گفــت، مکمــل هــا بــا هــدف بهبــود عملکــرد یــا جبــران کمبــود برخــی از مــواد مغــذی 

بایــد توســط پزشــک یــا متخصــص تغذیــه ورزشــی تجویــز شــود و بــه طــور کلی، شــواهد 

ــراد انتظــار  ــر اف ــدارد در حالیكــه اكث ــواد وجــود ن ــن م ــی بــه نفــع مصــرف ای علمــی کاف

مشــاهده تغ�راتــی غیــر معمــول از انهــا را دارنــد.

وی بــا بیــان اینکــه مهمتریــن دغدغــه بســیاری از ورزشــکارن هنــگام مصــرف مکمــل هــا 

بهبــود عملکــرد ورزشــی اســت تصریــح کــرد، اگرچــه از نظــر قانونــی مصــرف بســیاری از 

مکمــل هــا منــع نشــده، ولــی بایــد بــه مــوارد احتیاطــی توجــه كــرد.

ــرایط  ــا و ش ــل ه ــرف مکم ــدی مص ــان بن ــدار و زم ــتن مق ــزود: دانس ــدی اف ــر محم دکت

خــاص ورزشــی بــرای بــه حداکثــر رســاندن آثــار ایــن مکمــل هــا بســیار ضــروری اســت.

ــی، از  ــای واردات ــل ه ــت مکم ــن اصال ــای تع� ــریح روش ه ــن تش ــان، ضم وی در پای

ــوزه  ــود در ح ــش و آگاهــی خ ــطح دان ــاء س ــا ارتق ــت ب ــی خواس ــای داروئ تکنســین ه

ــه  ــه ب ــه توج ــکاران در زمین ــه ورزش ــاوره ب ــه مش ــه ارائ ــبت ب ــی، نس ی ورزش مکمل

ــم  ــرف ه ــاط در مص ــن احتی ــتعالم آن و همچنی ــوه اس ــراورده و نح ــت ف ــب اصال برچس

ــد. ــدام نماین ــل اق ــد مکم ــان چن زم

ــوم  ــت غــذا و داروی دانشــگاه عل ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

پزشــکی شــهرکرد در خصــوص ممنوعیــت تزریــق واکســن 

 lnfluvac tetra ــاری ــام تج ــا ن ــی ب ــزای ۴ ظرفیت آنفوالن

ــال هشــدار داد. ــر ســه س ــودکان زی ۲۰۱۹_۲۰۲۰ در ک

ــت؛  ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــار  ــزای چه ــن آنفوالن ــت: واکس ــدی گف ــا محم ــر رض دکت

کمپانــی  ســاخت   ۲۰۲۰_۲۰۱۹  lnfluvac tetra ظرفیتــی 

Abbott هلنــد مجــوز اســتفاده در کــودکان زیــر ســه ســال 

را نداشــته و فعــال فقــط بــرای بزرگســاالن و کــودكان بــاالی 

ســه ســال قابــل اســتفاده اســت.

از ســایر  ادامــه متذکــر شــد، بــرای اســتفاده  وی در 

برندهــای واکســن آنفوالنــزا از جملــه واکســن ۳ ظرفیتــی 

ظرفیتــی   ۴ واکســن  همچنیــن  و   ۲۰۲۰-۲۰۱۹  Influvac

پاســتور  ســافونی  کمپانــی  ســاخت   Vaxigrip Tetra

ــور  ــی وارد كش ــاری قانون ــه از مج ــی ک ــه در صورت فرانس

ــدارد. ــود ن ــی وج ــوند مانع ش

ورزشکاران مکمل مورد نیاز خود را از داروخانه تهیه کنند

ممنوعیت تزریق واکسن آنفوالنزای ۴ ظرفیتی 

lnfluvac tetra ۲۰۱۹_۲۰۲۰ در کودکان زیر سه سال
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هزینه و اثر بخشی داروهای پرهزینه در داروخانه های 

بیمارستانی استان مدیریت می شود

پزشک دارو ساز سنتی در سالمتکده شروع به کار کرد

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد در جلســه مســئولین 

فنــی داروخانــه هــای بیمارســتانی اســتان، بــر لــزوم اجرایــی شــدن طــرح مدیریــت هزینــه و 

اثــر بخشــی ۱۳ قلــم داروی پرهزینــه در داروخانــه هــای بیمارســتانی اســتان تاکیــد کــرد.

ی  بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛ دکتــر رضــا محمــدی گفــت: در جلســه

کــه بــه منظــور هماهنگــی امــور داروخانــه هــای بیمارســتانی اســتان در بیســت و چهارمیــن روز 

ــا  ــه هــا خواســته شــد ب ــی داروخان ــر معاونــت برگــزار شــد، از مســئولین فن شــهریورماه در دفت

توجــه بــه شــرایط حســاس کنونــی و مشــکالت ناشــی از تحریــم هــای ظالمانــه دشــمن در حــوزه 

ــه در  ــه ک ــر بخشــی داروهــای پرهزین ــه و اث ــزات پزشــکی، طــرح مدیریــت هزین دارو و تجهی

حــال حاضــر مشــمول ۱۳ قلــم داروســت را بــه طــور كامــل و دقیــق در بیمارســتانهای متبــوع 

خــود اجرایــی نماینــد.

ــی در بیمارســتان را از  ــع کمبودهــای داروی ــه موق ــزارش ب ــر محمــدی، گ دکت

جملــه محورهــای دیگــر مطــرح شــده در ایــن جلســه عنــوان کــرد 

و افــزود: در ایــن جلســه بحــث تلفیــق دســتورالعمل هــای 

ــل و ارســال  ــوه تکمی دارویــی و همچنیــن نح

ــوارض ناخواســته  ــزارش دهــی ع ی گ فرم

فنــی  مســئولین  بــرای   (ADR) دارویــی 

ــریح شــد. تش

وبدا؛مدیــر ســالمتکده طــب ایرانــی اکســیر گفــت: خانــم دکتــر زهــرا شــاه پیــری پزشــک 

ــوم پزشــکی  ــا پیگیــری هــای مســئولین طــب ایرانــی در دانشــگاه عل داروســاز ســنتی ب

از اواســط مــرداد مــاه ۹۸ جهــت آمــاده ســازی داروهــای طــب ایرانــی در ســالمتکده 

اكســیر كــه تنهــا مركزدانشــگاهی طــب ایرانــی در اســتان چهــار محــال و بختیــاری 

مــی باشــد شــروع بــه كار كــرد.

ی  بــه گــزارش وبــدا؛ مجیــد رئیســی بــا اعــالم ایــن خبــر ابــراز امیــدواری کــرد: بــا تالش

بیشــتر ایــن پزشــک و مســئولین زیربــط پیشــرفت بیشــتری در نحــوه ارائــه دارو بــه بیمــاران 

ایــن اســتان داشــته باشــیم.

وی در ادامــه بــه انتقــال ســالمتکده طــب ایرانــی اکســیر بــه محــل دارالشــفاء اشــاره داشــت 

ــکی  ــاختمان دندانپزش ــوم س ــه س ــت خــود را در طبق ــون فعالی ــن ســالمتکده تاکن ــزود: ای و اف

ــم  ــال ه ــاه ح ــت رف ــئولین، جه ــالش مس ــت و ت ــا هم ــون ب ــه اكن ــی داد ک ــه م ــدف ارائ ص

ــت،  ــان مل ــع در خیاب ــهركرد واق ــفاء ش ــاختمان دارالش ــه اول س ــه طبق ــی، ب ی گرام ــتانی اس

ــد. ــل گردی ــع منتق پشــت مســجد جام

وی تصریح کرد: داروخانه این سالمتکده نیز به مکان جدید انتقال یافته است.

ــا  ــوان تنه ــه عن ــی اکســیر ب ــنتی ایران ــه ســالمتکده طــب س ــان اینک ــا بی ــه ب ــی در ادام رئیس

مرجــع تخصصــی دانشــگاهی ایــن رشــته در اســتان اســت افــزود: خدمــات ســالمتکده شــامل: 

ــی باشــد کــه  ــو درمانــی،  ماســاژ، بادکــش و ... م درمــان هــای گیاهــی، فصــد، حجامــت، زال

ــه مــی گــردد. توســط متخصصیــن ارائ
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کارگاه آموزشی پ�یشگیری 
و مبارزه با قاچاق کاالهای 

سالمت محور ویژه کارشناسان 
بهداشتی

دوره آموزشی،آشنایی با 
آسیب شناسی و تاثیر 

آلودگی در صنایع غذایی ویژه 
مسئولین فنی واحد های

 تولیدی

دومین  جلسه کمیته دارو 
و تجهیزات پزشکی  دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد 

اجالس معاونین غذا و 
داروی دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور با حضور
 وزیر محترم بهداشت
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وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا نزدیــک شــدن بــه ســاعات پایانــی 

بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون در پیامــی، از تمامــی دســت انــدرکاران ایــن برنامــه 

و حرکــت ملــی تقدیــر کــرد.

ــق اعــالم  ــی درخشــان آمــده اســت؛ طب ــام ســید عل ــن پی ــزارش وبــدا؛ در مت ــه گ ب

ــت  ــالش و زحم ــاه ت ــش از یکم ــد و بی ــارخون ش ــیج فش ــان بس ــاعت پای ــی س قبل

ــود. ــز نم ــر آن عاج ــم را از تقری ــر و قل ــان را از تقدی ــوارم زب ــز و بزرگ ــکاران عزی هم

ــز  ــکاران عزی ــذت هم ــی و ل ــه دلخوش ــت، هم ــده اس ــز آم ــام نی ــن پی ــه ای در ادام

ــوزش و  ــه آم ــه ارائ ــد ب ــود و امی ــد ب ــاالی جدی ــارخون ب ــراد دارای فش ــن اف دریافت

راهنمایــی بــرای مراقبتهــای بعــدی همــه خســتگی و زحمــات بــی شــائبه را از تــن بدر 

د و لبخنــد رضایــت جمــع کثیــری از خدمــت گیرنــدگان بــرگ زرینــی دیگــر را  می

از خدمــت رســانی بــه مــردم شــریف و بزرگــوار اســتان را رقــم زد .

درخشــان بــا بیــان اینکــه، بســیج همدلــی بــرای ایرانــی آبادتــر وســالم برغــرور ملی 

ــه این ســرمایه واالی انســانی تبریــک  مــا افــزود بیــان داشــته اســت، بایــد ب

گفــت.

وی در ادامــه از امــام الرئــوف و کریمــه اهــل بیــت درایــن فرخنــده ایــام دهــه کرامــت 

ســربلندی و ســالمتی روزافــزون را بــرای تمامــی همــکاران خــدوم وخســتگی ناپذیــر 

مســئلت نمــوده وکمــال تشــکر و امتنــان خــود را از تــک تــك ایــن عزیــزان درخــط 

مقــدم خدمــت رســانی، ریاســت محتــرم، معاونیــن دانشــگاه، روســای شــبكه هــا، 

ــژه دانشــكده هــای پرســتاری شــهركرد  بیمارســتان هــا ، روســای دانشــكده هــا بوی

ــای ۹  ــبكه ه ــتادی در ش ــكاران س ــولین وهم ــن، مس ــران ، معاونی ــن، مدی و بروج

گانــه و بیمارســتان هــا، ناظریــن ومســئولین و دبیــران كمیتــه هــای ۷ گانــه ســتاد 

اجرایــی بســیج ملــی كنتــرل فشــار خــون اســتان، بویــژه كادر درمانــی و بهداشــتی 

ــای  ــتگاه ه ــتان، دس ــطح اس ــات س ــه و جماع ــرم جمع ــه محت ــه، ائم ــر برنام در گی

مرتبــط بویــژه اســتانداری، بســیج جامعــه پزشــكی، ســازمان نظــام پزشــكی، ســازمان 

نظــام پرســتاری، هــالل احمــر، داروخانــه هــای ســطح اســتان ، بیمارســتان تامیــن 

اجتماعــی، خبرنــگاران رســانه هــا و خبرگــزاری، مدیــر مســئوالن و صاحــب امتیــازان 

ــی و نماینــدگان روزنامــه هــای سراســری، صــدا وســیمای  مطبوعــات و جرایــد محل

مركــز اســتان و تمامــی همراهــان ایــن حركــت ملــی و ســازمان هــای همــكار بیــان 

نمــوده اســت.

ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری 

ــن  ــرد تب� ــی بارویک ــت معرفت ــش و نشس همای

بیانیــه گام دوم انقــالب؛ ترویــج معنویــت واخــالق 

درجامعــه وجایــگاه عفــاف وحجــاب درســبک 

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ــالمی در ای ــی اس زندگ

ــزود:  ــان اف ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

درآســتانه والدت باســعادت شــمس الشــموس 

ــن موســی  ــی اب ــوف عل ــام رئ ــوس ام ــس النف وانی

ــه مناســبت گرامیداشــت  ــه الســالم و ب الرضــا علی

دهــه کرامــت وهفتــه عفــاف وحجــاب ســتاد امربــه 

معــروف ونهــی ازمنکــر دانشــگاه ایــن همایــش را 

ــود. ــزار نم برگ

وی در ادامــه ، زمــان برگــزاری همایــش را شــنبه۲۲ 

تیرمــاه ازســاعت۱۰:۳۰ الــی۱۳ در محــل ســالن 

ــرد. ــالم ک ــن ســینا اع ــات اب اجتماع

درخشــان تصریــح کرد: حضــرت آیــت اهللا میرباقری 

و حجــت االســالم دکتــر باغشــنی مســئول محتــرم 

نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری دردانشــگاه 

ســخنرانان ایــن همایــش بودنــد کــه هــر یــک بــه 

ترتیــب در خصــوص معنویــت واخــالق درجامعــه و 

نقــش عفــاف وحجــاب درســبک زندگــی اســالمی 

بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد.

ــوم  ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

ــاری  ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم پزش

ــران  ــه برگــزاری اولیــن نشســت ویدئــو کنفرانــس مدی ــا اشــاره ب ب

ــن روز از  ــه ۷ کشــور در پانزدهمی ــای کالن منطق ــط عمومــی ه رواب

تیرمــاه ۹۸ ، از تع�ــن شــاخص هــای پیشــنهادی برگــزاری جشــنواره 

ــه  ــالمت در کالن منطق ــوزه س ــر در ح ــای برت ــی ه ــط عموم رواب

ــر داد. ــم خب هفت

ــو  ــن ویدئ ــزود: در ای ــان اف ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

هــای  عمومــی  روابــط  مدیــران  حضــور  بــا  کــه  کنفرانــس 

ــزد  ــان و ی ــان، اصفه ــهرکرد، کاش ــکی ش ــوم پزش ی عل ــگاه دانش

برگــزار گردیــد پــس از تجمیــع نظــرات دانشــگاه هــا شــاخص هــای 

ــد. ــن ش ــنواره تع� ــزاری جش ــنهادی برگ پیش

وی تصریــح کــرد: شــاخص هــای ســالمت نــوروزی، هفته ســالمت، 

ــار  ــرل فش ــیج کنت ــان و بس ــرای کارشناس ــی ب ــای آموزش دوره ه

ــن شــاخص هــا محورهایــی  ــرای هــر یــک از ای خــون تع�ــن و ب

مشــخص گردید.درخشــان محورهــای شــاخص ســالمت را شــامل،  

اطــالع رســانی، تعــداد تعامــالت درونــی و بــرون بخشــی، تبلیغــات 

محیطــی، مســتند ســازی و فعالیــت هــای نوآورانــه برشــمرد .

نیــز محورهــای  در شــاخص هفتــه ســالمت  گفتــه وی،  بــه 

ــرون  ــی، تعامالت درون و ب ــای آموزش ــت ه ــانی، فعالی ــالع رس اط

هــای  فعالیــت  ســازی و  مســتند  محیطــی،  بخشــی، تبلیغات 

ــت. ــده اس ــف ش ــه تعری نوآوران

مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی 

از دیگــر  را  بــرای کارشناســان  هــای آموزشــی  شــهرکرد، دوره 

شــاخص هــای تع�ــن شــده برشــمرد کــه محورهــای نیــاز ســنجی، 

شناســایی دوره، برگــزاری دوره آموزشــی ،  کیفیــت دوره هــای 

ــه  آموزشــی و مســتند ســازی را شــامل مــی گــردد.وی بــا اشــاره ب

ــرل فشــار خــون از ۲۷ اردیبهشــت  ــی بســیج کنت اجــرای طــرح مل

ــون  ــار خ ــرل فش ــی کنت ــیج مل ــزود: بس ــاه ۹۸ اف ــت ۱۵ تیرم لغای

چهارمیــن شــاخصی اســت کــه بــرای جشــنواره تع�ــن و محورهای 

اطــالع رســانی، تعامــالت درون و بــرون بخشــی، تبلیغات محیطــی 

ــامل مــی شــود. ــه را ش ــازی و فعالیــت هــای نوآوران و مســتند س

درخشــان بــا بیــان اینکــه هرســاله جشــنواره هــای متعدد در ســطح 

ــردد  ــی گ ــزار م ــا برگ ــی ه ــط عموم ــوزه رواب ــی در ح ــتانی و مل اس

ــز و واحدهــای  ــط عمومــی هــای مراک ــن رواب از مســئولین و رابطی

ــبتی و  ــم مناس ــه تقوی ــه ب ــن توج ــت ضم ــگاه خواس ــه دانش تابع

ــه هــای  ــن و اجــرای برنام ــرای تدوی ــزی و هماهنگــی ب ــه ری برنام

مرتبــط، نســبت بــه مســتند ســازی آن اقــدام تــا بــا حضــور فعــال 

در فضاهــای رقابتــی بتــوان بــه جایــگاه و موفقیتــی کــه بــا توجــه 

بــه حجــم وســیع فعالیــت هــای دانشــگاه کــه شایســته آن اســت 

برســیم.

ه تالش خستگی ناپذیر متولیان تقدیر از یک

 بسیج ملی کنترل فشار خون در استان

برگزاری همایش و نشست معرفتی به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت وهفته عفاف و حجاب

تعیین شاخص های پیشنهادی برگزاری جشنواره روابط 

عمومی های برتر در حوزه سالمت در کالن منطقه هفتم



۴۳

ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش المل

از اعــالم نتایــج قطعــی پنجمیــن دوره 

پرســتاری  نظــام  ســازمان  انتخابــات 

ــورخ  ــهرکرد م ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

داد. خبــر   ۹۸/۴/۲۱

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان 

افــزود: طبــق اعــالم و تأ�ــد هیــأت نظــارت بــر 

ــتاری،  ــام پرس ــازمان نظ ــات س ــن دوره انتخاب پنجمی

ــد. ــالم ش ــات اع ــی انتخاب ــج قطع نتای

ــه  ــت اعتبارنام ــس از دریاف ــرد: پ ــان ک ــر نش ــه خاط وی در ادام

اعضــاء هیــأت مدیــره شهرســتانها، بــا اعــالم قبلــی اولیــن جلســه 

ایــن هیــأت مدیــره هــا، روز شــنبه مــورخ۹۸/۵/۵ برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، از شهرســتان شــهرکرد، بهــرام مــرادی بــا ۱۶۶ رای، 

ــار  ــا ۱۲۴ رای، بختی ــی ب ــده یزدان ــا ۱۴۰ رای، فری ــدری ب ــی صف عل

پیــک فلــک بــا ۱۲۰ رای از پرســتاران، حمیــد هاشــمی بنــی بــا ۹۱ 

رای از کارشناســان اتــاق عمــل، عبــاس بحرینــی بروجنــی بــا ۸۵ 

رای، عظیــم ریاحــی بــا ۸۰ رای از پرســتاران، بهمــن زمانــی بــا ۷۲ 

رای از بهیــاران، هدایــت الــه هللا گانــی بــا ۵۸ رای از پرســتاران بــه 

عنــوان اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند.

ــا ۶۷ رای  ــن ب ــا آل موم ــا ۷۰ رای، فریب ــی ب ــس آقای ــه وی، فرنگی ــه گفت ب

ــوان  ــه عن ــاران ب ــا ۶۲رای از بهی ــی ب ــمی پیربلوط ــن قاس ــتاران و مهی از پرس

ــدند. ــی ش ــدل معرف ــی الب ــای عل اعض

ــا ۱۲۲ رای،  ــی ب ــزت اهللا جمال ــز ع ــردگان نی ــت: از شهرســتان ل ــان گف درخش

خداکــرم رحیمــی بــا ۱۱۹ رای از پرســتاران، اســکندر خــدری ســونکی بــا ۱۱۸ رای 

از بهیــاران، نصــراهللا وصــال نــژادی بــا ۹۵ رای از پرســتاران،محمد موســوی بــا 

۹۱ رای از کارشــناس اتــاق عمــل، حمیــد حســنی بــا ۷۳ رای، مهــرداد محمــدی 

بــا ۶۸ رای، ســمانه طهماســبی بــا ۶۷ رای ، خــدا خواســت مســعودی بــا ۶۳ 

رای از پرســتاران بــه عنــوان اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند.

ــاس  ــا ۴۹ رای و عب ــودی ب ــین محم ــا ۵۱ رای، حس ــی ب ــن کریم وی، محس

امیــری و ابراهیــم محمــدی بــا ۴۸ از پرســتاران را کــه از اعضــای علــی البــدل 

انتخــاب شــدند در ایــن شهرســتان برشــمرد.

مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــا ۳۵ رای،  ــور نظــری ب ــا ۴۷ رای، مهــدی پ گفــت: محمــد حســین باقــری ب

هاشــم خالــدی بــا ۳۳ رای، علیرضــا ملــک پــور بــا ۳۳ ،فــروغ نکوئــی بــا ۳۳ 

ــا ۲۳  ــا عالئــی ب ــا ۲۳ رای، من ــان ب ــا ۲۷ رای ، الهــه الهی رای، وحیــد ســتار ب

رای از پرســتاران، علــی میــری بــا ۲۰ رای از کارشــناس هوشــبری بــه عنــوان 

اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره شهرســتان بروجــن انتخــاب شــدند.

درخشــان افــزود: شــیرین اســفندیار پــور بــا ۲۲ رای، علــی مــرادی بــا ۲۲ رای 

از پرســتاران، نصــراهللا ضیــاء بــا ۱۴ رای از کارشــناس هوشــبری نیــز بــه عنــوان 

اعضــای علــی البــدل حــوزه انتخابیــه شهرســتان بروجــن معرفــی شــدند.

ــه ای  ــالق حرف ــاه ۹۸ کارگاه اخ ــن روز از تیرم ــی امی ــدا؛ در س وب

ــول خبــر نویســی ویــژه کارشناســان و رابطیــن روابــط  و اص

ی واحدهــای تابعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد  عمومی

ــزار شــد. برگ

ــرکت  وزه ش ــک ــن کارگاه آموزشــی ی ــزارش وبــدا؛ در ای ــه گ ب

کننــدگان ضمــن آشــنایی بیشــتر بــا اصــول خبــر نویســی توســط 

ــئول  ــط مس ــرادی، توس ــین خدام ــر یاس ــگاه دکت ــدرس دانش م

دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه، حجــت 

االســالم و المســلمین دکتــر باغشــنی بــا مباحثــی پیرامــون اخــالق 

حرفــه ای آشــنا شــدند.

مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علوم پزشــکی، 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری نیــز در ابتدا 

ضمــن خیــر مقــدم خدمــت حاضریــن، بــا اشــاره بــه اجــرای بســیج ســالمت 

ــار و گــزارش عملکــرد مجموعــه،  نــوروزی و مشــارکت در اطــالع رســانی اخب

هفتــه ســالمت و پرداختــن بــه عناویــن روزشــمار هفتــه ، طــرح ملــی کنتــرل 

فشــار خــون بــا بیــش از ۴۰ روز کار شــبانه روزی و طاقــت فرســا و در نهایــت 

عملکــرد مطلــوب مســئولین و رابطیــن روابــط عمومــی هــا در امــر آمــوزش 

ــه ســازمان  و اطــالع رســانی،  تبلیغــات و فضــا ســازی و تعامــل و ارتبــاط ب

هــای درون بخشــی و بــرون بخشــی عملكــرد ایــن عزیــزان را ســتودنی و از 

زحمــات تــك تــك آنــان تقدیــر و تشــكر كــرد.

ســید علــی درخشــان تصریــح کــرد: کارگاه اخــالق حرفــه ای دومیــن کارگاه 

آموزشــی اســت کــه در ســال جــاری برگــزار و بــا توجــه بــه اینکــه تعــدادی از 

همــکاران در روابــط عمومــی واحدهــای تابعــه تــازه بــه جمــع مــا پیوســتند 

ــا و  ــه ه ــار و اطالعی ــذاری اخب ــم ، بارگ ــوه تنظی ــكالتی در نح ــا ً مش و بعض

اســتفاده از ظرفیــت فضــای مجــازی وجــود دارد ایــن كارگاه برگــزار شــد.

وی در ادامــه ضمــن تبریــک کســب موفقیــت دانشــگاه در کســب رتبــه برتــر 

در بیــن ۸۰ دســتگاه اجرایــی اســتان، ایــن موفقیــت را مرهــون تــالش هــا 

ــه دانســت در  و همــکاری مســئولین روابــط عمومــی هــای واحدهــای تابع

ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد: بــا تعامــل موثرتــر، ســعی و تــالش بیشــتر و 

مشــارکت و همراهــی ایــن عزیــزان همچنــان بتوانیــم جایــگاه دانشــگاه را در 

بیــن روابــط عمومــی هــای برتــر دســتگاه هــای اجرایــی اســتان حفــظ كنیــم.

مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، در ادامــه از دوســتان و 

همــکاران خواســت کــه نظــرات، پیشــنهادات، طــرح و ایــده هــای نویــی کــه 

نــد  در حــوزه کاری خــود دارنــد و مــورد اســتقبال ســایر همــکاران قــرار گرفته

ــات خودشــان را در اختیــار ســایر دوســتان قــرار بدهنــد تــا  مطــرح و تجربی

اگــر نقطــه ضعفــی هســت برطــرف و بهتــر ، آســان تــر و ســریعتر بــه اهــداف 

رســیده و در انجــام وظایــف محولــه موفــق تــر عمــل نمائیــم.

وی در پایــان مجــددًا ضمــن عــرض تقدیــر و تشــکر از حضــور فعــال 

ــتورالعمل  ــه و دس ــرای برنام ــه در اج ــکاری ک ــارکت و هم ــن و مش حاضری

ــا مدیریــت روابــط عمومــی دارنــد بــر تقویــت محتــوای زیــر ســایت  هــا ب

ــار و  ــذاری اخب ــی از نحــوه بارگ ــط عموم ــی همــکاران رواب هــا و اطــالع کاف

ــن حــوزه  ــه ای ــوط ب اطالعیه و بررســی  و رفــع مشــكالت و مســائل مرب

ــرد. ــد ك تاكی

کارگاه اخالق حرفه ای و اصول خبر نویسی ویژه رابطین روابط 

عمومی های دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد
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وبــدا؛ در آئیــن گرامیداشــت ۱۲ مردادمــاه ســالروز 

شــورای  مردمــی  و  مقــدس  نهــاد  تاســیس 

ــم  ــور قائ ــا حض ــالمی ب ــات اس ــی تبلیغ هماهنگ

مقــام شــورای تبلیغــات اســالمی از ریاســت 

ــتی  ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــروه  ــئول کارگ ــوان مس ــه عن ــتان ب ــی اس و درمان

بهداشــت و درمــان از کارگــروه هــای برتــر ســتاد 

ــالمی و  ــروزی انقــالب اس ــالگرد پی ــن س چهلمی

ــن  ــل ای ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب مدی

ــل بعمــل  ــاور ســتاد تجلی ــوان ی ــه عن دانشــگاه ب

ــد. آم

ــاوران  ــه از ی ــن ک ــن آئی ــدا؛ در ای ــزارش وب ــه گ ب

ســتاد چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی 

قدردانــی  و  تجلیــل  بختیــاری  و  چهارمحــال 

ــا اهــدای تندیــس و لــوح ســپاس  بعمــل آمــد ب

ــی  ــید عل ــیرانی و س ــد ش ــر مجی ــات دکت از زحم

درخشــان نیــز بطــور جداگانــه تقدیــر بعمــل آمــد.

گفتنــی اســت، در متــن لــوح ســپاس بــه امضــای 

ــی چهلمیــن  ــتاد هماهنگــی و اجرای ــس س رئی

ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی اســتان و 

ــتاندار  ــی اس ــی و اجتماع ــاون سیاســی، امنیت مع

خطــاب بــه هریــک از ایــن عزیــزان آمــده اســت، 

ــه  ــدس یگان ــاحت اق ــران س ــای بیک ــد و ثن حم

ــاس  ــه پ ــه ب ــش را ک ــتی بخ ــن هس ــر آفری فج

عنایــت و لطفــش جشــن چهلمیــن بهــار پیــروزی 

عزتمنــد انقــالب اســالمی را علیرغــم هجمــه هــای 

فرهنگــی و رســانه ای اســتکبار جهانــی بــا همــت 

ــزار  ــن برگ ــو احس ــه نح ــمندتان ب ــالش ارزش و ت

ــم. نمودی

ســجده شــکر بجــای مــی آوریــم از داشــتن 

ــل  ــام راح ــام ام ــاد و ن ــا ی ــه ب ــم ک ــی فهی مردم

عظیــم الشــان و شــهیدان ســرافراز و حضــور 

تماشــایی ، اعجــاب انگیــز ، آگاهانــه و بــا شــکوه، 

ــوه هــای قــدرت الیــزال الهــی را در  زیباتریــن جل

ــان  ــه رخ جهانی ــن ب ــوم اهللا بیســت و دوم بهم ی

ــان دیگــری  ــن و درخش ــرگ زری ــدیدند و ب کش

بــر اوراق سراســر صالحیــت و اقتــدار تاریــخ بــام 

ایــران زمیــن افزودنــد کــه دنیــا نظــاره گــر لبیــک 

ــم  ــر عظی ــدای رهب ــه ن ــردم ب ــه م ــی هم عموم

ــد. ــالمی ش ــالب اس ــان انق الش

اینــک در طلیعــه پنجمیــن دهــه از عمــر بــا برکــت 

ــه ایــن نظــام  ــالب اســالمی و در حالــی ک انق

ــکوفایی  ــه بالندگــی و ش ــه عرص ــا ب ــدس پ مق

عاجزانــه مســئلت  درگاه احدیــت  از   ، می

داریــم توفیــق عمــل بــه منویــات مقــام عظمــای 

ــه  ــالب " ک ــه گام دوم انق ــب "بیانی ــت در قال والی

ــل در  ــی بدی ــع و ب ــی جام ــه راه ــًا نقش حقیقت

راســتای ســعادت معنــوی و مــادی کشــور اســت 

و بــه لطــف خداونــد رونــق تولیــد را بــه همــگان 

ــد. ــا فرمای عط

ــاب  ــائبه جن ــی ش ــکاری ب ــیله از هم ــن وس بدی

هــای  برنامــه  شایســته  برگــزاری  در  عالــی 

ــه  ــالمی ب ــالب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س چهلمی

مصــداق حدیــث شــریف "مــن لــم یشــکر المنعــم 

مــن المخلوقیــن لــم یشــکر اهللا عزوجــل" تقدیــر و 

ــان را از درگاه  ــق روز افزونت ــوده و توفی ــکر نم تش

ــی  ــرت ول ــات حض ــل توجه ــق، در ظ ــرت ح حض

ــق آرمــان هــای  عصــر (عــج) در راه حفــظ و تحق

ــتاریم. ــالمی خواس ــالب اس ــمند انق ارزش

تجلیل از ریاست و مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در آئین 

گرامیداشت سالروز تاسیس شورای تبلیغات اسالمی
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وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا دریافــت لــوح تقدیــر از ســوی 

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مــورد تجلیــل قــرار گرفــت. 

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان در اجــالس مدیــران روابــط عمومــی دانشــگاه هــا و دانشــکده هــای علــوم 

پزشــکی  سراســر کشــور بــا حضــور دکترجهانپــور رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی  وزارت بهداشــت در 

چهاردهمیــن روز از مردادمــاه ۹۸ در ســالن همایــش هــای رازی مــورد تجلیــل قــرار گرفــت.

گفتنــی اســت، در متــن لــوح تقدیــر دکتــر ســعید نمکــی خطــاب بــه درخشــان آمــده اســت، خدمــت بــه خلــق بــا 

نیــت رضایــت خالــق،  موهبتــی اســت بــرای انســان هــای وارســته ای کــه راســتای فکــر و اندیشــه شــان کســب 

رضایــت معبــود یگانــه اســت. از آنجــا کــه رشــد و بالندگــی هــر جامعــه در گــرو اطــالع رســانی صحیــح و بــه هنــگام 

اســت،  پیــام رســانی موثــر راهگشــای فردایــی روشــن و موجــب اعتمــاد و مشــاركت هرچــه بیشــتر در مســیر تحقــق 

اهــداف عالیــه نظــام اســالمی اســت.

بدینوســیله از زحمــات ارزشــمند و خدمــات صادقانــه جنابعالــی در اطــالع رســانی شــفاف و صحیــح برنامــه هــای 

ــون در  ــار خ ــن فش ــرای کمپی ــی و اج ــط عموم ــات و رواب ــزاری روز ارتباط ــالمت و برگ ــه س ــوروزی هفت ــالمت ن س

ــر و تشــکر مــی نمایــم. ــه تقدی ــوم پزشــکی شــهرکرد صمیمان دانشــگاه عل

از درگاه احدیت، برای شما سرور، سالمت و سعادت روزافزون آرزومندم.

دریافت لوح تقدیر از سوی وزیر بهداشت



۴۸

ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش المل

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، 

و  ریاســت  خبــری  نشســت  برگــزاری  از 

معاونیــن ایــن دانشــگاه بــا اصحــاب رســانه 

و برگــزاری آئیــن تجلیــل از خبرنــگاران حــوزه 

ــر داد. ــالمت خب س

ــان  ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: ایــن آئیــن در آســتانه ۱۷ مردادمــاه، 

روز خبرنــگار بــا حضــور جمــع کثیــری از 

مدیــر مســئوالن خبرگــزاری هــا، هفتــه نامــه 

ــه  ــا و روزنام هــای محلی ه

و  سراســری  ن و  ا ر نــگا خبر

در  چهارشــنبه  ــات روز  ــالن اجتماع س

ــد. ــزار ش ــع رحمتیــه برگ مجتم

ــخنرانی  ــن س ــدا ضم ــه وی، در ابت ــه گفت ب

ــس دانشــگاه و تقدیــر وی از زحمــات  رئی

خبرنــگاران فعــال در عرصه ســالمت و اشــاره 

ــالت خطیــر خبرنــگاران  ــه و رس ــه وظیف ب

ــانی،  ــالع رس ــی و اط ــی بخش ــر آگاه در ام

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان بــه تشــریح 

ــرل  ــی کنت ــیج مل ــج بس ــرا و نتای ــد اج رون

ــاه  ــخ ۲۷ اردیبهشــت م ــون از تاری ــار خ فش

لغایــت ۱۵ تیرمــاه ۹۸ و درخشــش دانشــگاه 

در اجــرای ایــن طــرح ملــی اشــاره و ضمــن 

ســالمت،  الکترونیــک  پرونــده  تشــریح 

ــای  ــاری ه ــیوع بیم ــر ش ــه خط ــبت ب نس

ــدار داد. ــان و دام هش ــن انس ــترک بی مش

درخشــان، برگــزاری آئیــن باشــکوه تجلیــل از 

ــده  ــگاران، اجــرای موســیقی ســنتی زن خبرن

توســط هنرمنــد محبــوب هــم اســتانی 

بهنــام اشــرفی و پذیرایــی وصــرف ناهــار را از 

دیگــر بخــش هــای ایــن نشســت برشــمرد.

نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار



۴۹۴۹



۵۰۵۰

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 

دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در 

ــاه ۹۸،  ــومین روز از مردادم ــت و س ــامگاه بیس ش

آئیــن گرامیداشــت ســالروز بازگشــت آزادگان بــه 

ــران  ــور ایثارگ ــان ام ــل از کارشناس ــن و تجلی میه

ــزار شــد. دانشــگاه برگ

ــت دانشــگاه علــوم  وی تصریــح کــرد: سرپرس

پزشــکی اســتان در ایــن آئیــن ضمــن ابــراز 

خرســندی از کســب توفیــق خدمــت بــه آزادگان 

در ایــن مجموعــه اظهــار داشــت: رزمنــدگان 

ــال  ــت س ــگاه در هش ــته دانش ــاغل و بازنشس ش

ــب  ــلک و مذه ــرزمین، مس ــدس از س ــاع مق دف

هــم وطنــان خــود صیانــت نمودنــد و پــس از آن 

در عرصــه بهداشــت و درمــان بــه مــردم خدمــت 

کردنــد کــه تالششــان در هــر دو جبهــه ســتودنی 

ــت. ــر اس ــل تقدی و قاب

ــه  ــیرانی در ادام ــد ش ــر مجی ــه وی، دکت ــه گفت ب

ــر و  ــران تقدی ــای آزادگان و ایثارگ ــواده ه از خان

ــت هــای  ــزود: همدلــی و همراهــی و حمای اف

خانــواده هــا موجــب افتخــار آفرینــی ایــن 

ــد. ــزان گردی عزی

ــوع  ــاق و ن ــتادگی، وف ــت: وی ایس ــان گف درخش

ــمرد  ــه برش ــروز جامع ــای ام ــتی را از نیازه دوس

ــود آزادگان و  ــا در وج ــی ه ــن ویژگ ــزود: ای و اف

ــی اســت و ایــن عزیــزان هرچــه  ایثارگــران متجل

ایــن ویژگــی هــا را در جامعــه بیشــتر 

گســترش  ترویــج دهنــد شــاهد 

ــه  ــت در جامع ــه گذش روحی

ــود. ــم ب خواهی

گفتــه  بــه 

در  وی، 

حبیبــی  دکتــر  ادامــه 

ــتاندار در امــور  مشــاور اس

و  آزادگان  از  ایثارگــران، 

ســال  هشــت  رزمنــدگان 

ــی  ــه نیک ــدس ب ــاع مق دف

ــره  ــاد و خاط ــرد و ی ــاد ک ی

ــی داشــت. شــهدای را گرام

درخشــان ادامه داد: مشــاور 

امــور  در  بهداشــت  وزیــر 

ایثارگــران از دیگر ســخنرانان 

ایــن آئیــن بــود کــه در ابتدا 

ــادآور شــد، دوران اســارت  ی

ــختی اســت امــا  دوران س

ایــن شــرایط بــرای خانــواده 

هــای اســرا بــه مراتــب 

ــت. ــوده اس ــر ب ــخت ت س

ــت:  ــار داش ــی دانشــگاه اظه ــط عموم ــر رواب مدی

دکتــر موســوی ، تعــداد اســرای آزاده را ۴۳ هــزار 

ــور از  ــران از ۱۵ کش ــزود: ای ــرد و اف ــالم ک ــر اع نف

ــد،  ــارات،  هن ــه، عم ــه ســودان، الجزایر، نیجری جمل

مراکــش،  لیبــی ، مصــر و ... اســیر در اختیــار 

ــن اســرا را  ــرایط ای ــن ش ــه در بهتری ــت ک داش

ــرد. ــی ک ــداری م نگه

ــاع مقــدس را  ــه دف ــان گفــت: وی ریش درخش

ــورا  ــام عاش ــه از قی ــگ حســینی و برگرفت در فرهن

دانســت و افــزود: بایــد فرهنــگ ایثــار را در جامعه 

ــود. ــم نم ــران را تکری ــترش داد و ایثارگ گس

موســوی  دکتــر  وی،  گفتــه  تعــداد بــه 

ایثارگــران شــاغل در وزارت بهداشــت 

را ۴۱ هــزار نفــر اعــالم کــرد و افــزود: 

وزارت  مباهــات  ی  مایــه  ایــن 

ــه  ــت ک ــت اس بهداش

ــروه هــای  ــی از پزشــکان و گ ــل توجه ــداد قاب تع

پزشــکی در میادیــن و خــط مقــدم جبهــه خدمــت 

ــد. ــی نمودن ــانی م رس

ــل  ــر عام ــد غی ــاون پدافن ــت: مع ــان گف درخش

ــمن  ــه دش ــان اینک ــا بی ــه ب ــز در ادام ــور نی کش

ــال شکســتن  ــه دنب ــی ب در ۸ ســال جنــگ تحمیل

ــود افــزود:  اراده رزمنــدگان و جوانــان ایــران ب

آزادگان امــروز بــرای جامعــه الگــو هســتند و 

مــردم شــریف ایــران بــا تاســی از ایــن عزیــزان در 

ــم هــا و فشــار هــای دشــمنان  ــر همــه تحری براب

ــد. ــی کنن ــتادگی م ایس

بــه گفتــه وی، ســردار حیــدری هزینــه مقاومــت را 

ــن  ــا پرداخت ــه تســلیم دانســت و ب ــر از هزین کمت

بــه بخــش کوچکــی از تاریــخ پــر فــراز و نشــیب 

ــر  ــران در براب ــت ای ــای مل ــروزی ه ــه پی ــران ب ای

فشــار زورگویــان اشــاره داشــت.

الملــل  بیــن  امــور  و  روابــط عمومــی  مدیــر 

دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اظهــار داشــت: 

ــرای  ــن، اج ــخنرانی مدعوی ــه س ــن ارائ ضم

موســیقی ســنتی بــا هنرنمایــی گــروه 

اجــرای ســرود توســط گــروه  و  حیــران 

ــان  ــل از کارشناس ــا، تجلی ــتان گوی ــری دس هن

ــگ  ــج فرهن ــتای تروی ــران در راس ــور ایثارگ ام

ــد. ــام ش ــهادت انج ــار و ش ایث

آئین گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن 

اسالمی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد
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ــوم پزشــکی  ــل دانشــگاه عل ــر مرکــز روابــط عمومــی و امــور بیــن المل وبــدا؛ مدی

شــهرکرد گفــت: در چهارمیــن روز از شــهریورماه ۹۸ و همزمــان بــا روز کارمنــد آئیــن 

ــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــكی  ــه سرپرســتان مرک ــم و معارف تکری

اســتان و امــور پشــتیبانی و رفاهــی دانشــگاه برگــزار شــد.

ــر  ــن تقدی ــن ضم ــن آئی ــزود: در ای ــان اف ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

ــوان  ــه عن ــاهین و مرتضــی روشــن ب ــرز ش ــر فرام ــاله دکت ــن س ــات چندی از خدم

مدیــران ســابق مرکــز فوریــت هــای پزشــکی و امــور پشــتیبانی و رفاهی دانشــگاه، 

دکتــر محمــد حیــدری و ســید مهــدی کاظمــی بــه عنــوان سرپرســتان جدیــد ایــن 

دو مدیریــت معرفــی شــدند.

بــه گفتــه وی، سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه در ایــن 

ــر و  ــودن عم ــاه ب ــه کوت ــن (ع)، ب ــر المومنی ــی از امی ــه حدیث ــا اشــاره ب مراســم ب

گــذرا بــودن زمــان خدمــت اشــاره داشــت و بــه مدیــران و پرســنل توصیــه کــرد: از 

فرصــت پیــش رو بــرای خدمــت بــه هــم نوعــان خــود و جلــب رضایــت خداونــد 

بهــره بگیرنــد.

ــر  ــن دکت ــزود: همچنی ــگاه اف ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب مدی

صالحــی فــرد از مدیــران خواســت بــا برنامــه ریــزی بــه دنبــال تحــول ســازمانی، 

افزایــش انگیــزه کارکنــان و بهبــود رونــد اجــرای امــور باشــند و بــا هــم گرایــی و 

هــم فکــری و مدیریــت مشــارکتی و اســتفاده از تجــارب مدیــران ســابق و پرســنل، 

ــو كمــك نماینــد. ــه جل ــرای حرکــت رو ب سیســتم را ب

درخشــان گفــت: وی بــا بیــان اینکــه تفکــر و تحــول جدیــد مدیریتــی یعنــی ایــده 

و تفکــر پــردازی دانســت خاطــر نشــان کــرد: بــدون برنامــه ریــزی تحقــق اهــداف 

میســر نخواهــد بــود.

وی تصر�ــح کــرد: دکتــر صالحــی فــرد در ادامــه بــرای حمایــت از ایــده هــای نــو 

و کاربــردی مدیــران و پرســنل در حــوزه هــای مختلــف بــرای ارتقــاء کیفــی و کمــی 

خدمــات حــوزه ســالمت اعــالم آمادگــی نمــود.

درخشــان گفــت: معــاون درمــان دانشــگاه نیــز در ادامــه ضمــن تقدیــر از زحمــات 

ــود و  ــر نم ــئولیت تقدی ــول مس ــرای قب ــد ب ــتان جدی ــابق، از سرپرس ــران س مدی

ــش  ــس پی ــای اورژان ــگاه ه ــا و پای ــعه فضاه ــاد توس ــک ایج ــدون ش ــزود: ب اف

ــالش  ــدون ت ــان ب ــه کارکن ــی ب ــات رفاه ــه خدم ــتیبانی و ارائ ــتانی و پش بیمارس

ــود. ــر نب ــکان پذی ــران مربوطــه ام مدی

وی افــزود: دکتــر درخشــان بــا بیــان اینکــه مدیریــت هــای مختلــف در دانشــگاه 

همگــی یــک مجموعــه واحــد و تیــم کاری واحــد را تشــکیل مــی دهنــد افــزود: بــا 

ایــن نگــرش اســت کــه مــی تــوان بــرای رضایتمنــدی و ارائــه خدمــت شایســته 

بــه مــردم انجــام وظیفــه نمــود.

ــن  ــن ضم ــاهین و روش ــر ش ــه دکت ــن در ادام ــت: همچنی ــار داش ــان اظه درخش

تقدیــر از همــکاری مســئولین دانشــگاه و پرســنل واحــد مربوطــه بــا ایــن عزیــزان 

ــد. ــق نمودن ــد آرزوی توفی ــرای سرپرســتان جدی در طــول خدمتشــان ب

ــن  ــر از حس ــا تقدی ــه ب ــز در ادام ــی نی ــدری و کاظم ــر حی ــرد: دکت ــح ک وی تصری

ــتار  ــان خواس ــه ایش ــئولیت ب ــذاری مس ــرای واگ ــگاه ب ــت دانش ــاد ریاس اعتم

ــدند. ــا ش ــا آنه ــه ب ــنل و مجموع ــکاری پرس هم

وبــدا؛ مدیرگــروه ســالمت خانــواده، جمعیــت و مــدارس معاونــت 

ــر شــاهد رشــد ســریع جمعیــت  بهداشــتی گفــت: در ســالهای اخی

ســالمندان در جهــان هســتیم کــه ایــن مســئله در توســعه کشــورها 

بســیار حائــز اهمیــت اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر پــوران خلفیــان افــزود: بــا پیر شــدن ســریع 

ــری  ــد نابراب ــی توان ــی م ــی و اجتماع ــرات جمعیت ــت، تغ� جمعی

ــادی و  ــد اقتص ــق رش ــن طری ــد و از ای ــدید کن ــنی را تش ــای س ه

ــد. انســجام اجتماعــی را محــدود کن

وی افــزود: توانمنــدی ســالمندان در همــه ابعــاد توســعه، از جملــه 

ــال آنهــا در امــور اجتماعــی، اقتصــادی و  ارتقــاء مشــارکت فع

سیاســی، یکــی از راههــای تضمیــن کاهــش نابرابــری هــای ســنی 

اســت.

وی اضافــه کــرد: بــه همیــن دلیــل شــعار امســال روز جهانی ســالمند 

ــد  ــام ســنین" انتخــاب شــده اســت و امی ــرای تم "فرصتهــای برابرب

اســت اقدامــات مشــارکتی بــا توجــه بــه شــعار فــوق موجــب رفــع 

تبعیــض و توانمنــد ســازی و ارتقــاء درجــه اجتماعــی، اقتصــادی و 

سیاســی ســالمندان،گردد.

ــن  ــالمند را بدی ــی س ــه جهان ــای هفت ــن روزه ــان عناوی وی در پای

ــی  ــبک زندگ ــالمت وس ــنبه ۱۳۹۸/۷/۳: (روزسالمند،س ــرح چهارش ش

ســالم)

پنجشــنبه ۱۳۹۸/۷/۴: (روزســالمند وهمبســتگی دربســترخانواده 

ــه) وجامع

فرهنگی،دینــی  دیریــن  (روزسالمند،ســنتهای   :۱۳۹۸/۷/۵ جمعــه 

ــان) ــت آن ــم منزل وتکری

شنبه ۱۳۹۸/۷/۶: (روزسالمند،رفاه اجتماعی ومحیط توانمندساز)

ــوق شــهروندی و  ــت، حق یکشــنبه ۱۳۹۸/۷/۷: (روزســالمند، عدال

ــی) ــای قانون حمایته

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸: (روزسالمندی فعال ومشارکت اجتماعی) 

ســه شــنبه ۱۳۹۸/۷/۹: (روزســالمند وســازمانهای مــردم نهــاد) بیــان 

نمــود.

آئین تکریم و معارفه چهار تن از مدیران دانشگاه

شعار روز جهانی سالمند سال ۱۳۹۸ "فرصتهای برابر برای تمام سنین"
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انتخاب شعار  ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹ روز جهانی ایمنی بیمار "برای ایمنی بیمار صحبت کنید" 

برنامه های پیشنهادی هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اعالم شد

ــوم  ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــز رواب ــر مرک ــدا؛ مدی وب

پزشــکی شــهرکرد گفــت: ســازمان جهانــی بهداشــت ۱۷ ســپتامبر ۲۰۱۹ را "روز 

جهانــی ایمنــی بیمــار" نامگــذاری و شــعار "بــرای ایمنــی بیمــار صحبــت کنیــد" 

ــده اســت. ــرای ایــن روز برگزی را ب

ــی  ــذاری "روز جهان ــزود: نامگ ــان اف ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

ــوری جهــت کاهــش  ــدام ف ــرای اق ــی ب ــه همبســتگی جهان ــار" ب ــی بیم ایمن

ی قابــل اجتنــاب کمــک مــی نمایــد و  هــدف از برگــزاری آن افزایــش  آســیب

ــار اســت. ــی بیم ــاره ایمن ــی درب آگاهــی و درک جهان

ــدی از درس  ــت بهــره من ــادل تجــارب جه ــرد: بمنظــور تب ــح ک وی تصری

آموختــه هــا و تاکیــد بــر اهمیــت ایمنــی بیمــار شــعار آن "بــرای ایمنــی بیمــار 

ــده اســت. ــد" تع�ــن گردی ــت کنی صحب

ــرای  ــدام ب ــن اق ــالمت اولی ــوزه س ــار در ح ــی بیم ــه، ایمن ــان اینک ــا بی وی ب

ــی را در راســتای  ــی باشــد، اطــالع رســانی عموم ــات م ــای کیفــی خدم ارتق

ــش  ــدف کاه ــا ه ــزل ب ــتی در من ــای بهداش ــت ه ــگ مراقب ــترش فرهن گس

ــت. ــر دانس ــتانی موث ــای بیمارس ــت ه عفون

ــت  ــود کیفی ــت بهب ــن گام در جه ــار را اولی ــی بیم ــن ایمن ــان همچنی درخش

خدمــات ســالمت برشــمرد و افــزود: انجــام اقداماتــی همچــون تشــویق مراکز 

بهداشــتی و درمانــی و بیمارســتان هــا بــرای پیوســتن بــه وب ســایت شــبکه 

ــای  ــه ه ــام مصاحب ــار، انج ــی بیم ــات دوســتدار ایمن ــه خدم ــای ارائ واحده

ی  تلویزیونــی بــا اســاتید و کارشناســان ســالمت، گســترش فرهنــگ مراقبت

بهداشــتی در منــزل بــه منظــور کاهــش عفونــت هــای بیمارســتانی و اجــرای 

شــاخص هــای ایمنــی بیمــار توســط کلیــه بیمارســتان هــا، اهــدای جوایــز بــه 

ــك ســال كمتریــن  ــه در طــول ی بیمارســتان هــای دوســتدار ایمنــی بیمــار ك

مــوارد عفونــت را داشــتند و همچنیــن مراكــز بهداشــتی و درمانــی كــه تامیــن 

آب آشــامیدنی ســالم و دفــع زبالــه هــای عفونــی را طبــق اســتاندارد بهداشــت 

جهانــی رعایــت مــی كننــد مــی توانــد موثــر واقــع گــردد.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

شــهرکرد گفــت: در آســتانه چهــل و یکمیــن ســال پیــروزی شــکوهمند انقــالب 

اســالمی و بــا عنایــت بــه فــرا رســیدن ســی و نهمیــن ســالروز هفتــه دفــاع 

ــگاه و  ــدس در دانش ــاع مق ــه دف ــت هفت ــای گرامیداش ــه ه ــدس، برنام مق

مراکــز تابعــه برگــزار مــی گــردد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ضمــن فضــا ســازی، ســنگر 

ــا،  ــتان ه ــتان و شهرس ــز اس ــگاه در مرک ــه دانش ــز تابع ــتاد و مراک ــدی س بن

ــز  ــران در مرک ــهدا، ایثارگ ــم ش ــای معظ ــواده ه ــا خان ــدار ب ــای دی ــه ه برنام

اســتان و شهرســتان هــا و عطــر افشــانی و گلبــاران گلــزار مطهــر شــهدای بــا 

ــردد. ــی گ ــرا م ــز اســتان و شهرســتان هــا اج ــران در مرک ــور مدی حض

ــر  ــق کمت ــه مناط ــی ب ــی و آموزش ــتی، درمان ــای بهداش ــم ه ــزام تی وی، اع

برخــوردار، برگــزاری ایســتگاه هــای ســالمت در مصــال هــای نمــاز جمعــه در 

مرکــز اســتان و شهرســتان هــا توســط کانــون هــای بســیج جامعــه پزشــکی 

بــا همــکاری ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان را از دیگــر برنامــه هــای 

پیــش بینــی شــده بــرای هفتــه گرامیداشــت دفــاع مقــدس برشــمرد.

درخشــان گفــت: همچنیــن بــا برپایــی خیمــه ســالمت در ســتاد دانشــگاه و 

ارائــه خدمــات تســت قنــد و فشــار خــون و غربالگــری بیماریهــا بــا همــکاری 

ــام  ــران انج ــرادران و خواه ــت ب ــتاد جه ــکی س ــه پزش ــیج جامع ــون بس کان

مــی شــود.

ــگاه ، عیــادت از بیمــاران  ــتاد دانش ــی در س وی، برپایــی ایســتگاه صلوات

بســتری در بیمارســتان هــا بــا همــکاری معاونــت درمــان دانشــگاه، برگــزاری 

ــی و روشــنگری ویــژه  ــی و پژوهش ــی تحقیق ــم اندیش ــای ه ــت ه نشس

دانشــجویان بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و امــور دانشــجویی و برگــزاری 

ــای  ــه ه ــر برنام ــدس را از دیگ ــاع مق ــوع دف ــا موض ــی ب ــابقه کتابخوان مس

ــرد. ــوان ک ــدس عن ــاع مق ــه دف ــرای هفت ــی شــده ب پیــش بین

مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

گفــت: همچنیــن همزمــان بــا هفته دفــاع مقــدس برنامــه تجلیــل از ایثارگران 

دد. و رزمنــدگان دفــاع مقــدس در مراکــز تابعــه دانشــگاه برگــزار می
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آی�ین تجلیل از خبرنگاران 
فعال عرصه سالمت استان

نشست هم اندیشی مدیر 
و کارشناسان روابط عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از 
معاونین صدا و سیما

کارگاه آموزشی مدیریت 
روابط عمومی  در بحران ها  با 
حضور مدیران روابط عمومی 

دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی سراسر کشور، سازمان 

های تابعه و مسئولین روابط 
عمومی ستادی

آئین تجلیل و گرامیداشت 
روز بهورز(۱۲شهریورماه) با حضور 

مسئولین دانشگاه 
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ــش  ــودک ش ــت: ک ــاری گف ــال و بختی ــس چهارمح ــی اورژان ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

ــی و  ــال غــرق شــدن در رودخانــه شــهر ســودجان دچــار ایســت قلب ــه دنب ســاله ای کــه ب

ــی بازگشــت.  ــه زندگ ــس ب ــود توســط کارشناســان اورژان تنفســی شــده ب

بــه گــزارش وبــدا؛ محســن ابراهیمــی افــزود: طــی تمــاس تلفنــی حوالــی ســاعت ۱۸:۱۰ دقیقــه روز جمعــه 

مــورخ ۲۸ تیرمــاه ۹۸، همراهــان کــودک شــش ســاله بــا مرکــز ارتباطــات ســازمان اورژانــس اســتان مبنــی بــر غــرق 

شــدن کــودک در رودخانــه زاینــده رود حوالــی پــل ســودجان، بالفاصلــه یــک دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس در محــل اعــزام 

شــد و پســر شــش ســاله كــه توســط ماهیگیــر محلــی از آب بیــرون آورده شــده بــود تحویــل كارشناســان فوریت هــای پزشــكی 

شــد. 

وی گفــت: کارشناســان فوریت هــای پزشــکی اورژانــس پــس از تحویــل بیمــار بــا توجــه بــه اینکــه کــودک قلــب و تنفــس نداشــت فــورا 

عملیــات احیــای قلبــی و ریــوی را آغــاز و پســر شــش ســاله پــس از چنــد دقیقــه تــالش بــه زندگــی بازگشــت. 

ابراهیمی خاطرنشان کرد: جهت اقدامات تکمیلی، کودک به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل شد. 

ــر داد و افــزود: ایــن مــرد کــه  ــردگان خب ــر روابــط عمومــی اورژانــس چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه از احیــای موفــق مــرد ۳۸ ســاله در ل مدی

دچــار ایســت قلبــی تنفســی شــده بــود، بــا تــالش تکنســین های اورژانــس ۱۱۵ لــردگان، پــس از انجــام عملیــات احیــا، بــه زندگــی دوبــاره بازگشــت.

وی در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت: در ســاعت ۲۱:۴۱ دقیقــه چهارشــنبه ۲۶تیــر مــاه ۹۸، طــی مراجعــه تعــدادی از بازاریــان بــه پایــگاه 

ــردگان در  ــگاه ۲شــهری ل ــدادی از پای ــک واحــد ام ــه ی ــذا بالفاصل ــرد ۳۸ســاله ای دچارکاهــش هوشــیاری شــده اســت ل ــه م ــالم شــد ک ــس اع اورژان

کوتاهتریــن زمــان بــر بالیــن ایــن مــرد حاضــر شــد.

ابراهیمــی افــزود: تکنســین های اورژانــس، پــس از حضــور بــر بالیــن بیمــار و کنتــرل عالئــم حیاتــی وی، بــه ســرعت عملیــات احیــای قلبــی ریــوی را بــر 

روی او انجــام دادنــد و پــس از حــدود ۲۰ دقیقــه تــالش، موفــق شــدند عالئــم حیاتــی ایــن مــرد را بازگرداننــد.وی تصریــح کــرد: ایــن بیمــار کــه جانــی 

دوبــاره پیــدا کــرده بــود، پــس از بازگشــت ضربــان نبــض و تنفــس، بــرای ادامــه مراحــل درمــان، توســط آمبوالنــس اورژانــس ۱۱۵بــه بیمارســتان شــهدا 

لــردگان منتقــل شــد.

وبــدا؛ رئیــس ســابق اورژانــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: خانــم ۶۳ ســاله شــهرکردی بــا دســتان نجــات بخــش 

کارشناســان فوریتهــای پزشــکی اورژانــس شــهرکرد بــه زندگــی بازگشــت.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی اورژانــس ۱۱۵ اســتان؛ دکتــر فرامــرز شــاهین افــزود: طــی تمــاس تلفنــی ســاعت ۱۳ روز دوشــنبه 

هفتــم مــرداد مــاه ۹۸ بــا مرکــز ارتباطــات اورژانــس ۱۱۵ کاهــش هوشــیاری خانــم ۶۳ســاله اعــالم شــد.

وی تصریــح کــرد: پــس از دریافــت ایــن گــزارش بالفاصلــه کارشناســان اورژانــس بــه محــل اعــزام کــه در کمتریــن مــدت زمــان در محــل 

حادثــه حاضــر شــدند و پــس از معاینــات اولیــه متوجــه شــدند کــه بیمــار فاقــد عالئــم حیاتــی می باشــد.

ــه انجــام و پــس ازحــدود ۳۰ دقیقــه احیــا قلبــی و ریــوی، موفــق بــه بازگشــت  ــه اقدامــات پزشــکی اولی ــه گفتــه وی، بالفا صل ب

زندگــی خانــم ۶۳ ســاله شــدند و ســپس بیمــار را بــه بیمارســتان هاجــر شــهرکرد منتقــل نمودنــد.

دکتــر شــاهین افــزود: ایــن ماموریــت توســط آقایــان طاهــا خلیلــی مقــدم و حامــد دســت پــاک کارشناســان فوریتهــای 

پزشــکی اورژانــس بــا موفقیــت انجام شــد.

ــی خــودرو  ــه واژگون ــر حادث ــر اث ــه از مصدومیــت ۵ نفــر ب رئیــس ســابق اورژانــس ۱۱۵ اســتان، در ادام

پرایــد در محــور ســامان بــه پــل زمــان خــان در هفتمیــن روز از مــاه جــاری خبــر داد و افــزود: 

ــای پزشــکی  پــس از انجــام اقدامــات درمانــی مناســب توســط کارشناســان فوریته

اورژانــس، مصدومــان بــا دو دســتگاه آمبوالنــس بــه بیمارســتان آیــت 

اهللا کاشــانی شــهرکرد منتقــل شــدند.

کودک شش ساله در سودجان به کمک 

تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به زندگی بازگشت

زمان حضور اورژانس در صحنه حادثه در

 چهارمحال و بختیاری پایین تر از زمان استاندارد است

احیا موفق خانم۶۳ ساله در شهرکرد

وبــدا؛ سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری، متوســط زمــان حضــور تکنســین هــای اورژانــس ۱۱۵ بــر بالیــن 

بیمــار را کمتــر از زمــان اســتاندارد تعریــف شــده اعــالم کــرد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر محمــد حیــدری در حاشــیه آئیــن رونمایــی و توزیــع ۱۱ دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس ۱۱۵ گفــت: متوســط زمــان اســتاندارد حضــور 

اورژانــس در محــل حــوادث جــاده ای ۱۴ دقیقــه و حــوادث درون شــهری ۸ دقیقــه اســت کــه ایــن زمــان در چهارمحــال و بختیــاری بــه ترتیــب ۹ و ۵ 

دقیقــه و کوتــاه تــر از زمــان اســتاندارد اســت.

ــه گفتــه وی، از ابتــدای ســال ۹۸ تــا ۲۲ شــهریورماه جــاری ۲۱هــزار و ۵۹۵ ماموریــت شــامل: پنــج هــزار و ۳۷۶ ماموریــت ترافیکــی و ۱۶ هــزار و ۲۱۹  ب

ماموریــت غیــر ترافیکــی در ســطح اســتان توســط تکنســین هــای اورژانــس ۱۱۵ صــورت گرفتــه اســت کــه بیشــترین ماموریــت غیــر ترافیکــی و مربــوط 

بــه امدادرســانی بــه بیمــاران قلبــی بــا تعــداد دوهــزار و ۱۲۲ مــورد بــوده اســت.

وی، در ادامــه در تشــریح تجهیــزات و امکانــات آمبوالنــس هــای تــازه توزیــع شــده گفــت: ایــن آمبوالنــس هــا بــا توجــه بــه منطقــه جغرافیایــی و وجــود 

مناطــق صعــب العبــور، کمــک دار هســتند و مجهــز بــه دســتگاه هــای دی ســی شــوک، نالتــون، ساکشــن و برانکاردهــای مناســب بــرای حمــل بیمــار و 

ســایر تجهزیــات بــه روز مــی باشــند.

به گفته وی، تمامی این دستگاه ها ساخت ۲۰۱۸ بوده که در اختیار ناوگان اورژانس قرار گرفته است .

دکتــر حیــدری ابــراز امیــدواری کــرد، بــا تجهیــز نــاوگان اورژانــس چهارمحــال و بختیــاری بــه آمبوالنــس هــای جدیــد ضمــن کاهــش چشــم گیــر زمــان 

حضــور تکنســین هــا بــر بالیــن بیمــار، شــاهد بــروز رســانی تجهیــزات و ارتقــاء خدمــات اورژانــس ۱۱۵ اســتان باشــیم.

گفتنــی اســت، ۱۱ دســتگاه آمبوالنــس کمــک دار بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۶۵ میلیــارد ریــال در بیســت و چهارمیــن روز از شــهریورماه ۹۸ بــه نــاوگان اورژانــس 

چهارمحــال و بختیــاری افــزوده شــد.



۵۶۵۶

آئین رونمایی و توزیع ۱۱ دستگاه آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ 

در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

تبریک سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت 

روز فوریت های پزشکی و اورژانس

وبــدا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

و بختیــاری از برگــزاری آئیــن رونمایــی و توزیــع ۱۱ دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس در 

ایــن اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: ایــن آئیــن در بیســت و چهارمیــن 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــن دانش ــت و معاونی ــور سرپرس ــا حض ــهریورماه ۹۸ ب روز از ش

اســتان در محــل ســتاد دانشــگاه برگــزار شــد.

ــز هــر یــک از ایــن دســتگاه هــا را  ــه شــده جهــت خریــد و تجهی ــار هزین وی، اعتب

ــار از  ــن اعتب ــزود: ای ــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان اعــالم کــرد و اف ــر یــک میلی ــغ ب بال

ــن شــده اســت. ســوی ســازمان اورژانــس کشــور تامی

ــاره  ــال در ســطح اســتان اش ــای فع ــگاه ه ــداد پای ــه تع ــه ب ــر شــیرانی در ادام دکت

داشــت و افــزود: در حــال حاضــر ۵۰ پایــگاه شــامل ۱۷ پایــگاه شــهری و ۳۳ پایــگاه 

ــدازی اســت. جــاده ای بــه مــردم ارائــه خدمــت مــی نماینــد و ۴ پایــگاه دیگــر در حــال راه ان

وی، میانگیــن فاصلــه ایــن پایــگاه هــا را ۲۴ کیلومتــر اعــالم و اظهــار داشــت: بــه طــور میانگیــن زمــان حضــور اورژانــس در محــل حادثــه بــرای پایــگاه 

شــهری ۵ دقیقــه و در پایــگاه جــاده ای ۹ دقیقــه اســت.وی بــا اشــاره بــه کمبــود ۲۷۰ نفــری پرســنل در پایــگاه هــای اورژانــس اســتان گفــت: هــم اکنــون 

۲۳۰ نفــر در شــیفت هــای کاری و ۴۰ نفــر بــه صــورت اضافــه کار در پایــگاه هــا مشــغول بــه خدمــت هســتند.

دکتــر شــیرانی در مجمــوع تعــداد آمبوالنــس هــای اســتان را ۷۴ دســتگاه اعــالم کــرد و افــزود: بــا اضافــه شــدن ایــن ۱۱ دســتگاه، ایــن تعــداد در مجموعــه 

بــه ۸۵ دســتگاه مــی رســد.

وبــدا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

ــیس  ــالگرد تاس ــن س ــل و چهارمی ــهریورماه و چه ــیدن ۲۶ ش ــرا رس ــاری، ف و بختی

ــک گفــت. ــن عرصــه تبری ــه تالشــگران ای اورژانــس ۱۱۵ را ب

ــدر فوریــت هــای  ــالش هــای همــکاران گرانق ــر از ت ــدا؛ ضمــن تقدی ــزارش وب ــه گ ب

ــا و  ــان ه ــه انس ــق ورزی ب ــه، عش ــالش صادقان ــزود: ت ــس ۱۱۵ اف ــکی و اورژان پزش

ــس  ــین اورژان ــک تکنس ــمند ی ــای ارزش ــرمایه ه ــارت از س ــم و مه ی از عل بهره

اســت.

ــز مدیریــت حــوادث و اورژانــس ۱۱۵ و افتخــار گام برداشــتن در  وی، خدمــت در مرک

ایــن مســیر، مقــدس و ارزشــمند و التیــام دردهــای نیازمنــدی را در زمــره نیکوتریــن 

ــس از  ــاد و خاطــره شــهدای عرصــه اورژان ــن گرامی داشــت ی ــت و ضم ــا دانس کاره

ــود و در  ــر نم ــکی تقدی ــای پزش ــکاران فوریت ه ــغ هم ــای بی دری ــات و تالش ه زحم

ادامــه بــرای یکایــك ایــن عزیــزان آرزوی موفقیــت و پیــروزی و ســالمت، ســربلندی و 

ســرافرازی ایــن عزیــزان را از درگاه ایــزد منــان خواســتار شــد.

وی تصریــح کــرد: امیــد کــه دعــای خیــر نجــات یافتــگان حــوادث، خواســته دســتان 

ــواده هــای بیمــاران و صــدای مناجــات و آرامــش  بــه دعــا برافراشــته مــادران و خان

قلــب هــای احیــا شــدگان بدرقــه راه همــه کســانی باشــد کــه در تمــام ســاعات شــبانه 

روز و در ســخت تریــن شــرایط بــا ایمــان و اعتقــاد بــه خداونــد متعــال و تکیــه بــر 

ــه  ــه ک ــاری، خدمــات اولی ــر و بردب ــا صب ــی خــود و ب ــی و عمل ــدی هــای علم توانمن

نقشــی حیاتــی در بهبــود وضعیــت ســانحه دیــدگان دارد را ارائــه و بــرای نجــات جــان 
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برگزاری آئین شروع عملیات احداث و بهره برداری از چندین پروژه 

خیری حوزه سالمت همزمان با ششمین روز از هفته دولت

وبــدا؛ مدیــر عامــل مجمــع خیریــن ســالمت اســتان چهارمحال 

و بختیــاری ، از برگــزاری آئیــن شــروع عملیــات احــداث و بهــره 

بــرداری از چندیــن پــروژه خیــری حــوزه ســالمت همزمــان بــا 

ششــمین روز از هفتــه دولــت خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ عبــاس قــادری افــزود: روز پنجشــنبه مــورخ 

هفتــم شــهریورماه ۹۸، آ�ــن شــروع عملیــات احداثــی مرکــز 

ــی  ــم رئیس ــر رحی ــادروان دکت ــع ســالمت ش خدمــات جام

ــا  ــردی ب ــی دهک ــادات رئیس ــده الس ــم فرخن ــردی و خان دهک

حضــور جمعــی از مقامــات اســتانی و خیریــن حــوزه ســالمت،  

ــگاه  ــتی دانش ــع و بهداش ــت و مناب ــعه مدیری ــن توس معاونی

ــزار شــد. ــوم پزشــکی شــهرکرد برگ عل

ــر مربــع اعــالم و  ــای ایــن پــروژه را یکهــزار و ۲۱۵ مت وی زیربن

ــال از هزینــه هــای احــداث  ــارد ری ــرد: شــش میلی ــح ک تصری

ــر تامیــن مــی گــردد. ایــن پــروژه از ســوی خی

قــادری در ادامــه از برگــزاری آئیــن کلنــگ زنــی پایــگاه 

اورژانــس و فوریــت هــای پزشــکی ۱۱۵ شــادروان حــاج مهــدی 

ــن روز  ــع در ای ــر مرب ــای ۳۲۰ مت ــا زیربن ــردی ب ــی دهک رئیس

ــر داد. خب

ــگاه  وی تصریــح کــرد: آئیــن بهــره بــرداری رســمی از پای

اورژانــس و فوریــت هــای پزشــکی ۱۱۵ شــادروان حــاج محمــد 

رئیســی دهکــردی بــا زیربنــای ۲۰۰ متــر مربــع از جملــه 

ــمین روز از هفتــه  ــان بــا شش ــه همزم ــود ک یــی ب پروژه

ــد. ــزار ش ــتانی برگ ــئولین اس ــور مس ــا حض ــت ب دول

مشارکت خیرین در تامین ۳ دستگاه آب سردکن و سماور گازی با ظرفیت ۲۰۰ لیترو چندین اقالم کمک درمانی

وبــدا؛ مدیــر عامــل مجمــع خیریــن ســالمت اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

از مشــارکت خیریــن در تامیــن هزینــه تهیــه ۳ دســتگاه اب ســرد کــن و یــک 

ــر  ــی دیگ ــک درمان ــالم کم ــن اق ــر و چندی ــت ۲۰۰ لیت ــا ظرفی ــماور گازی ب س

خبــر داد.

ــون  ــک ۱۵۰ میلی ــا کم ــًا ب ــزود: مجموع ــادری اف ــاس ق ــدا؛ عب ــزارش وب ــه گ ب

ــز  ــک مرک ــر ی ــتان، دره ــش اس ــک اندی ــر نی ــوان خی ــن از بان ــی دو ت ریال

آموزشــی درمانــی هاجــر(س)، درمانــگاه تامیــن اجتماعــی و کلینیــك 

ــردكن و  ــتگاه آب س ــك دس ــی (ع) ی ــام عل ــی ام ــوق تخصص ــی و ف تخصص

یــك ســماور گازی بــا ظرفیــت ۲۰۰ لیتــر بــرای تامیــن آب جــوش مــورد نیــاز 

ــد. ــن گردی ــر (س) تامی ــتان هاج ــار در بیمارس ــان بیم همراه

ــه تشــک از ســوی  ــه ۱۰ تخت ــرای تهی ــی هــا ب ــه انجــام رایزن ــه ب وی در ادام

یکــی از خیریــن بــرای اســتفاده در بخــش اورژانــس بیمارســتان هاجــر (س) 

ــه دو دســتگاه  ــرای تهی ــن هماهنگــی هــا ب ــزود: همچنی اشــاره داشــت و اف

اکســیژن ســاز بــه همــت خیریــن بــرای کمــک بــه دو بیمــار بــا مشــکل حــاد 

تنفســی انجــام شــده اســت.



۶۰

ــد عضــو چهارمحــال  ــم پیون ــده تی ــگ کنن ــدا؛ هماهن وب

ــی  ــاله لردگان ــوان ۲۶ س ــای ج ــت: اعض ــاری گف و بختی

ــد  ــد پیون ــار نیازمن ــار بیم ــه چه ــازی ب ــس از جداس پ

ــدا شــد. عضــو اه

ــرگ  ــار م ــزود: بیم ــیاح اف ــرا س ــدا؛ زه ــزارش وب ــه گ ب

ــر  ــه ب ــردگان ک ــی ل ــل از اهال ــر جلی ــزی محمدباق مغ

ــر تصــادف دچــار خونریــزی مغــزی شــده بــود پــس  اث

ــش در  ــای بدن ــوکار وی اعض ــواده نیک ــت خان از رضای

ــم  ــط تی ــهرکرد توس ــانی ش ــت اهللا کاش ــتان آی بیمارس

ــد. ــازی ش ــکی جداس ــرب پزش مج

ســیاح تصریــح کــرد: پــس از انجــام عملیــات جداســازی 

عضــو، کبــد بــه اصفهــان، کلیــه هــا بــه شــیراز و نســوج 

وی بــه تهــران منتقــل شــد.

بــه گفتــه هماهنــگ کننــده تیــم پیونــد عضــو چهارمحال 

و بختیــاری ، طــی ســال جــاری ۹ عملیــات اهــدای عضــو 

بیمــاران مــرگ مغــزی در اســتان انجام شــده اســت.

اعضــای  آوری  فراهــم  تیــم  مســئول  وبــدا؛ 

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــا اعــالم رضایــت 

خانــواده مرحــوم ســید محمــد نبــی نمــازی هــم 

ــدای  ــمین اه ــارانی، شش ــاله گچس ــن ۳۷ س وط

ــد. ــام ش ــتان انج ــاه ۹۸ در اس ــو در تیرم عض

ــل  ــزود: عم ــیاح اف ــرا س ــدا؛ زه ــزارش وب ــه گ ب

ــزی در  جداســازی اعضــای ایــن بیمــار مــرگ مغ

شــامگاه روز شــنبه مــورخ بیســت و نهــم تیرمــاه 

جــاری بــا حضــور تیــم مجــرب پزشــکی انجــام و 

ــم  ــرای خان ــد کلیــه ب ضمــن عمــل جراحــی پیون

ــراه  ــه هم ــر ب ــه دیگ ۵۰ ســاله هــم اســتانی، کلی

ــد  ــد پیون ــه دو بیمــار نیازمن ــد ب ــرای پیون کبــد ب

عضــو بــه شــیراز و بخشــی از نســوج بــه تهــران 

منتقــل شــد.

ــاهقلیان از  ــف اهللا ش ــوم لط ــواده مرح وی، خان

ــای  ــواده ه ــر خان ــهر، را از دیگ ــرخ ش ــی ف اهال

ــام  ــزی ن ــرگ مغ ــار م ــای بیم ــده اعض ــدا کنن اه

ــاله  ــار ۵۲ س ــای بیم ــدای اعض ــا اه ــه ب ــرد ک ب

خــود بــه چندیــن بیمــاران نیازمنــد پیونــد عضــو، 

ــیدند. ــاره بخش ــی دوب زندگ

ــه دلیــل  ســیاح تصریــح کــرد: ایــن بیمــار کــه ب

خونریــزی مغــزی، دچــار مــرگ مغــزی و در 

(ره) شــهرکرد  کاشــانی  اهللا  آیــت  بیمارســتان 

بســتری شــده بــود، بــا اعــالم رضایــت خانــواده، 

تحــت عمــل جداســازی اعضــا قــرار گرفــت 

ــه  ــوج ب ــی از نس ــیراز و بخش ــه ش ــد وی ب و کب

ــد. ــل ش ــران منتق ته

مســئول تیــم فراهــم آوری اعضــای چهارمحــال و 

بختیــاری بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســال جــاری 

تاکنــون ۱۲ مــورد عمــل اهــدای عضــو در اســتان 

انجــام شــده اســت افــزود: دو مــورد آن مربــوط 

ــوده اســت. بــه اهالــی خــوب شــهر فرخ شــهر ب

وی در ادامــه از اعــالم رضایــت خانــواده مرحــوم 

یــزدان دوســتی ۵۰ ســاله از اهالــی ایرانچــه خبــر 

ــخاوتمند  ــت وس ــواده نوعدوس ــزود: خان داد و اف

دوســتی بــا اعــالم رضایــت بــه اهــدا عضوعزیــز 

شــان نــام مرحــوم دوســتی را جاودانــه نمودنــد.

وی همچنیــن بــه اهــدای اعضــای بــدن دختــر ۹ 

ســاله مــرگ مغــزی، بــه بیمــاران نیازمنــد پیونــد 

ــدن  ــای ب ــزود: اعض ــت و اف ــاره داش ــو اش عض

هســتی امیرخانــی اهــل شهرســتان شــهرکرد، بــا 

اعــالم رضایــت خانــواده وی جداســازی و کبــد و 

ــد  ــاران نیازمن ــه بیم ــرای اهــدا ب کلیه هــای وی ب

پیونــد عضــو بــه شــیراز و اصفهــان منتقــل شــد.

ســیاح در ادامــه بــه اهــدای اعضــای بیمــار مــرگ 

ــای  ــزود: اعض ــرد و اف ــاره ک ــاله اش ــزی ۲۶ س مغ

بــدن محمدباقــر جلیــل اهــل شهرســتان لــردگان 

کــه بــه علــت تصــادف دچــار خونریــزی و مــرگ 

ــواده  ــت خان ــا اعــالم رضای ــزی شــده بــود، ب مغ

وی در بیمارســتان آیت اهللا کاشــانی (ره) شــهرکرد 

تحــت عمــل جداســازی اعضــا قــرار گرفــت و کبد 

ــه شــیراز و بخشــی  ــان، کلیه هــا ب ــه اصفه وی ب

از نســوج بــه تهــران ارســال شــد.

مســئول تیــم فراهــم آوری اعضــای چهارمحــال و 

بختیــاری بــا بیــان اینکــه در تیرمــاه ۹۸ ، شــش 

ــاری  ــال و بختی ــورد اهــدای عضــو در چهارمح م

انجــام شــده اســت افــزود: تعــداد اهــدای 

ــس  ــابقه و ح ــی س ــاه ب ــک م ــی ی ــاء ط اعض

نوعدوســتی مــردم ایــن اســتان ســتودنی اســت.

اعضای جوان مرگ مغزی در شهرکرد اهدا شد

انجام ششمین اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در تیرماه ۹۸ در چهارمحال و بختیاری

ــای  ــد اعض ــم پیون ــده تی ــگ کنن ــدا؛ هماهن وب

چهارمحــال و بختیــاری از اهــدای اعضــای ۶ 

ــک  ــی ی ــن اســتان ط ــزی در ای ــرگ مغ ــار م بیم

ــر داد. ــر خب ــاه اخی م

ــا بیــان اینکــه  بــه گــزارش وبــدا؛ زهــرا ســیاح ب

ــر  ــاء از پیکره ــازی اعض ــدا س ــل ج ــر عم در ه

یــک از عزیــزان اهــدا کننــده بیــش از یــک 

عضــو جهــت پیونــد بــه بیمــاران نیازمنــد پیونــد 

عضــو جداســازی مــی گــردد افــزود: ایــن تعــداد 

ــرای  ــه ای ب ــم قابــل مالحظ ــو رق ــدای عض اه

ــت. ــاری اس ــال و بختی ــك چهارمح اســتان کوچ

وی بــا اشــاره بــه جایــگاه اســتان در بیــن 

ی فعــال در زمینــه اهــدای اعضــای  ــتان اس

ــن  ــن در چنی ــرار گرفت ــزی، ق ــرگ مغ ــاران م بیم

جایگاهــی را برگرفتــه ازمناعــت طبــع و بزرگواری، 

فرهنــگ نوعدوســتی مردمــان ایــن خطــه از 

ســرزمین ایــران اســالمی و مرهــون تــالش 

مســئولین، اســاتید و تیــم پزشــکی مجــرب 

اســتان و فرهنــگ ســازی و اطــالع رســانی 

ــت. ــن زمینــه دانس ــب در ای مناس

ســیاح تصریــح کــرد: فراهــم شــدن امــکان انجام 

ــه در اســتان طــی ســال هــای  ــد کلی عمــل پیون

ــت  ــد موفقی ــل پیون ــن عم ــر و انجــام چندی اخی

ــی  ــرگ زرین ــز و کمــک بــه بیمــاران کلیــوی ب آمی

دیگــر از دفتــر پــر افتخــار دانشــگاه علوم پزشــكی 

اســتان در زمینــه اهــدای اعضــای بیمــاران مــرگ 

مغــزی اســت.

وی، بــا اشــاره بــه انجــام پیونــد موفقیــت آمیــز 

ــده  ــای اهداکنن ــتانی ه ــم اس ــد یکــی از ه کب

عضــودر شــیراز بــه یکــی از همشــهریان وی 

ــوب  ــای خ ــیل ه ــی از پتانس ــت: یک ــار داش اظه

چهارمحــال و بختیــاری برخــورداری این اســتان از 

پزشــکان بومی، حــاذق و عالقــه منــد بــه خدمــت 

همچــون دكتــر رســول رحیمــی از اعضــای هیئت 

علمــی دانشــكده پزشــكی شــهركرد اســت.

ــون  ــم اکن ــک ه ــن پزش ــرد: ای ــه ک ــیاح اضاف س

ــد  ــص پیون ــوق تخص ــدن دوره ف مشــغول گذران

ــد  ــی باش ــیراز م ــه در ش ــراس و کلی ــد،  پانک کب

ــاخت  ــدن زیرس ــم ش ــا فراه ــد ب ــی توان ــه م ك

ــی  ــوق تخصص ــش ف ــدازی بخ ــرای راه ان ــا ب ه

جراحــی كبــد، پــس از گذرانــدن دوره فــوق 

ــا  ــایر پزشــكان مجــرب و ب ــار س تخصــص در كن

ــی  ــاعدت ب ــتانی و مس ــئولین اس ــت مس حمای

دریــغ ریاســت دانشــگاه بــه عنــوان نقطــه قوتــی 

بــرای كمــك بــه درمــان بیمــاران نیازمنــد پیونــد 

ــود. ــوب ش ــتان محس ــو در اس عض

اهدای اعضای ۶ بیمار مرگ مغزی در مردادماه ۹۸ در چهارمحال و بختیاری
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فنــاوری  و  آمــار  مدیریــت  سرپرســت  وبــدا؛ 

ــهرکرد ، از  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــات دانش اطالع

تشــکیل جلســه آمــار وفنــاوری اطالعــات ســالمت 

مرکــز آموزشــی و درمانــی آیــت اهللا کاشــانی 

دردومیــن روز از تیرمــاه ۹۸ خبــر داد.

ــمیع افــزود:  ــدا؛ عنایــت اهللا س ــه گــزارش وب ب

ــت  ــت، مدیری ــور سرپرس ــن جلســه بــا حض ای

ــئول  ــکی، مس ــدارک پزش ــئول م ــتان، مس بیمارس

ــناس  ــانی، کارش ــت اهللا کاش ــتان آی ــی بیمارس مال

فنــاوری اطالعــات ســتاد دانشــگاه و  آمــار و 

ــناس مرکــز آموزشــی ودرمانــی آیــت اهللا  کارش

ــد. ــزار ش ــانی برگ كاش

ســمیع در ادامــه از برگــزاری جلســه انعقاد قــرارداد 

ــا  ــاه ۹۸ ب ــر م ــم تی ــخ یک ــگاه در تاری HIS دانش

حضــور معــاون توســعه و مدیریــت منابــع، امــور 

ــزار گردیــد. حقوقــی و مســئول HIS دانشــگاه برگ

تشــکیل نشســت هــم اندیشــی درخصــوص 

نیروهــای شــرکتی مدیریــت آمــار و فنــاوری 

اطالعــات دانشــگاه از دیگــر اخبــار ســمیع در 

حــوزه مربوطــه بــود.

ــه اظهــار  ــوص جزئیــات ایــن جلس وی در خص

اندیشــی  هــم  نشســت  جلســه  داشــت: 

ــار و  ــت آم ــرکتی مدیری ــای ش ــوص نیروه درخص

ــر  ــخ یکــم تی ــات دانشــگاه در تاری ــاوری اطالع فن

مــاه جــاری بــا حضــور، سرپرســت مدیریــت 

امــور مالــی، سرپرســت امــور حقوقــی، سرپرســت 

ــگاه،  ــی دانش ــتیبانی و رفاه ــور پش ــت ام مدیری

ارزیابــی  و  بازرســی  مدیــر  و  مدیــر حراســت 

ــد. ــزار ش ــرد برگ عملک

ــات  ــاوری اطالع ــار و فن ــت آم ــت مدیری سرپرس

ادامــه  در  پزشــکی شــهرکرد،  دانشــگاه علــوم 

بــه تشــکیل جلســه نشســت هــم اندیشــی 

درخصــوص ســامانه رابــط درآمــد دانشــگاه و 

حســاب هــای متمرکــز توســط شــرکت ایــده 

ــا  ــال ۹۸، ب ــاه س ــرداد م ــخ ۲۹ خ ــردازان در تاری پ

ــر  ــی، مدی ــور مال ــت ام ــت مدیری ــور سرپرس حض

ــار و  ــناس آم ــرد، كارش ــی عملک ــی و ارزیاب بازرس

فنــاوری اطالعــات دانشــگاه و كارشناســان شــركت 

ــد. ــزار ش ــردازان برگ ــده پ ای

ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــات دانش ــاوری اطالع ــار و فن ــر آم ــدا؛ مدی وب

ــزاری  ــاری، از برگ ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

کارگاه آموزشــی " مبانــی و مفاهیــم دولــت الکترونیــک؛ پرونــده 

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ــاع " در ای ــام ارج ــالمت و نظ ــک س الکترونی

ــی  ــن کارگاه آموزش ــزود: ای ــت اهللا ســمیع اف ــدا؛ عنای ــزارش وب ــه گ ب

یکــروزه بــا حضــور ۱۳۰ نفــر از کارشناســان دانشــگاه از ســوی مدیریت 

آمــار و فنــآوری اطالعــات دانشــگاه ، روز چهارشــنبه مورخــه ۵ / ۴ / ۹۸ 

در محــل ســالن ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

ــنایی بــا  ــوص: آش ــی در خص ــن کارگاه مطالب ــه وی، در ای ــه گفت ب

ــا  ــنایی ب ــک، آش ــت الکترونی ــای دول ــی ه ــداف و ویژگ ــف، اه تعاری

ســطوح مختلــف و ســاختار دولــت الکترونیــک، آشــنایی بــا وضعیــت 

ــت  ــك، دول ــت الکترونی ــازی دول ــی س ــد اجرای ــی و رون ــی، آرمان فعل

الكترونیــك در وزارت بهداشــت، تعریــف، اهــداف و مزایــا و ذینفعــان 

پرونــده الكترونیــك ســالمت، تعریــف، اهــداف، ویژگــی هــا، ســاختار 

و مزایــای نظــام ارجــاع، ســایر خدمــات الكترونیكــی وزارت بهداشــت 

در حیطــه هــای مختلــف، ثبــت، صحــت ســنجی، اصــالح فرایندهــا، 

ــدرس كارگاه  ــت الكترونیــك توســط م ــل و داده كاوی در دول تحلی

دكتــر دانــش، ارائــه گردیــد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــگاه در ادام ــات دانش ــاوری اطالع ــار و فن مدیرآم

تقویــت دولــت الکترونیــک نقش مهمــی در توســعه مجموعــه خواهد 

داشــت افــزود: ایــن امــر گام موثــری در جهــت خدمــت بیشــتر بــه 

مــردم تلقــی مــی شــود و بــا اســتفاده از ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط 

دولــت و مــردم، ضمــن کاهــش هزینــه و شــتاب بخشــیدن بــه كارهــا 

ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــردم در دس ــذی، م ــات كاغ ــذف مكاتب ــا ح و ب

احســاس رضایتمنــدی بیشــتری نســبت بــه خدمــات ارائــه شــده از 

ســوی دولــت خواهنــد داشــت.

ــات  ــازی خدم ــه س ــک، یکپارچ ــت الکترونی ــداف دول ــمیع، از اه س

ــع  ــه داده هــای مناب ــات و ارائ ــاوری اطالع ــا اســتفاده از فن ــی ب دولت

مختلــف و خدمــات بــا کیفیــت تــر بــه مــردم اشــاره داشــت و خاطــر 

ــرای  ــه اطالعــات ب نشــان کــرد: امــروزه دسترســی آســان و ســریع ب

ــت دارد. ــی اهمی ــای دولت ســازمان ه

وی اضافــه کــرد: از ایــن رو در ایــن زمینــه ســرمایه گــذاری مــی شــود 

ــا کارهــا را  و در واقــع دولــت الکترونیــک کمــک بــه دولــت اســت ت

ــدون  ــان و ب ــن زم ــی و در كمتری ــه راحت ــد و شــهروندان ب ســاده كن

معطلــی و مراجعــه هــای حضــوری كارهــای خــود را پیگیــری نماینــد.

وی، شــفاف بــودن عملکــرد و اجــرای عدالــت را از دیگــر مزایــای راه 

ــدازی دولــت الکترونیکــی برشــمرد. ان

برگزاری جلسه آمار و فناوری اطالعات سالمت مرکز آموزشی و درمانی آیت هللا کاشانی

برگزاری کارگاه آموزشی " مبانی و مفاهیم دولت الکترونیک؛ پرونده الکترونیک سالمت و نظام ارجاع " در دانشگاه علوم پزشکی شهركرد
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وبــدا؛ مدیــر آمــار و فنــاوری اطالعــات دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در ســه ماهــه نخســت ســال ۹۸، ۴۹ هــزار 

و ۴۶۶ نوبــت دهــی از طریــق سیســتم هــای تلفنــی، اینترنتــی و اپلیکیشــن بــرای 

مراجعیــن کلینیــک هــای تخصصــی اســتان انجــام شــده اســت.

ــه گــزارش وبــدا؛ عنایــت اهللا ســمیع افــزود: از ایــن تعــداد ۱۱هــزار و ۷۶۲ نوبــت  ب

دهــی در فروردیــن مــاه و در مــاه هــای اردیبهشــت و خردادمــاه نیــز بــه ترتیــب ۲۰ 

هــزار و ۶۵۹ و ۱۷ هــزار و ۴۵ مــورد نوبــت دهــی انجــام شــده اســت.

وی، بیشــترین نوبــت دهــی هــا را از طریــق ســامانه تلفنــی و بــه ترتیــب در ســه ماهــه 

اول نــه هــزار و ۴۲۴،  ۱۵هــزار و ۹۰۶ و ۱۲ هــزار و ۷۹۹ مــورد اعــالم کــرد.

ســمیع گفــت: تعــداد نوبــت دهــی هــا در پلــی کلینیــک تخصصــی و فــوق تخصصــی 

امــام علــی (ع) در فروردیــن مــاه هشــت هــزار و ۱۸۲ مــورد،  اردیبهشــت مــاه ۱۴هــزار و 

هشــت مــورد و در خردادمــاه ۱۱هــزار و ۹۹۲ مــورد بــوده اســت.

بــه گفتــه وی، نوبــت دهــی هــای کلینیــک حضــرت رســول (ص) نیــز در فروردیــن مــاه 

دوهــزار و ۹۴، در اردیبهشــت مــاه چهارهــزار و ۱۲۸ و در خردادمــاه ســه هــزار و ۱۳ مــورد 

بــوده اســت.

مدیــر آمــار و فنــاوری اطالعــات دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری ، آمــار مراجعــات بــه کلینیــک سیدالشــهداء فارســان را در ســه 

ماهــه اول ســال جــاری، شــش هــزار و ۴۹ مــورد اعــالم کــرد و افــزود: از ایــن تعــداد 

یکهــزار و ۴۸۶ مــورد مربــوط بــه فروردیــن مــاه، دوهــزار و ۵۲۳ مــورد بــه اردیبهشــت 

مــاه و مابقــی در خردادمــاه انجــام شــده اســت.

ســمیع بــا اشــاره بــه تــالش هــای صــورت گرفتــه بــرای تســریع و تســهیل رونــد نوبــت 

ــدازی  ــت: راه ان ــار داش ــتان اظه ــی اس ــای تخصص ــک ه ــن کلینی ــه مراجعی ــی ب ده

ــب  ــکان نص ــودن ام ــم نم ــه آدرس: nobat.skums.ac.ir و فراه ــی ب ــتم اینترنت سیس

ــرای  ــر روی سیســتم هــای کامپیوتــری و گوشــی هــای همــراه و تبلــت ب اپلیکیشــن ب

ــی باشــد. ــه م ــه اقدامــات صــورت گرفت ــاه حــال مراجعیــن از جمل رف

وی تصر�ــح کــرد: همچنــان اخــذ نوبــت از طریــق سیســتم تلفنــی بیشــترین آمــار را 

بــه خــود اختصــاص مــی دهــد و ایــن درحالــی اســت کــه بــا نصــب اپلیکیشــن بــر روی 

گوشــی تلفــن همــراه و یــا ورود بــه ســامانه اینترنتــی مــی تــوان بــه راحتــی و در کوتــاه 

تریــن زمــان ممکــن از پزشــک مــورد نظــر نوبــت دریافــت نمــود.

ــه صــورت  ــاط را ب ــراری ۱۲۰ ارتب ــکان برق ــی ام ــون ۴ خــط مخابرات ــت: هــم اکن وی گف

همزمــان جهــت متقاضیــان فراهــم نمــوده اســت لــذا در فاصلــه زمانــی کوتــاه ظرفیــت 

نوبــت دهــی تلفنــی بــه اتمــام رســیده و ایــن در حالــی اســت کــه امــکان اخــذ نوبــت 

از طریــق اینترنــت و اپلیکیشــن وجــود دارد ولــی، متقاضیــان موفــق بــه دریافــت نوبــت 

نمــی شــوند.

ــدازی  ــرای راه ان ــاوری اطالعــات ایــن دانشــگاه افــزود: پیگیــری هــا ب ــر آمــار و فن مدی

کیوســک در ورودی کلینیــک امــام علــی (ع) بمنظــور تســهیل نوبــت دهــی و پرداخــت 

هزینــه ویزیــت پزشــک در حــال انجــام اســت و بــه زودی هــم اســتانیان عزیــز از ایــن 

خدمــت نیــز بهــره منــد خواهنــد شــد.

ســمیع در ادامــه از هــم اســتانیان خواســت بــا توجــه بــه فراهــم شــدن زمینــه 

و امکانــات الزم بــرای تســهیل رونــد نوبــت دهــی از امکانــات و خدمــات نویــن 

نوبــت دهــی بهــره گرفتــه و بــا مراجعــه بــه ســایت nobat.skums.ac.ir نســبت 

بــه نصــب اپلیكیشــن نوبــت دهــی بــر روی گوشــی هــای خــود اقــدام نماینــد.

ــی در  ــت ده ــزار نوب ــه ۵۰ ه ــب ب قری

ــک  ــال ۹۸ در کلینی ــه اول س ــه ماه س

هــای تخصصــی چهارمحــال و بختیاری 

انجــام شــد



۶۳۶۳

برگزاری اولین گردهمائی مشترک مدیران و 

کارشناسان آمار و فناوری اطالعات دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور

 اولیــن گردهمائــی مشــترک 

مدیــران و کارشناســان آمــار و فنــاوری 

اطالعــات دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور 

ــروه  ــار کارگ ــتی در چه ــهید بهش ــگاه ش در دانش

اســتانداردهای ســامانه هــای اطالعاتــی ســالمت 

و تشــریح فرآینــد تبــادل اطالعــات بیــن مراکــز، 

تدویــن آئیــن نامــه ی فــاوا، راهبردهــای حــوزه 

پرونــده ی  ۱۳۹۸، ســامانه ی  در ســال  آمــار 

الكترونیــك ســالمت و ســرویس هــای ارزش 

ــزار شــد. ــزوده برگ اف

ــزود:  ــمیع اف ــت اهللا س ــدا؛ عنای ــزارش وب ــه گ ب

ایــن گردهمایــی بــا هــدف ایجــاد یکپارچگــی در 

ارائــه خدمــات آمــار و فنــاوری اطالعــات و عمــق 

بخشــیدن بــه خدماتــی در راســتای پرونــده 

الکترونیــک ســالمت در ســالن امــام خمینــی(ره) 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی برگــزار 

شــد.

در ایــن همایــش ضمــن اعــالم سیاســت هــا و 

ــک  ــالمت الکترونی ــام س ــای نظ ــی ه ــط مش خ

، ۴ کارگاه  بــه مدیــران فناوری و آمــار دانشــگاه

تخصصــی شــامل : ســامانه پرونــده الکترونیــک 

ــن  ــزوده، تدوی ــرویس های ارزش اف ــالمت س س

ــامانه های  ــتانداردهای س ــاوا و اس ــه ف آ�ن نام

ــادل  ــد تب ــریح فراین ــالمت و تش ــی س اطالعات

اطالعــات بیــن مراکــز و راهبردهــای حــوزه آمــار 

ــزار شــد. در ســال ۱۳۹۸، برگ

ــش  ــن همای ــن در ای ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

ــگاه های  ــق دانش از تجربیــات و ابتــکارات موف

ــن تجربیــات بیــن  ــوم پزشــکی اســتفاده و ای عل

ــه اشــتراک گذاشــته شــد. ــران ب مدی

مدیــر آمــار و فنــاوری اطالعــات دانشــگاه علــوم 

ــاون  ــد مع ــه تاکی ــه ب ــهرکرد در ادام ــکی ش پزش

درمــان وزارت بهداشــت بــر لــزوم حرکــت همــه 

معاونت هــای وزارت بهداشــت و دانشــگاه هــای 

ــی كــردن  ــت الکترونیك ــکی در جه ــوم پزش عل

ــن گردهمایــی  ــالمت در ای ــام س خدمــات نظ

اشــاره 

ــر قاســم  داشــت و افــزود: دكت

در  داشــت:  اظهــار  بابایــی  جــان 

ــای  ــه معاونت ه ــه هم ــم ك ــرار داری ــرایطی ق ش

وزارت بهداشــت و دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی 

در جهــت  انســجام و همبســتگی  بــا  بایــد 

الكترونیكــی كــردن خدمــات نظــام ســالمت گام 

ــد. بردارن

 همچنیــن معــاون درمــان وزارت بهداشــت 

یــادآور شــد: زیرســاخت هــای الکترونیــک بــرای 

ــواده  ــد پزشــکی خان ــی مانن اجــرای برنامــه های

ــتند  ــبیح هس ــخ تس ــد ن ــاع همانن ــام ارج و نظ

ــوان  ــی ت ــک نم ــام الکترونی ــدون وجــود نظ و ب

ــواده  ــکی خان ــز پزش ــت آمی ــرای موفقی ــه اج ب

ــود. ــدوار ب امی

ــک  ــه از ی ــان اینک ــا بی ــی ب ــان بابای ــر ج  دکت

ســال و نیــم گذشــته تدویــن راهنماهــای بالینــی 

ــرار  و اســتانداردهای خدمــت را در دســتور کار ق

ــش از  ــون بی ــبختانه تاکن ــزود: خوش ــم، اف دادی

۶۰۰ راهنمــای بالینــی و اســتاندارد خدمــت بــرای 

ــا کمــك  ــالمت ب ــام س ــه نظ ــات پرهزین خدم

ــت و  ــده اس ــن ش ــی تدوی ــای علم ــن ه انجم

از ســال گذشــته كارشناســان ســازمان بهداشــت 

ــت  ــتانداردهای خدم ــی اس ــرای بررس ــی ب جهان

ــران  ــه ای ــان ب ــوزه درم ــی ح ــای بالین و راهنماه

ســفر كــرده انــد و ایــن كار بــرای ســازمان جهانی 

ــی  ــد جایگاه ــود و می توان ــب ب ــت جال بهداش

ــد. ــاد كن ــران ایج ــرای ای ب

ــات  ــر از خدم ــن تقدی ــی ضم ــان بابای ــر ج دکت

انجــام شــده در راســتای الکترونیکــی کــردن نظام 

ــا اینکــه اقدامــات  ســالمت، خاطرنشــان کــرد: ب

ارزشــمند و بزرگــی انجــام شــده امــا هنــوز عقــب 

ماندگــی هایــی داریــم چــون بــرای توســعه نظام 

الكترونیــك ســالمت منابــع مــورد نیــاز را در نظــر 

نگرفته 

ــم و یكی  ای

كــه  اقداماتــی  از 

امســال بایــد انجــام دهیــم ایــن 

ــار و  ــرای مدیریــت آم ــد ب ــا بای ــه حتم اســت ك

فنــاوری اطالعــات در وزارت بهداشــت در بودجــه 

ــم چــون ســنگ  ــف مســتقلی در نظــر بگیری ردی

بنــای كار مــا در نظــام ســالمت الكترونیــك، 

ــوزه  ــن ح ــاخت های ای ــعه زیرس ــت و توس تقوی

اســت.

دکتــر جــان بابایــی در بخــش دیگــر ار ســخنان 

خــود خاطــر نشــان کــرد: از یــک ســال و 

ــز  ــان در مرك ــک همکارانم ــا کم ــته ب ــم گذش نی

وزارت  اطالعــات  فنــاوری  و  آمــار  مدیریــت 

ــد الكترونیــك خریــد  ــت، فرمــت قواع بهداش

راهبــردی خدمــات را تدویــن كردیــم.

ایشــان ارتقــای سیســتم اطالعاتــی بیمارســتانی 

ــت  ــکاری معاون ــوارد هم ــی از م ــور را یک در کش

درمــان و مرکــز آمــار و مدیریــت آمــار و فنــاوری 

اطالعــات وزارت بهداشــت عنــوان کــرد و افــزود: 

در قراردادهــای جدیــد ایــن سیســتم هــا حتمــا 

بایــد مــاژول هــای مــورد نظــر همــکاران آمــار و 

فنــاوری اطالعــات مــا در وزارت بهداشــت لحــاظ 

شــود.

ــرد:  ــد ک ــت تاکی ــان وزارت بهداش ــاون درم  مع

ــدف  ــن ه ــالمت مهمتری ــک س ــده الکترونی پرون

ــای  ــت و روس ــان اس ــت درم ــه معاون و دغدغ

دانشــگاه هــا و معاونیــن آنهــا نیــز بایــد چنیــن 

دغدغــه ای داشــته باشــند چــون تــا زمانــی کــه 

خدمــات الکترونیــك در كشــور ارائــه نشــود 

انیــم پایــش یكــی از خدمــات ارائــه شــده  نمی

ــته باشــیم. داش



۶۴۶۴

مشارکت ۶۴ پایگاه و ۴ ایستگاه 

ثابت موقت در بسیج ملی کنترل 

فشار خون در شهرستان اردل

و درمــان  بهداشــت  شــبکه  وبــدا؛ سرپرســت 

ــتگاه  ــگاه و ۴ ایس ــت: ۶۴ پای ــتان اردل گف شهرس

ثابــت موقــت در بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون 

ــن  ــریف ای ــردم ش ــه م ــات ب ــه خدم ــاده ارائ آم

ــت. ــتان اس شهرس

ــدا؛ علیرضــا رئیســی افــزود: مرکــز  ــزارش وب بــه گ

ــگاه  ــالمت شــهری اردل، پای ــع س خدمــات جام

ــز  ــه آن، مرک ــر ضمیم ــگاه غی ــه اردل و پای ضمیم

خدمــات جامــع ســالمت روســتایی ســرچاه ،  مرکــز 

درمانــی گردپهنــه، مراکــز خدمــات جامــع ســالمت 

روســتایی لیرابــی و ســرمور ، مراکــز درمانــی آبــاد ، 

روســتایی دشــتک، مركــز خدمــات جامــع ســالمت 

روســتایی آلیكــوه، مراكــز درمانــی روســتایی كاج و 

ســرخون ،  كهنــه هلــو ســعد ، دان، مركــز خدمــات 

ــی  ــز درمان ــلیل، مرك جامــع ســالمت روســتایی ش

 قنبــری، پایــگاه ســالمت دشــتك، پایــگاه ســالمت 

هــای  كاج، پایــگاه ســالمت ســرخون،  خانــه 

ــیخ  ــر،  ش ــه روگ ــاد، ده كهن ــت آب ــت بهش بهداش

محمــود و كاونــد درویشــان ،  بالــد ،  ســرچاه، 

ــل،  ــرده،  ارج ــی،  ابس ــه لیراب ــام، ضمیم  دوازده ام

گــری چهاربنیچــه، ضمیمــه ســرمور،  ممســنی، 

خانــه بهداشــت ضمیمــه عزیــز آبــاد و خانــه هــای 

ــارده ســمی، ســرپیر، نیســیاق،  بهداشــت قــراب، ب

كــوران  افســرآباد، 

ــه بهداشــت  ــاد، خان آب

الیكــوه،   ضمیمــه 

ــه هــای بهداشــت  خان

ــان،  ــده، زرمیت ــو ن دهن

درویــش،   قلعــه 

كریــم  رشــید،   قلعــه 

آبــاد،  رســتم  آبــاد، 

ــای  ــه ه ــه، خان ــه گردپین ــت ضمیم ــه بهداش خان

بهداشــت لشــتر گورونــی، گلشــور،  گنمــدكار و مــور 

و تلتــاگ ، پایــگاه ســالمت غیــر ضمیمــه ســرخون، 

ــعد،  ــو س ــه هل ــه ده كهن ــت ضمیم ــه بهداش خان

ــت  ــیر، خانــه بهداش ــت ملــك ش خانــه بهداش

ــه  ــن، خان ــت رف ــه بهداش ــودان، خان ــه چل ضمیم

بهداشــت ســرمازه، خانــه بهداشــت شیاســی، 

ــه بهداشــت  خانــه بهداشــت ضمیمــه شــلیل، خان

ــه  ــری، خان ــت دورك قنب ــه بهداش ــاب ، خان تلخ

بهداشــت شــكرآباد ، خانــه بهداشــت گوزلــك، 

ــه در  ــتند ك ــزی هس ــدی مراك ــت لن ــه بهداش خان

ــون  ــار خ ــرل فش ــی كنت ــرای بســیج مل ــول اج ط

ــه  ــاه ۹۸) ب ــت ۱۵ تیرم ــاه لغای (۲۷ اردیبهشــت م

ــد. ــی نماین ــت م ــه خدم ــای هــدف ارائ ــروه ه گ

ــت  ــتگاه ثاب ــن ۴ ایس ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

موقــت در محــل هــای پرتــردد از جملــه چهــار راه 

نمــاز واقــع در شــهر اردل، خیابــان ورزش واقــع در 

شــهر کاج، ســه راه ســرپیر واقــع در شــهر دشــتک 

و خیابــان اصلــی شــهر ســرخون برپــا و بــه گــروه 

ــاردار  ــادران ب ــال، م ــاالی ۳۰ س ــراد ب ــدف ، اف ه

ــوی  ــاران کلی ــنی، بیم ــای س ــروه ه ــی گ در تمام

ــات  ــات ســنجش فشــار خــون و خدم ــه خدم ارائ

ــد. ــی نماین ــه م مشــاوره ای ارائ

ــرای  ــت ب ــهروندان خواس ــه از ش ــی در ادام رئیس

ــطح  ــاء س ــان ، ارتق ــالمت خودش ــه س ــک ب کم

ــار بیمــاری هــاو  ــه و کاهــش ب ســالمت جامع

ــا و  ــواده ه ــی خان ــنگین درمان ــای س ــه ه هزین

ــد. ــارکت نماین ــی مش ــه مل ــن برنام ــت در ای دول

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی معــاون درمــان 

دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

ــم  ــر مری ــاری دکت ــال و بختی ــی چهارمح و درمان

ســلیمی متخصــص داخلــی بــه عنــوان سرپرســت 

بیمارســتان هــای امــام رضــا(ع) اردل و امــام 

ــد. ــوب ش ــان منص ــواد(ع) ناغ ج

بــه گــزارش وبــدا؛ در متــن ایــن ابالغیــه خطــاب 

ــه  ــت ب ــا عنای ــر ســلیمی آمــده اســت، ب ــه دکت ب

تعهــد ،تخصــص و عالقــه منــدی جنابعالــی 

ــت  ــمت سرپرس ــه س ــالغ ب ــن اب ــب ای ــه موج ب

امــام  و  اردل  رضــا(ع)  امــام  بیمارســتانهای 

ــوید. ــی ش ــوب م ــان منص ــواد(ع) ناغ ج

مســتمر  و  دقیــق  اجــرای  نیــز،  ادامــه  در 

ی تحــول نظــام ســالمت در حــوزه  برنامه

ــه  ــت توج ــه، اهمی ــان در بیمارســتان مربوط درم

ــوق  ــت حق ــم و رعای ــه تکری ــتر ب ــه بیش ــر چ ه

ــدوم  ــکان خ ــتر پزش ــه بیش ــم هرچ بیماران، تکری

بــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی درمــان، تــالش در 

جهــت افزایــش میــزان رضایــت منــدی بیمــاران 

برنامــه  درمانــی،  هــای  فعالیــت  کیفیــت  و 

حفــظ  جهــت  در  مــدون  و  منســجم  ریــزی 

بیمارســتانی،   تجهیــزات  وضعیــت  ارتقــاء  و 

ــه  ــت برنام ــی جه ی كارشناس ــن برنامه تدوی

ــع  ــوص مدیریــت مناب ریــزی مناســب در خص

ــه  ــرار دادن در برنام ــا ق ــت مبن ــتانی جه بیمارس

ــت. ــده اس ــه ش ــه وی توصی ــا ب ــزی ه ری

همچنیــن برنامــه ریــزی مناســب جهــت افزایــش 

میــزان رضایــت منــدی پرســنل و توجــه بــه 

ــعه عدالــت در ســالمت  مشــکالت آنــان، توس

ــای  ــی راه کاره ــود،  بررس ــت خ ــوزه مأموری در ح

ــش  ــروری و افزای ــر ض ــای غی ــه ه ــش هزین کاه

درآمدهــای بیمارســتانی و تشــکیل کمیتــه هــای 

ــه  ــن خصــوص، توجــه جــدی ب کارشناســی در ای

ــأت  ــب هی ــی از جان ــای ابالغ ــه ه ــت تعرف رعای

ی  محتــرم دولــت و تعامــل مناســب با ســازمان

بیمــه گــر از دیگــر نكاتــی اســت كــه در ادامــه بــه 

ــا (ع) اردل و  ــام رض ــتانهای ام ــت بیمارس سرپرس

امــام جــواد (ع) ناغــان جهــت مبنــا قــرار دادن در 

ــه ریــزی هــا توصیــه شــده اســت. برنام

در پایــان نیــز،  دکتــر درخشــان نســبت بــه اینکــه 

ــال  ــد متع ــه خداون ــکای ب ــا ات ــلیمی ب ــر س دکت

ــول  ــت اص ــا رعای ــف ب ــته وظای ــام شایس در انج

قانــون مــداری ،اعتــدال گرایــی و منشــور اخالقــی 

دولــت تدبیــر و امیــد در جهــت خدمــت و ارتقــاء 

ــد  ــتان موفــق و مؤی ــالمت مــردم آن شهرس س

ــوده اســت. ــدواری نم ــراز امی باشــد اب

سرپرست بیمارستان های اردل و ناغان منصوب شد



۶۵۶۵

اعزام کلینیک سیار 
دندانپزشکی توسط کانون بسیج 
جامع پزشکی شهرستان اردل به 

منطقه دیناران روستای لشتر 

اعزام تیم پزشکی (پزشک، 
ماما ، مراقب سالمت ، بهورز ) به 
مناطق صعب العبور شهرستان 

اردل 

بازدید معاونت محترم 
بهداشتی دانشگاه از شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان

 اردل

اعزام تیم سالمت شهید 
دک�تر رهنمون به مناطق 

عشایر نشین دهستان دیناران 
شهرستان اردل 



۶۶۶۶

تشکیل کمیته استقرار نظام ارجاع در شهرستان بروجن

آئین کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سالمت شبانه روزی گندمان برگزار شد

مراسم بهره برداری از پایگاه سالمت شهدای قشقایی شهر نقنه برگزار شد

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

ــرای  ــتای اج ــت: در راس ــتان بروجــن گف شهرس

ــد  ــعه و بن ــم توس ــه شش ــون برنام ــاده ۷۴ قان م

الــف تبصــره ۱۷ قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۸ کشــور، 

ــک  ــاع الکترونی ــام ارج ــه نظ ــرای اســتقرار برنام ب

مبتنــی بــر ســطح بنــدی خدمــات ســالمت کمیتــه 

ــن بــا  ــتان بروج ــام ارجــاع شهرس ــتقرار نظ اس

ــر سرپرســت  ــه اعضــا و در محــل دفت حضــور کلی

شهرســتان  ایــن  درمــان  و  بهداشــت  شــبكه 

ــد. ــكیل گردی تش

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــه  ــای کمیت ــی اعض ــن کرم ــد حس ــبکه؛ محم ش

نظــام ارجــاع شهرســتان بروجــن را  اســتقرار 

ــداری، بیمــه ســالمت، بیمارســتان،  ــامل: فرمان ش

نظــام پزشــکی و شــبکه بهداشــت و درمــان 

برشــمرد .

بــه گفتــه وی، گام اول الکترونیکــی کــردن ارجاعات 

ــر ۲۰  ــهرهای زی ــایر و ش ــتایی، عش ــاران روس بیم

هــزار نفــر و گام دوم ارجاعــات بیمــاران شــهرهای 

ــر و گام ســوم نیــز الکترونیکــی  ــاالی ۲۰هــزار نف ب

ی كلیــه  کــردن ارجاعــات بیمــاران از مطب

ــطح  ــه س ــات اول ب ــده خدم ــه دهن پزشــكان ارائ

از  ســوم  و  دوم 

ــداف برنامــه  اه

در  كــه  اســت 

جلســه  ایــن 

بطــور مبســوط 

ــد. ــریح گردی تش

ــه  ــی درادام کرم

اظهــار داشــت: 

مــاه  ســه 

ابتــدای  از 

مــاه  مــرداد 

اجرایــی  بــرای 

کــردن ســه گام 

فرصــت  فــوق 

ــال  ــاه س ــر م ــان مه ــا پای ــتی ت ــته و بایس داش

ــهرها  ــهروندان و ســاکنین ش ــی ش جــاری تمام

پرونــده  دارای  شهرســتان  ایــن  روســتاهای  و 

ــاز  ــورد نی ــات م ــه خدم ــوده و کلی ــک ب الکترونی

ارجــاع بــه ســطوح تخصصــی و فــوق تخصصــی 

ــود. ــرا ش ــامانه ســالمت اج ــق س آنــان از طری

بیمــاران  درمــان  هــای  هزینــه  کاهــش  وی، 

گیــری  نوبــت  پایــش  و  مدیریــت  نیازمنــد، 

درمــان  ادامــه  امــکان  الکترونیــک،  بصــورت 

ــا دریافــت  بیمــاران توســط پزشــک ســطح اول ب

بازخــورد ارجــاع از پزشــک متخصــص، جلوگیــری 

ــه و خودســرانه دارو ، داشــتن  ــی روی از مصــرف ب

ــران از  ــه و نگ ــدون دغدغ ــالم و ب ــه ای س جامع

انــواع بیمــاری را از مزایــای اســتقرار نظــام ارجــاع 

ــمرد. برش

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

ــی  ــگ زن ــن کلن ــت: آئی ــن گف ــتان بروج شهرس

مرکــز خدمــات جامــع ســالمت شــبانه روزی 

ــتان  ــردم شهرس ــده م ــور نماین ــا حض ــان ب گندم

بروجــن در مجلــس شــورای اســالمی، سرپرســت 

معاونــت بهداشــتی دانشــگاه، مدیرعامــل مجمــع 

خیریــن ســالمت اســتان، فرمانــدار، اعضــای 

شــورای اســالمی شــهر و جمعــی از اهالــی و 

ــه  ــا هفت ــان ب ــان همزم ــهر گندم ــن ش معتمدی

ــش در  ــک اندی ــر نی ــارکت خی ــا مش ــت و ب دول

ــد. ــزار گردی ــی برگ ــز فعل ــه مرک محوط

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

شــبکه؛ محمــد حســن کرمــی افــزود: ایــن مرکــز 

در زمینــی بــه مســاحت یکهــزار و ۲۰۰ متــر مربــع 

ــع در دو  ــر مرب ــزار مت ــر یکه ــغ ب ــی بال و زیربنای

ــد شــد. ــه احــداث خواه طبق

وی، اعتبــار مــورد نیــاز وپیــش بینــی شــده بــرای 

ــرد و  ــالم ک ــال اع ــارد ری ــروژه را ۲۰ میلی ــن پ ای

ــر  ــغ دو میلیــارد ریــال آن توســط خی افــزود: مبل

ــه از  ــان ک ــی ا... کیانی ــاج ول ــش ح ــک اندی نی

کارکنــان بازنشســته و پیشكســوت همیــن مركــز 

و اهــل و ســاكن شــهر گندمــان مــی باشــد 

ــد. ــد ش ــت خواه پرداخ

ــاختمان  ــداث س ــل اح ــه، از دالی ــی در ادام کرم

ــاس  ــت حس ــه موقعی ــی ب ــز فعل ــد در مرک جدی

ــال  ــه اتص ــن در نقط ــرار گرفت و ق

دو بلــوار اصلــی شــهر، توســعه 

بــه  شــهر  آینــده  پیشــرفت  و 

نزدیکــی  اشــاره،  مــورد  ســمت 

ی شــهید بهشــتی  ــه شــهرک ب

و ســادات و جــاده خوزســتان و 

وجــود ســاختمان فعلــی بــه عنــوان 

اشــاره  جدیــد  مرکــز  پشــتیبان 

داشــت.

بهداشــت  شــبکه  سرپرســت 

بروجــن  شهرســتان  درمــان  و 

همچنیــن  جزایــری  افــزود: 

نزدیکــی بــه روســتاهای تحــت 

ــین  ــک، حس ــناجان، کت پوشش(س

ــارک)  ــگان و کن ــتگان، مورچ ــرد، وس ــاد، بیژگ آب

ــور  ــای بمنظ ــه ه و پیشــگیری از پرداخــت هزین

ــازات آب  ــوری، امتی ــر ن ــن فیب ــط تلف ــد خ خری

و فاضــالب، بــرق، گاز و اســتفاده بهینــه از دو 

بــاب خانــه پزشــك كــه جدیــدًا تعمیــر و در كنــار 

مركــز قــرار دارنــد را از دیگــر دالیــل ایــن انتخــاب 

برشــمرد.به گفتــه وی، نماینــده مــردم شهرســتان 

بروجــن در مجلــس شــورای اســالمی نیــز در ایــن 

ــری هــای  ــا پیگی ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی ــن اب آئی

انجــام شــده و قــول مســاعد مســئولین دانشــگاه 

ــن  ــار ای ــص اعتب ــن و تخصی ــوص تأمی در خص

ــاهد  ــده ش ــال آین ــان س ــا پای ــم ت ــروژه بتوانی پ

ــردم  ــا م ــیم ت ــز باش ــن مرک ــرداری از ای ــره ب به

ــات  ــه خدم ــتاهای تابع ــان و روس ــریف گندم ش

ــوب  ــی مطل ــی خــود را در فضای بهداشــتی درمان

ــد. ــت نماین ــی دریاف ــرایط کنون ــر از ش ــر و بهت ت

کرمــی افــزود: دکتــر ربیعــی در ادامــه از همــکاری 

ــوار  ــر بزرگ ــگاه و خی ــت دانش ــاعدت ریاس و مس

تقدیــر و تشــکر کــرده و اظهــار داشــت: در ایــن 

شــرایط اقتصــادی اگــر دلســوزی و همــت بلنــد 

ــداث  ــاد و اح ــکان ایج ــود ام ــواران نب ــن بزرگ ای

مركــز جدیــد وجــود نداشــت.

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

ــرداری  ــم بهره ب ــت: مراس ــن گف ــتان بروج شهرس

از پایــگاه ســالمت شــهدای قشــقایی شــهر نقنــه 

ــا حضــور معاونــت  ــت ب ــا هفتــه دول همزمــان ب

در  مــردم  نماینــده  اســتانداری،  اجتماعــی 

مجلــس، فرمانــدار و اقشــار مختلــف و ســاکنین 

ــد. ــزار ش ــی برگ محل

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

شــبکه؛ محمــد حســن کرمــی افــزود: ایــن پایــگاه 

در زمینــی بــه مســاحت یکهــزار و ۲۰۰ متــر مربــع 

ی  و زیــر بنایــی بالــغ بــر ۲۵۰ متــر مربــع و هزینــه

معــادل ســه میلیــارد ریــال احــداث گردیــد.

وی، جمعیــت تحــت پوشــش خدمــات ســالمت 

ــودکان و  ــاردار، ک ــادران ب ــت از م ــه مراقب از جمل

ســالمندان را چهارهــزار نفــر اعــالم کــرد.

ــه  ــز و خان ــزود: مرک ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع وی ب

پزشــک امــام قیــس در زمینــی بــه مســاحت ۸۰۰ 

متــر مربــع و زیــر بنایــی بالــغ ۷۵۰ متــر مربــع بــا 

هزینــه ای معــادل هفــت میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون 

ــارد  ــه میلی ــر س ــزات براب ــن تجهی ــال و تامی ری

ریــال تکمیــل و راه انــدازی شــده اســت.

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

بروجــن، جمعیــت تحــت پوشــش ایــن مرکــز را 

یکهــزار و ۸۰۰ نفــر اعــالم کــرد و اظهــار داشــت: 

: مراقبــت از مــادران  ایــن خدمــات شــامل 

بــاردار، کــودکان، ســالمندان، خدمــات پزشــكی و 

دندانپزشــكی، تزریقــات و پانســمان، داروخانــه و 

ــی باشــد. بهداشــت محیــط م
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جلسه هم اندیشی 
مسئولین دانشگاه،نماینده 

مردم شریف شهرستان بروجن 
در مجلس ،فرماندار،امام جمعه، 

سرپرست شبکه بهداشت 
ودرمان بروجن،اعضای شورای 

اسالمی شهر فرادنبه در خصوص 
مسائل بهداشت و درمان شهر 

فرادنبه 

بازدید معاونت محترم 
توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 

از شبکه بهداشت و درمان و 
مراکز خیری ساز شهرستان 

بروجن

بازدید  ریاست محترم 
معاونین توسعه و بهداشت 

دانشگاه،نماینده مردم شریف 
شهرستان بروجن در مجلس 

شورای اسالمی و فرماندار از مرکز 
خدمات جامع سالمت زنده یاد 
زهرا منصوری بروجنی شهر نقنه

بازدید  ریاست محترم 
معاونین توسعه و بهداشت 

دانشگاه،نماینده مردم شریف 
شهرستان بروجن در مجلس 

شورای اسالمی وفرماندار از 
آزمایشگاه خیری حاج عباسعلی 

زمانی بروجنی  شهر بروجن 
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برگزاری نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در شهرستان بن

ــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان  وب

نمایشــگاه  برگــزاری  از   ، بــن  شهرســتان 

پیشــگیری از اعتیــاد در ایــن شهرســتان خبــر 

داد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

ــزود: بــه  ــور اف ــماعیل فتــاح پ ــبکه؛ اس ش

منظــور پیشــگیری و کاهــش اولیــن اولویــت 

ــی  ــاد م ــه اعتی ــی ک ــای اجتماع ــیب ه آس

ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــگاه مب ــد، نمایش باش

بــه مناســبت هفتــه جهانــی مبــارزه بــا مــواد 

مخــدر پنجــم لغایــت دوازدهــم تیرمــاه 

۹۸جهــت بازدیــد عمــوم بــا همــکاری کمــپ 

ــتی،  ــن، اداره بهزیس ــبز ب ــد س ــی امی اقامت

ــن و واحــد ســالمت  ــك مــددكاری آوی کلینی

ــت  ــبكه بهداش ــاد ش ــی و اعتی روانی-اجتماع

و درمــان شهرســتان بــن، روز چهارشــنبه 

امــام  حضــور  بــا   ۹۸  /  ۴  /  ۵ مورخــه 

بهزیســتی،  اداره  رئیــس  جمعه،فرمانــدار، 

سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان و 

ــتان بــن در محــل  ســایر مقامــات شهرس

ســالن اجتماعــات مركــز شــبانه روزی افتتــاح 

ــد. گردی

ــور  ــه منظ ــگاه ب ــن نمایش ــه وی، ای ــه گفت ب

ــص  ــوم باالخ ــانی عم ــالع رس ــی و اط آگاه

گــروه در معــرض آســیب و خطــر بــه مــدت 

ــد. ــر گردی ــه دای یــک هفت

حضور معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه کشور در شهرستان بن

مراکز شبانه روزی شهر بن، وردنجان و شیخ شبان به تجهیزات پزشکی جدید مجهز شدند

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان بــن از حضــور معــاون امــور اقتصــادی 

ــن  ــور در ای ــه کش ــه و بودج ــی برنام و هماهنگ

ــر داد. ــتان خب شهرس

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــومین  ــزود: در س ــور اف ــماعیل فتاحپ ــبکه، اس ش

ــادی و  ــور اقتص ــاون ام ــاه ۹۸، مع روز از مردادم

هماهنگــی برنامــه و بودجــه کشــور ، دکتــر ســید 

ــردم  ــده م ــراه نماین ــه هم ــدی ب ــد پورمحم حمی

شهرســتان هــای شــهرکرد، بــن و ســامان در 

مجلــس شــورای اســالمی دکتــر نوریــان و برخــی 

تمــام  از  شهرســتانی  و  اســتانی  ازمســئولین 

واحدهــای مرکــز خدمــات جامــع ســالمت شــبانه 

ــد. ــد نمودن ــن بازدی ــهر ب روزی ش

ــزارش  ــه گ ــن ارائ ــرد: ضم ــح ک ــور تصری ــاح پ فت

در  حــوزه ســالمت شهرســتان،  از  مبســوطی 

ایــن  مشــکالت  خصــوص 

ــد. ــه گردی ــی ارائ ــوزه مطالب ح

ــز  ــت مرک ــه وی، ریاس ــه گفت ب

ــه از  بهداشــت اســتان، در ادام

ــن  ــات در ای ــه خدم ــد ارائ رون

ــز توضیحــات مبســوطی را  مرک

ــود. ــرح نم مط

دکتــر  گفــت:  پــور  فتــاح 

نوریــان نیــز در مــورد مطالبــات 

مــردم ایــن شهرســتان در حوزه 

عنــوان  را  مطالبــی  ســالمت 

ــن  ــاء ای ــرده و خواســتار ارتق ک

ــتان شــد. خدمــات در شهرس

حمیــد  دکتــر  پایــان  در  کــرد:  اضافــه  وی 

پورمحمــدی ضمــن ابــراز خوشــحالی و مســرت از 

ــر از مســئولین  حضــور در شهرســتان بــن و تقدی

ــات  ــه خدم ــوه ارائ ــتانی و نح ــتانی و شهرس اس

ــتان،  ــن شهرس ــان در ای ــت و درم ــوزه بهداش ح

خواهــان تــالش بیشــتر و نــگاه ویــژه و پیگیــری 

طریــق  از  شهرســتان  مشــکالت  رفــع  بــرای 

هماهنگــی بــا وزارت بهداشــت و درمــان گردیــد.

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

ــن روز  ــا دومی ــن گفــت: همزمــان ب شهرســتان ب

ــی  ــدار و جمع ــا حضــور فرمان ــت ب ــه دول از هفت

از پرســنل شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

ــبانه  ــز ش ــد مرک ــکی جدی ــزات پزش ــن از تجهی ب

ــمه  ــان و یانچش ــز وردنج ــن ، مرک ــهر ب روزی ش

ــد. ــی ش رو نمای

ــور، ایــن  بــه گــزارش وبــدا؛ اســماعیل فتاحپ

مانیتــور  را شــامل یــک دســتگاه  تجهیــزات 

ــن و دو  ــهر ب ــبانه روزی ش ــز ش ــتقر در مرک مس

دســتگاه الکتروشــوک مســتقر در مراکز یانچشــمه 

ــک  ــر ی ــغ ب ــاری بال ــه اعتب ــا هزین ــان ب و وردنج

ــرد. ــال اعــالم ك ــون ری ــارد و دویســت میلی میلی

ــدار  ــی فرمان ــن رونمای ــرد: در آئی ــح ک وی تصری

از زحمــات معاونــت بهداشــتی و  شهرســتان 

معاونــت توســعه ومنابــع دانشــگاه، رئیــس اداره 

تــدارکات ایــن مجموعــه و سرپرســت شــبکه 

بهداشــت و درمــان شهرســتان بــن تشــکر نمــود.

فتاحپــور همچنیــن در ادامــه بــه بازدیــد از پــروژه 

خانــه بهداشــت در حــال ســاخت خیری روســتای 

ــت اشــاره  ــه دول ــن روز از هفت ــک در دومی تومان

داشــت و افــزود: در دومیــن روز از هفتــه دولــت 

ــل  ــر عام ــتان ، مدی ــدار شهرس ــاق فرمان ــه اتف ب

ــر  ــری خی ــتان و اب ــالمت اس ــن س ــع خیری مجم

ــل  ــد بعم ــروژه بازدی ــن پ ــالمت  از ای ــوزه س ح

آمــد.



۶۹۶۹

برگزاری کارگاه آموزشی 
توانمند سازی کارشناسان 

ستادی در خصوص طراحی و 
اجرای مداخالت ارتقاء

 سالمت

برگزاری کارگاه آموزشی 
نهادینه سازی سبک زندگی سالم 

درجوانان

طرح اعتالی بسیج در قالب 
طرح شهید دک�تر رهنمون توسط 

کانون بسیج جامعه پزشکی 
شهرستان بن در
 روستای آزادگان

بازدید معاون محترم 
توسعه و منابع دانشگاه از پایگاه 

اورژانس ۱۱۵ بن



۷۰

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

ــبت  ــه مناس ــت: ب ــامان گف ــتان س شهرس

و مشــارکت  ــه تشــکل گرامیداشــت هفت

مین روز از مردادماه  هــای اجتماعی در ســی

معاونــت  حضــور  بــا  ای  جلســه   ،۹۸

بهداشــتی و کارشناســان واحــد هــای شــبکه 

بهداشــت و درمــان و مســئولین و اعضــای 

ســمن هــای شهرســتان در دفتــر سرپرســتی 

شــبکه تشــكیل شــد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط 

بــا  خلیلــی  مرتضــی  شــبکه؛  عمومــی 

ــه  ــن جلس ــزود: در ای ــر اف ــن خب ــالم ای اع

ــورد انتظــار  ی م در خصــوص فعالیت

ســمن صحبــت هــای الزم ارائــه گردیــد.

معــاون  ادامــه  در  کــرد:  تصریــح  وی 

اهــداف  بهداشــتی شــبکه در خصــوص 

ــان از  ــت و درم ــبکه بهداش ــارات ش و انتظ

ســمن هــا و نقــش ســازمانهای مــردم نهــاد 

ــود. ــاره نم ــه اش ــالمت جامع ــای س در ارتق

بــه گفتــه وی، در ادامــه نیــز رابــط اجتماعی 

شــبکه بهداشــت در خصــوص دســتاوردها و 

فعالیــت تشــکل هــا در شهرســتان صحبــت 

. د نمو

ــث و  ــا بح ــه ب ــن جلس ــت: ای ــی گف خلیل

ــران  ــرات حاض ــه نظ ــون نقط ــو پیرام گفتگ

و فعالیــت هــای اجتماعــی ســازمانهای 

ــات  ــازی موسس ــد س ــاد و توانمن ــردم نه م

و ســازمانهای مــردم نهــاد در برنامــه هــای 

حــوزه  فعــاالن  از  تجلیــل  و  راهبــردی 

ــید. ــان رس ــه پای ــی ب اجتماع

ــزاری  ــامان از برگ ــتان س ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــدا؛ سرپرس وب

ــه کمیتــه تخصصــی ســالمت آب شــرب شهرســتان در دومیــن روز از  جلس

شــهریورماه ۹۸ خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ مرتضــی خلیلــی افــزود: در 

ایــن جلســه در خصــوص مســائل و مشــکالت ســامانه هــای آبرســانی در ســطح 

شهرســتان بحــث و تبــادل نظــر شــد.

وی تصریــح کــرد: معــاون بهداشــتی شــبکه ســامان، نماینــده معاونت بهداشــتی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان، کارشــناس مســئول واحــد ســالمت کار شــبکه 

ــی شــبكه ســامان و مســئولین  ــواد غذائ ــامان، كارشــناس بهداشــت آب و م س

اداره هــای آبفــا شــهری و روســتائی شهرســتان، نماینــدگان و مســئولین 

ــن جلســه حضــور داشــتند. ــداری، شــهرداری و بخشــداران در ای فرمان

ــطح  ــاء س ــت ارتق ــی جه ــدات و مصوبات ــه تمهی ــن جلس ــزود: در ای ــی اف خلیل

ســالمت آب و جلــو گیــری از طغیــان هــای بیمــاری هــای احتمالــی بــه تصویــب 

رســید.

وبــدا؛ مدیــر مرکــز روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــه شــاغل در مجموعــه  ــورزان نمون ــل از به شــهرکرد، از برگــزاری آئیــن تجلی

دانشــگاه در پنجمیــن روز از شــهریورماه ۹۸ در محــل تفریحــی گردشــگری هتــل 

ــر داد. ــای شــهر ســامان خب گله

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن آئیــن بــا حضــور سرپرســت 

معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع، سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه و 

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان ، فرمانــدار شهرســتان ســامان،  روســا و مدیــران 

ــران آموزشــگاه هــای بهــورزی برگــزار و  شــبکه هــای بهداشــت و درمــان و مدی

ضمــن تجلیــل از بهــورزان نمونــه بــا اجــرای برنامــه هــای متنــوع لحظــات خــوب 

و بــه یادماندنــی بــرای ایــن عزیــزان رقــم خــورد.

ــان  ــت و درم ــز بهداش ــتی مرک ــاون بهداش ــور مع ــی پ ــرد: نجف ــح ک وی تصری

شهرســتان ســامان ضمــن خیــر مقــدم بــه مهمانــان، بــر لــزوم توجــه بــه بهــورزان 

بــه عنــوان ســرمایه هــای بلنــد مــدت و زود بــازده و ســربازان خــط مقــدم ارائــه 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی تاکیــد کــرد .

بــه گفتــه وی،  فرمانــدار شهرســتان ســامان نیــز، بــا بیــان اینکــه دســتیابی بــه 

توســعه تنهــا بــا داشــتن نیروهــای ســالم میســر مــی باشــد افــزود: بهــورزان بــه 

عنــوان نیروهــای موثــر در تامیــن ســالمت جامعــه محســوب مــی شــوند.

ــی  ــت بیــش از دو میلیون ــه جمعی ــا اشــاره ب ــر اکبریــان ب درخشــان گفــت: دکت

گردشــگر بــه صــورت ســاالنه در شهرســتان ســامان بــر ضــرروت توســعه امکانــات 

ــه و  ــن منطق ــردم ای ــال م ــاه ح ــرای رف ــن شهرســتان ب ــی ای بهداشــتی و درمان

ارائــه خدمــات بهتــر بــه گردشــگران تاکیــد نمــود.

ــعه  ــت توس ــت معاون ــتان و سرپرس ــت اس ــس مرکــز بهداش ــزود: رئی وی اف

مدیریــت و منابــع از دیگــر ســخنرانان ایــن مراســم بودنــد کــه ضمــن تقدیــر از تــالش هــای بهــورزان بــه جایــگاه و نقــش ایــن قشــر زحمتکــش در ارائــه 

ــتند. ــاره داش ــی اش ــتی و درمان ــترده بهداش ــات گس خدم

برگزاری نشست سازمان های مردم نهاد در سامان

آئین تجلیل از بهورزان نمونه در شهرستان سامان برگزار شد

برگزاری جلسه کمیته سالمت آب شرب شهرستان سامان
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جلسه هماهنگی درون 
بخشی پ�یشگیری از 

مرگ جوانان

برگزاری مراسم روز بهروز با 
حضور مسئولین محترم دانشگاه 

به میزبانی شبکه بهداشت 
ودرمان شهرستان سامان

بازدید سرپرست و معاونت 
بهداشتی شبکه بهداشت و 

درمان شهرستان سامان از مراکز 
خدمات جامع سالمت شهرستان 
و اهداء گل و شیرینی به مناسبت 

روز پزشک

اعزام تیم  تخصصی در 
قالب متخصص زنان و زایمان 

،کارشناس تغذیه و بهداشت روان 
به مناطق کمتر برخوردار روستای 

مارکده طرح شهید رهنمون
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فعالیت یکصد پایگاه و ایستگاه سنجش 

فشار خون در شهرستان شهرکرد

برپایی پایگاه های اطالع رسانی در مصلی امام خمینی و پارک بانوان شهرکرد

وبــدا؛ سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان 

ــتگاه  ــگاه و ایس ــد پای ــت یکص ــهرکرد از فعالی ش

ســنجش فشــار خــون در ســطح ایــن شهرســتان 

از ابتــدای آغــاز بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون 

(۲۷ اردیبهشــت مــاه) در سراســر کشــور خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر نرگــس عســگری افــزود: 

مراکــز درمانــی شــماره هــای ۱ و ۲ در بخــش 

مرکــزی ، شــماره ۳ واقــع در میــدان شــهدا، 

شــماره ۴ در منظریــه، شــماره ۵ در میرآبــاد غربــی، 

شــماره ۶ در گــودال چشــمه شــماره ۷ در خیابــان 

مولــوی، شــماره ۸ در بــرون پهنــه ، شــماره ۹ 

شــماره  اشــکفتک،  در   ۱۰ شــماره  مهدیــه،  در 

۱۱ در چالشــتر و مراکــز شــماره ۱ ، ۲ و ۳ فــرخ 

ــز  ــماره ی ۱ و ۲ هفشــجان، مراك ــز ش شــهر ، مراك

ــز شــهر كیــان،  شــماره ی ۱ و ۲ سورشــجان ، مراك

ــتگرد،  ــی، دس ــچ، هارون ــك، ناف ــودجان، طاقان س

ــت  ــگاه بهداش ــگان، پای ــان، هرچ ــك، وان مرغمل

شــهركرد ، پایــگاه ۲ مركــز شــماره ۱ شــهركرد واقــع 

ــهركرد  ــماره۱ ش ــز ش ــگاه ۳ مرك ــان، پای در فرهنگی

واقــع در سرچشــمه ، پایــگاه بهداشــت شــهرداری 

ــماره  ــز ش ــو، مرك ــان نامج ــای خیاب ــع در انته واق

جامــع جنــب  بهداشــت  پایــگاه  شــهركرد،   ۲

ــزدان، مركــز شــماره ۳ شــهركرد واقــع  پاركینــگ ی

در میــدان چهارمحــال، پایــگاه بهداشــت ۲ مركــز 

شــماره ۳ شــهركرد،  پایــگاه ضمیمــه مركــز شــماره 

ــهركرد،  ــماره ۴ ش ــز ش ــگاه ۲ مرك ــهركرد،  پای ۴ ش

پایــگاه ضمیمــه مركــز شــماره ۵ شــهركرد، پایــگاه 

۲ مركــز شــماره ۵ شــهركرد، پایــگاه ضمیمــه مركــز 

شــماره ۶ شــهركرد ، پایــگاه ۲ مركــز شــماره ۶ 

ــگاه شــماره ۳  شــهركرد، پای

شــهركرد،   ۶ شــماره  مركــز 

مركــز  ضمیمــه  پایــگاه 

ــگاه  شــماره ۷ شــهركرد، پای

ــهركرد،  ــماره ۷ ش ــز ش ۲ مرك

كــز  مــر  ضمیمــه  پایــگاه 

ــگاه  شــماره ۸ شــهركرد، پای

۲ مركــز شــماره ۸ شــهركرد ، پایــگاه ضمیمــه 

در  واقــع  پایــگاه  و  مركــز شــماره ۹ شــهركرد 

خیابــان اصلــی اشــكفتك جنــب قبرســتان قدیــم، 

پایــگاه هــای ضمیمــه مراكــز شــماره ۱۱ شــهركرد، 

۱ ، ۲ و ۳ فرخشــهر ، پایــگاه ۲ مركــز شــماره ۳ 

ــماره  ــز ش ــه مراك ــای ضمیم ــگاه ه ــهر، پای فرخش

ــماره  ــز ش ــه مرك ــگاه ضمیم ــجان، پای ۱ و ۲ هفش

ــاد،  ــی آب ــه بهداشــت مصطف ــجان و خان ۱ سورش

پایــگاه ضمیمــه مركــز شــماره ۲ سورشــجان،  

ــودجان و  ــان ، س ــز كی ــه مراك ی ضمیم پایگاه

ــاد،  ــمس آب ــت ش ــای بهداش ــه ه ــك،  خان طاقان

ــگاه  ــوط،  پای ــك، پیربل ــاد،  ارجن ــاد، نوآب ــرام آب به

ــك،  ــت كاكل ــه بهداش ــچ،  خان ــز ناف ــه مرك ضمیم

پایــگاه ضمیمــه مركــز هارونــی، خانــه هــای 

ــورك،  ــك، دســتگرد، س ــاد، كت ــد آب ــت اس بهداش

ایرانچــه، خیرآبــاد، مرغملــك، وانــان، خــوی، 

آقبــالغ و هرچــگان در طــول مــدت اجــرای برنامــه 

ــت  ــه خدم ــدف ارائ ــای ه ــروه ه ــی گ ــه تمام ب

ــد. ــی نماین م

ــت  ــن ۲۰ ایســتگاه ثاب ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

از جملــه  موقــت در محــل هــای پــر تــردد 

تهلیجــان،  پــارک  فرمانــداری،  اســتانداری، 

ــی،  ــاد غرب ــی میرآب ــت و مل ــه، مل ی الل پارک

مجتمــع امام صــادق (ع) ، امامــزادگان دو معصوم 

ــهرکرد،  ــهرداری ش ــون، ش ــه خات ــه و حکیم حلیم

ــع در  ــی واق ــع جنوب ــتان ضل ــت اس ــز بهداش مرک

خیابــان ملــت، فــن آوران قطــب صنعتی شــهركرد 

و دوازدهمیــن تیــم جنــب مســجد جامــع واقــع 

در خیابــان كاشــانی هفشــجان و ســایر تیــم هــا 

در  ورودی ایــن شــهر واقــع در میــدان گاز، مســجد 

ــوار  ــهركیان، بل ــام ش ــان ام ــع در خیاب ــع واق جام

ــجان،  ــی در سورش ــركت تعاون ــب ش ــالب جن انق

خیابــان  در  واقــع  الزمــان  صاحــب  مســجد 

ــك، مســجد صاحــب الزمــان واقــع  ــی طاقان اصل

ــك  ــه روی بان ــودجان، روب ــی س ــان اصل در خیاب

صــادرات میــدان اول نافــچ، مســجد جامــع واقــع 

در میــدان انقــالب فرخشــهر و میــدان معلــم ایــن 

ــا شــده اســت. شــهر برپ

ــراد  ــه گفتــه وی، گــروه هــای هــدف شــامل: اف ب

ــروه  ــر گ ــاردار در ه ــادران ب ــال، م ــاالی ۳۰ س ب

ــوی در بســیج ملــی کنتــرل  ــاران کلی ســنی و بیم

ــزان فشــار  ــری می فشــار خــون ضمــن انــدازه گی

ــبت بــه  خونشــان، آمــوزش و آگاه ســازی نس

ــای  ــوارض آن و راه ه ــون، ع ــار خ ــاری فش بیم

ــت. ــد گرف ــرا خواهن ــرل آن را ف ــگیری و کنت پیش

وبــدا؛ سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان 

رســیدن  فــرا  بــا  گفت:همزمــان  شــهرکرد 

ــادر، روز  ــا شــیر م ــه ب ــه تغذی ی هفت مناســبت

جهانــی هپاتیــت و هفتــه ازدواج ، پایــگاه هــای 

ــی امــام  ــوان و مصل اطــالع رســانی در پــارک بان

ــد. ــا ش ــر پ ــهرکرد ب ــی ش خمین

بــه گــزارش وبــدا به نقــل از روابــط عمومــی مرکز؛ 

دکتــر نرگــس عســگری افــزود: در ایــن پایگاههــا 

ضمــن، آمــوزش در خصــوص روش شــیر دهــی 

موفــق بــه مــادران شــیر ده، تشــویق جوانــان بــه 

ازدواج و راههــای پیشــگیری از هپاتیــت از طریــق 

آمــوزش فــردی و جمعــی، پفلــت و تراکــت بیــن 

گــروه هــای هــدف توزیــع شــد.

وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: هفتــه جهانــی 

ــد  ــا شــعار توانمن ــرداد) ب شــیر مــادر (۱۰ تــا ۱۶ م

بــا شــیر  تغذیــه  تقویــت  والدیــن،  ســازی 

مادر،حــال و آینــده، روز جهانــی هپاتیــت (۶ 

ــور  ــه منظ ــذاری ب ــرمایه گ ــعار س ــا ش ــرداد) ب م

حــذف هپاتیــت و هفتــه ازدواج (۱۲ لغایــت 

ــذاری  ــان نامگ ــعار ازدواج آس ــا ش ــرداد) ب ۱۸ م

ند. ــده ش

ــالع  ی اط ــی پایگاه ــرد: برپای ــح ک وی تصری

ــا  ــش ه ــزاری همای ــا، برگ ــن ه ــانی و کمپی رس

ــز بهداشــت شهرســتان  و حضــور سرپرســت مرک

ــی ســالمت باشــید از  ــه رادیوی ــهرکرد در برنام ش

ــام  ــن ای ــده در ای ــی ش ــش بین ــای پی ــه ه برنام

ــت . اس



۷۳

بزرگداشت هفته ازدواج در شهرکرد

بزرگداشت روز پزشک در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی حضرت رسول اکرم(ص)آیین افتتاح نماز خانه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی(ع)

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد در هفتــه 

ــجان و  ــای هفش ــهر ه ــام در ش ــن ن ــا همی ــش ب ــان دو همای ازدواج آس

سورشــجان برگــزار شــد . در ایــن همایــش هــا کــه بــا هــدف الگــو ســازی 

ــه ازدواج آســان ،ســالم و پایداربرگــزار  ازدواج آســان و تشــویق جوانــان ب

ــی و  ــی ،اجتماع ــف روان ــای مختل ــد ه ــخنرانان، ازدواج را از بع ــد ،س ش

مذهبــی تشــریح نمودنــد. شــرکت کننــدگان در ایــن همایــش هاجوانانــی 

بودنــد کــه توســط  اداره آمــوزش و پــروروش وســازمان  ورزش و جوانــان 

ــگری  ــر عس ــد .  دکت ــرکت کردن ــا  ش ــه ه ــن برنام ــه ای ــا ب ــن شــهر ه ای

ــد:ازدواج  ــه ازدواج گفتن ــان ب ــب جوان ــن ترغی ــا ضم ــن همایــش ه در ای

آســان در جامعــه بایــد رشــد و توســعه پیــدا کنــد و جوانــان  و خانواده 

بایــد بــا کــم کــردن توقعــات، زمینــه توســعه ازدواج در جامعــه را ایجــاد 

کنند.سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد افزود:بنــا بــه توصیــه 

بــزرگان دیــن  بــه امــرازدواج ، ترویــج فرهنــگ ازدواج آســان بــا پرهیــزاز 

تجمــالت وســخت گیریهــای  مرســوم در بیــن برخــی خانــواده هــا قابــل 

ــه  ــه ، ب ــا ازدواج آگاهان ــد: ب ــه دادن ــق و انجــام اســت. ایشــان ادام تحق

ــون  ــی مص ــیبهای اجتماع ــالت وآس ــیاری از معض ــان ازبس ــگام و آس هن

ــد مانــد وبــا کمــال وســعادتمندی جوانــان، جامعــه نیزبــه ســمت  خواهن

تعالــی و ســعادت پیــش خواهدرفــت.

ــی  ــرت عل ــا ســالروز ازدواج حض ــادف ب ــم ذی الحجــه، مص ــاله یک هــر س

(ع) و حضــرت فاطمــه (س) روز ازدواج نــام گرفتــه و امســال از تاریــخ ۱۲ 

لغایــت ۱۸ مــرداد مــاه هفتــه ازدواج نامگــذاری شــد.



۷۴

آی�ین شروع عملیات احداثی 
مرکز خدمات جامع سالمت 

شادروان دک�تر رحیم رئیسی 
دهکردی

همایش ترویج تغذیه با
 شیر مادر

همایش عفاف و حجاب

نشست فرهنگی 
ویژه پرسنل



۷۵

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان فارســان بــه تشــریح عملکــرد بســیج 

ــتان  ــن شهرس ــون در ای ــار خ ــرل فش ــی کنت مل

ــت. پرداخ

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

شــبکه ضرغــام حیــدری افــزود: در راســتای برنامه 

ــون از ابتــدای  بســیج ملــی کنتــرل فشــار خ

ــخ ۲۷  ــتان در تاری ــرح در شهرس ــن ط ــرای ای اج

اردیبهشــت مــاه، حــدود چهــار هــزار و ۹۹۶ نفــر از 

ی ثابــت و ســیار  جمعیــت هــدف در ایســتگاه

ــز خدمــات جامــع  ــر در مراک و ۲۰ هــزار و ۷۶۰ نف

ســالمت مــورد ســنجش فشــار خــون قــرار گرفتــه 

کــه در مجمــوع ۲۵ هــزار و ۷۵۶ نفــر معــادل ۵۰ 

درصــد از جمعیــت و گروههــای هــدف شهرســتان 

فارســان از خدمــات طــرح بهــره منــد شــدند.

ــه گفتــه وی، کمــاکان رونــد اجرایــی برنامــه در  ب

ایســتگاه هــای ثابــت و ســیار و کلیــه خانــه هــا 

و پایگاههــا و مراکــز در حــال اجــرا مــی باشــد.

وی در ادامــه بــه مجمــوع بازدیــد هــای صــورت 

ــه از ایســتگاه هــای ســنجش فشــار خــون  گرفت

اشــاره و افــزود: طــی این مــدت از ایســتگاه های 

ــای  ــتگاه ه ــان، ایس ــه ، گوج ــتقر در چلیچ مس

ــماره ۱ و ۲ فارســان، ایســتگاه هــای ســنجش  ش

فشــار خــون باباحیــدر، پردنجــان بازدیــد بعمــل 

ــه،  ــد پیشــرفت برنام ــی رون ــن ارزیاب آمــد و ضم

بــا توجــه بــه ســپری نمــودن هفتــه ملــی 

ــاره  ــدون دخانیــات، بســته هــای آموزشــی درب ب

کنتــرل مصــرف و تــرک دخانیــات، توســط واحــد 

ــد . ــع گردی ــط و کار توزی ســالمت محی

ــه تشــکیل جلســه  ــن ب ــدری همچنی حی

و  مدیــران  بازدیدهــای  پســخوراند 

کارشناســان از مراکــز خدمــات جامــع 

ســالمت تحــت پوشــش اشــاره و افــزود: 

در ایــن جلســه کــه بــا حضــور مســولین 

ــد،  ــزار گردی ــان برگ ــا و کارشناس واحده

ــده  ــام ش ــای انج ــد ه ــخوراند بازدی پس

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م

سرپرســت مرکــز شــبکه بهداشــت و 

درمــان شهرســتان فارســان، در ادامــه از 

برگــزاری ایســتگاه ســنجش فشــار خــون 

در محــل حــوزه علمیــه شــهر فارســان و 

ســنجش فشــار خــون گروههــای هــدف 

برنامــه بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون 

در شهرســتان فارســان، توزیــع بســته 

هــای آموزشــی دربــاره ی کنتــرل مصــرف 

ــون  ــرل فشــار خ ــات، کنت ــرک دخانی و ت

ــط و  ــالمت محی ــان س ــط كارشناس توس

ــر داد. كار خب

ــدت،  ــن م ــی ای ــن ط ــت: همچنی حیــدری گف

بازدیــد میدانــی ناظــر اســتانی بــا حضــور 

ــتگاه  ــراه از ایس ــت هم ــبکه و هیئ ــت ش سرپرس

ســنجش فشــار خون در بیمارســتان سیدالشــهداء 

ــه  ــی برنام ــد اجرای ــت و رون فارســان انجــام گرف

بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون مــورد ارزیابــی 

ــت . ــرار گرف ق

ــه  ــز، جلس ــن نی ــش از ای ــرد: پی ــح ک وی تصری

گــزارش دهــی بــا حضــور معــاون اجرایــی مرکــز 

بهداشــت اســتان و دبیــر کمیتــه پشــتیبانی 

اســتان  خــون  فشــار  کنتــرل  ملــی  بســیج 

و  پیشــرفت  رونــد  بررســی  و ضمــن  برگــزار 

ــطح  ــیار در س ــت و س ــتگاههای ثاب ــی ایس برپای

ــه  ــورت گرفت شهرســتان، گزارشــی از اقدامــت ص

ــد. ــه گردی ــوط ارائ ــورت مبس ــه ص ب

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان فارســان گفــت: کمیتــه ســالمت 

ــور  ــا حض ــکل ب ــاد و ال ــی و اعتی ــی اجتماع روان

نماینــدگان ادارات در محــل دفتــر جلســات شــبکه 

ــد. ــزار گردی برگ

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ابتــدای  افــزود: در  شــبکه؛ ضرغــام حیــدری 

ــن ارائــه مطالبــی در خصــوص  ایــن جلســه ضم

ــت مــوارد اقــدام بــه خودکشــی در ســطح  اهمی

ــی و  ــاط اجتماع ــزوم ایجــاد نش ــر ل شهرســتان ب

ــد. ــد ش ــالم تاکی ــهروند س ــوع ش ــت موض اهمی

وی تصریــح کــرد: همچنیــن بــا توجــه بــه 

اجرایــی شــدن برنامــه ملــی بســیج فشــار خــون 

در ایــن خصــوص نیــز بــر مشــارکت بــرون 

ــد. ــد گردی ــی تاکی بخش

ســالمت  مســئول  ادامــه  در  وی،  گفتــه  بــه 

روان شــبکه در خصــوص اهمیــت بیماریابــی 

روانپزشــکی جهــت درمــان و پیشــگیری از مــوارد 

اقــدام بــه خودکشــی مطالبــی بیــان نمــود.

حیــدری افــزود: ایــن جلســه بــا بحــث و تبــادل 

نظــر نماینــدگان ادرات پیرامــون موضــوع جلســه 

و تصویــب مصوبــات مربوطــه بــه پایــان رســید.

ارائه گزارش روند پیشرفت برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون در شهرستان فارسان

برگزاری کمیته سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد و الکل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فارسان
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وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان فارســان، از برگــزاری دومیــن کارگــروه 

ــتان در  ــن شهرس ــی ای ــت غذای ــالمت و امنی س

ســومین روز از شــهریورماه ۹۸ خبــر داد.

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــه  ــن جلس ــزود: ای ــدری اف ــام حی ــبکه؛ ضرغ ش

و دبیــری  فرمانــدار شهرســتان  ریاســت  بــه 

ــات  شــبکه بهداشــت و درمــان در ســالن اجتماع

ــد. ــکیل ش ــداری تش فرمان

بــه گفتــه وی، ضمــن پیگیــری مصوبــات جلســه 

قبلــی کارگــروه، مشــکالت زیســت محیطــی 

ــی  ــورد بررس ــه م ــن جلس ــز در ای ــتان نی شهرس

ــت. ــرار گرف ق

وی، بررســی پرونــده الکترونیــک خانــواَر، پیگیــری 

برنامــه WSP (برنامــه ایمنــی آب ) را از دیگــر 

ــروه ســالمت و  ــه کارگ ــن جلس ــات دومی موضوع

ــمرد و  ــان برش ــتان فارس ــی شهرس ــت غذای امنی

ــادل نظــر  ــس از بحــث و تب ــن پ ــزود: همچنی اف

ــاء و در  ــب اعض ــورد تصوی ــه م ــداد ۱۰ مصوب تع

ــت . ــرار گرف راس دســتور جلســه ق

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

فارســان در ادامــه از برگــزاری جلســه هماهنگــی 

از  روز  در ششــمین  آب شــرب شــبکه  ایمنــی 

ــی  ــاون اجرای ــور مع ــا حض ــاری ب ــهریورماه ج ش

معاونــت بهداشــتی 

علــوم  دانشــگاه 

اســتان،  پزشــکی 

ــتانی  ــران شهرس مدی

ــدگان  ــط و نماین ذیرب

در  اســتانی  ادارات 

جلســات  ســالن 

بهــورزی  آموزشــگاه 

ــر داد. ــتان خب شهرس

در  وی،  گفتــه  بــه 

کــه  جلســه  ایــن 

جلســات  از  بعــد 

شهرســتانهای  در 

بروجــن  و  شــهرکرد 

در  گردیــد  برگــزار 

خصــوص چگونگــی 

نحــوه اجــرای ایمنــی آب شــرب بحــث و تبــادل 

نظــر گردیــد و مقــرر گردیــد طبــق جــدول 

زمانبنــدی ایــن برنامــه در ســطح شهرســتان 

گــردد. عملیاتــی 

برگزاری کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان فارسان

وبــدا؛ سرپرســت بیمارســتان ســید الشــهداء 

فارســان گفــت: دکتــر تــاج گــردون رئیــس 

ــورای  ــس ش ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام کمیس

اســالمی بــه همــراه دکتــر کاظمــی نماینــده 

مــردم شهرســتان هــای اردل، فارســان کوهرنــگ 

ــری  ــالمی و طاه ــورای اس ــس ش ــار درمجل وکی

ــرفت  ــد پیش ــدار شهرســتان فارســان از رون فرمان

ــه بیمارســتان  ــعه یافت ــاز توس ــاز ف ــاخت و س س

ــد. ــل آوردن ــد بعم بازدی

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

افــزود:  ویســی  فرشــید  دکتــر  ؛  بیمارســتان 

ــد از  ــن بازدی ــدا ضم ــردون در ابت ــاج گ ــر ت دکت

پیشــرفت فــاز توســعه بیمارســتان از نزدیــک در 

ــاری  ــای اعتب ــی، کمبوده ــارات ابالغ ــان اعتب جری

ی مصــوب شــده قــرار گرفــت و اظهــار  وبرنامه

ــای قانونــی  ــرم ه ــا اســتفاده از اه ــت: ب داش

ــکالت  ــا و مش ــع کمبوده ــت رف ــود در جه موج

ــد  ــكار بگیری ــود را ب ــالش خ ــی ت ــاری، تمام اعتب

تــا بــا یــاری خداونــد متعــال هرچــه زودتــر فــاز 

ــدازی شــودو مشــكالت  ــد بیمارســتان راه ان جدی

ــه  ــراف ب ــریف شهرســتان و مناطــق اط مــردم ش

ــد. ــل برس حداق

وی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســه دکترتــاج 

در  خــود  حضــور  زمــان  درمــدت  گــردون 

ــص در  ــکان متخص ــا پزش ــان ب ــتان فارس بیمارس

ــکل  ــرح مش ــز، ط ــس مرک ــالن کنفران ــل س مح

تاخیــر در پرداخــت هــا را از جملــه مســائل 

مطــرح شــده در ایــن جلســه برشــمرد.

ــور  ــا حض ــد ب ــن بازدی ــت: ای ــی گف ــر ویس دکت

ی  دکتــر تــاج گــردون و همراهــان وی در بخش

ــه پایــان رســید. مختلــف بیمارســتان ب

بازدید دکتر تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی از بیمارستان سید الشهداء فارسان
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جلسه آموزشی 
ماالریا ۹۸

تجلیل از پرسنل فعال 
بهداشت محیط شهرستان 

فارسان در روز جهانی بهداشت 
محیط

کارگروه سالمت و امنیت 
غذایی شهرستان فارسان در 

شهریورماه ۹۸ در محل سالن 
جلسات فرمانداری

تشکیل جلسه کمیته 
بیماری سل شهریور ۹۸
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وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان کوهرنــگ گفــت: اکیــپ ســیار و 

ــتان  ــزی شهرس ــش مرک ــتقر در بخ ــم مس تی

کوهرنــگ جهــت غربالگــری و اجــرای برنامــه 

بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون بــه منطقــه 

عشــایری چمــا واقــع در غــار یخــی ۲۵ 

كیلومتــری مركــز شهرســتان حضــور یافتــه و 

اقــدام بــه انــدازه گیــری فشــار خــون عشــایر 

و گــروه هــدف بــاالی ۳۰ ســال نمــود.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

افــزود:  منصــوری  اهللا  حشــمت  شــبکه؛ 

در ایــن اقــدام عــالوه بــر انــدازه گیــری 

فشــار خــون، مراقبیــن ســالمت همــراه 

ــع  ــوص توزی ــات الزم را در خص ــم، اقدام تی

ــای  ــوع راهه ــا موض ــی ب ــای آموزش تراکته

مشــاوره  انجــام  خــون،  فشــار  کنتــرل 

حضــوری در خصــوص تغ�ــر شــیوه زندگــی 

ــی،  ــی و ورزش ــای بدن ــت فعالیته ــا محوری ب

ــر  ــای پ ــک و غذاه ــرف نم ــاب از مص اجتن

ــد. ــروه هــدف انجــام دادن ــرای گ چــرب را ب

ــغ  ــه جمعیــت بال ــا اشــاره ب وی، در ادامــه ب

ــاکن  ــایری س ــری عش ــزار و ۶۰۰ نف ــر دوه ب

ــم  ــزود: تی ــی اف ــار یخ ــا و غ ــه چم در منطق

ســیار عشــایری درصــدد اســت تمامــی 

ــزی  ــش مرک ــایری در بخ ی عش ــتگاه زیس

ــگ را  ــتان کوهرن ــهای شهرس ــایر بخش و س

ــرل  ــی کنت از نظــر اجــرای برنامــه بســیج مل

فشــار خــون پوشــش دهــد و مــوارد پــر خطر 

ــت  ــاال را جه ــارخون ب ــه فش ــان ب و مبتالی

انجــام و پیگیریهــای درمانــی بــه مراکــز 

ــد. ــاع نمای ــی ارج درمان

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

تیــم  ارائــه خدمــات  از  کوهرنــگ  شهرســتان 

ــر از  ــه ۶۷۳ نف ــورآوران ســالمت ب ــری ن هــای خی

اهالــی منطقــه چمــن گلــی بازفــت از توابــع ایــن 

ــتان خبــر داد. شهرس

بــه گــزارش وبــدا؛ حشــمت اهللا منصــوری افــزود: 

ــای خیــری نــورآوران  از آغــاز فعالیــت تیــم ه

ــتین روز از تیرمــاه  ــه در نخس ســالمت در منطق

ــه  ــر ب ــوع ۴۶۱ نف ــم، در مجم ــان روز نه ــا پای ۹۸ ت

ی تخصصــی چشــم پزشــکی مراجعــه  تیم

ــد. ــته ان داش

وی تصریــح کــرد: طــی ایــن مــدت، ۲۲۵ عینــک 

بــرای مراجعیــن تجویــز و ۶۱ عمــل کاتاراکــت و ۱۱ 

عمــل انحــراف چشــم انجــام شــده اســت.

ــه دندانپزشــکی  ــن ب ــداد مراجعی منصــوری، تع

را نیــز ۲۱۲ نفــر اعــالم کــرد و افــزود: ۲۷ نفــر 

ــر از  از خدمــات عصــب کشــی دنــدان ، ۹۵ نف

ــرای ۱۱۷  ــد و ب ــره من ــدان به ــردن دن ــات پرک خدم

نفــر نیــز کشــیدن دنــدان هــای غیــر قابــل ترمیــم 

ــد. ــام ش انج

وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: جمعــی از 

ــه  ــکی ب ــم و دندانپزش ــص چش ــکان متخص پزش

ــا  ــی ب ــم تخصص ــب ۲تی مــدت یکصــد روز در قال

حضــور در مرکــز خدمــات جامــع ســالمت شــبانه 

ــورت  ــه بص ــردم منطق ــه م ــی ب ــن گل روزی چم

ــد. ــی نماین ــات م ــه خدم ــگان ارائ ــال رای کام

گفتنــی اســت، جمعیــت منطقــه بازفــت بالــغ بــر 

۱۴ هــزار نفــر مــی باشــد کــه بــا اشــاره بــه فصــل 

حضــور عشــایر در منطقــه جمعیــت ایــن عزیــزان 

تــا حــدود ۲۵ هــزار نفــر نیــز اعــالم مــی گــردد.

ــل و  ــگ، چه ــتان کوهرن ــت شهرس منطقــه بازف

ــت. ــری اس ــم خی ــن تی ــد ای ــن مقص دومی

ــورخ پانزدهــم  ــت: روز شــنبه م ــگ گف ــان شهرســتان کوهرن ــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درم وب

تیرمــاه ۹۸، کارگاهــی تحــت عنــوان ترویــج ازدواج ســالم و روشــهای فرزنــد آوری بــا حضــور حضــرت 

ــوم پزشــکی شــهرکرد و دکتــر  حجــت االســالم والمســلمین جعفــری عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عل

لطفــی زاده اســتاد ایــن دانشــگاه در محــل اردوگاه فرهنگــی حضــرت امــام خمینــی (ره) شــهر چلگــرد 

برگــزار گردیــد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ حشــمت اهللا منصــوری بــا اعــالم ایــن خبــر، بــه 

ــن  ــه ای ــان ب ــویق جوان ــن تش ــت و ضم ــد آوری پرداخ ــالم و فرزن ــج ازدواج س ــت تروی ــریح اهمی تش

ــان امــر  ــن امــر مقــدس را از ســوی متولی امــر مقــدس، اصــالح راهکارهــای ویــژه جهــت تســهیل ای

خواســتار شــد.

بــه گفتــه وی، حجــت االســالم و المســلمین دکتــر جعفــری نیــز در ادامــه بــه تب�ــن سیاســتهای کلــی 

جمعیــت ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری پرداخــت و داشــتن جمعیتــی جــوان و پویــا و کارآمــد 

را در چنــد ســال آینــده بــرای رشــد و تعالــی کشــور ضــروری دانســت.

منصــوری افــزود: وی، همچنیــن رفــع موانــع ازدواج و تســهیل و ترویــج تشــکیل خانــواده و افزایــش 

ــن  ــان در تامی ــازی آن ــد س ــوان و توانمن ــای ج ــت از زوج ه ــن ازدواج و حمای ــش س ــدان، کاه فرزن

ــاد سیاســتهای مقــام معظــم  ــد را از مهمتریــن ابع ی زندگــی و تربیــت نســل صالــح و کارآم هزینه

رهبــری در خصــوص جمعیــت عنــوان کــرد.وی، نگــرش و رویکــرد دیــن مبیــن اســالم بــا اســتناد بــه 

آیــات و روایــات متعــدد در خصــوص اهمیــت تشــکیل خانــواده و تشــویق بــه امــر ازدواج نیــز از دیگــر مــوارد مهمــی بــود کــه ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 

ــی قــرآن کریــم ، خداونــد ضمــن تشــویق افــراد مجــرد بــه تشــکیل خانــواده و ازدواج، درآمــد ورزق  بــه آن پرداخــت و اظهــار داشــت: مطابــق بــا آیــات نوران

وروزی آنهــا را نیــز تضمیــن کــرده اســت چــون تنهــا روزی دهنــده خــود خداونــد متعــال مــی باشــد.

بــه گفتــه وی، در ادامــه ایــن همایــش نیــز دکتــر لطفــی زاده، مطالبــی را در خصــوص آســیبهای احتمالــی جمعیــت کشــور در آینــده بــا رویکــرد افزایــش ســن 

ازدواج و داشــتن تــک فرزنــدی در خانــواده هــای ایرانــی بیــان کــرد و افــزود : اگــر سیاســتهای فرزنــد آوری و ازدواج بــه موقــع در جامعــه امــروزی اصــالح نگــردد 

در آینــده شــاهد یــک جمعیــت پیــر نــا كارآمــد بــا آمــار جمعیتــی جــوان خیلــی كــم مواجــه خواهیــم شــد.

انجام غربالگری طرح فشار خون در منطقه عشایری چما از توابع شهرستان کوهرنگ

ارائه خدمات تیم های خیری نورآوران سالمت به بیش از ۶۷۰ تن از مردم شهرستان کوهرنگ

برگزاری همایش ازدواج آسان و روشهای فرزند آوری در شهرستان کوهرنگ
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ــکان  ــی از پزش ــت: جمع ــگ گف ــان کوهرن ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــدا؛ سرپرس وب

متخصــص کشــور بــا حضــور در مناطــق محــروم چهارمحــال و بختیــاری بخــش بازفــت 

ــد. ــی نماین ــات رســانی م ــگان خدم ــاران رای ــه بیم ب

ــط عمومــی شــبکه؛ حشــمت اهللا منصــوری افــزود:  ــه نقــل از رواب ــه گــزارش وبــدا ب ب

ــکی،  ــزات پزش ــه تجهی ــر کشــنده ب ــار دســتگاه تریل ــز چه ــا تجهی ــان ب ــن متخصص ای

قــرار اســت بــه ۱۰ هــزار و ۸۰۰ نفــر در بخــش هــای چشــم پزشــکی، دنــدان پزشــکی، 

بینایــی ســنجی، جراحــی و بیهوشــی در روســتای چــم قلعــه بخــش بازفــت شهرســتان 

کوهرنــگ خدمــات رســانی كننــد.

ــای  ــز، ج ــًال مجه ــه روش کام ــا ب ــل پشــت تریلر ه ــای عم ــاق ه ــرد: ات ــح ک وی تصری

ــد.. ــات را در خــود جــای داده ان ــن امکان ــذاری شــده و باالتری گ

ــال  ــه از ۱۵ س ــاد ک ــن بنی ــت: ای ــالمت گف ــورآوران س ــاد ن ــل بنی ــزود: مدیرعام وی اف

گذشــته کار خــود را آغــاز کــرده اســت، تاکنــون بــا مشــارکت یکهــزار و ۳۰۰ متخصــص 

ــه ۴۳ منطقــه محــروم كشــور خدمــات رایــگان پزشــكی ارائــه كــرده اســت. ب

منصــوری اظهــار داشــت: خدمــات دندانپزشــکی بــا اولویــت دانــش آمــوزان و مــادران 

بــاردار و ســایر خدمــات هــم بــرای قشــرهای مختلــف مــردم ارائــه مــی شــود.

سرپرســت شــبکه بهداشــت بهداشــت و درمــان شهرســتان کوهرنــگ گفــت: درمانــگاه 

ــر  ــق کمت ــه در مناط ــار اســت ک ــن ب ــرای دومی ــورآوران ســالمت ب ــیار ن تخصصــی س

ــاری مســتقر شــده اســت. برخــوردار اســتان چهارمحــال و بختی

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کوهرنــگ گفــت: کارگاه آموزشــی تحــت 

عنــوان فضــای مجــازی، فرصتهــا و تهدیدهــا جهــت آگاه ســازی پرســنل ســتادی و مراکــز بخــش 

مرکــزی شهرســتان کوهرنــگ؛ بــا حضــور تاجــی كارشــناس فــن آوری اطالعــات حراســت دانشــگاه 

و جنــاب ســروان درگاهــی دعــوت شــده از پلیــس فتــا برگــزار شــد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ حشــمت اهللا منصــوری، افــزود: در ایــن کارگاه 

آموزشــی ســایتهای قالبــی و جعلــی، کانالهــای کالهبــرداری و روشــهای اخــاذی هکرهــا در قالبهــای 

متفــاوت بــه پرســنل معرفــی و شــرکت كننــدگان بــا نحــوه كالهبــرداری هــای اینترنتــی در بســتر 

فضــای مجــازی، از نزدیــك آشــنا شــدند.

بــه گفتــه وی، کارشــناس فــن آوری اطالعــات حراســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بــا بیــان 

ایــن نکتــه کــه متاســفانه امــروزه فضــای مجــازی علیرغــم فرصتهــا و مزایایــی کــه بــرای زندگــی 

انســانها دارد، مــی توانــد بــا ســهل انــگاری و غفلــت هــر کــدام از مــا كلیــه اطالعــات شــخصی 

ــا  ــزود: ب ــرار دهــد اف ــار دشــمنان ق ــی و كاری در اختی ــف زندگ ــه در حــوزه هــای مختل و محرمان

آمــوزش نحــوه صحیــح اســتفاده از فضــای مجــازی بــا اولویــت آمــوزش بــه خانــواده و اســتفاده 

از ســایتهای مجــاز و قابــل قبــول و اســتاندارد و عــدم اعتمــاد بــه تماســهای تلفنــی مشــكوك مــی 

توانــد تــا حــدودی از گرفتــار شــدن افــراد و خانــواده هــا در دام كالهبــردارن جلوگیــری كــرد.

بــه گفتــه وی، جنــاب ســروان درگاهــی افســر دعــوت شــده از پلیــس فتــای ناجــای اســتان نیــز 

ــی  ــهای تلفن ــب تماس ــکان مراق ــژه پزش ــه وی ــد داشــت: پرســنل ب ــی تاکی ــن کارگاه آموزش در ای

مشــکوک از ســوی افــراد ســود جــو باشــند چــرا کــه صــد درصــد ایــن تماســها دامــی بــرای انجــام 

كالهبــرداری هــای اینترنتــی ازطریــق دســتگاههای خــود پــرداز اســت.

منصــوری گفــت: وی همچنیــن تاکیــد کــرد: هیــچ ارگان و ســازمانی طبــق قانــون حــق تمــاس بــا پرســنل در خصــوص برنــده شــدن در مســابقات و یــا وعــده 

ســفرهای زیارتــی را ندارنــد و در صــورت مشــاهده مــوارد مشــابه آن را یــک کالهبــرداری تلقــی کــرده و هیــچ گونــه همــکاری بــا مرجــع تمــاس گیرنــده نداشــته 

بشــند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهرنگ گفت: در پایان کارگاه آموزشی با پرسش و پاسخ مدعوین به پایان رسید.

خدمت بی منت زیر آسمان مناطق محروم

کارگاه آموزشی فضای مجازی، فرصتها و تهدیدها در شهرستان کوهرنگ برگزار شد

بازدید معاونت محترم بهداشتی ورئیس مرکز بهداشت استان 

از عشایر ساکن در مناطق عشایری گلچین و چما 

برگزاری کارگاه مشاوره برای تغییر رفتار،سالمت و فعالیت 

میانساالن
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وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان کیــار، از برگــزاری کارگاه آموزشــی 

مالت/کیســت  ســالک/تب  بیماریهــای 

ــر داد. ــبكه خب ــن ش هیداتیک/ســیاه زخــم در ای

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــبت  ــه مناس ــزود: ب ــری اف ــید طاه ــبکه؛ رش ش

ــان و دام کارگاه  ــترک انس ــای مش ــه بیماریه هفت

ــا  ــان ودام ب ــترک انس ــای مش ــی بیماریه آموزش

ــك  ــت هیداتی ــالک/تب مالت/کیس ــت س اولوی

و ســیاه زخــم ویــژه كارشناســان مبــارزه بــا 

ــد. ــزار ش ــا برگ بیماریه

ــا توجــه اقتصــاد کشــاورزی  وی تصریــح کــرد: ب

ــب  ــد ت ــی مانن ــه، بیماریهای ــروری منطق و دامپ

مالــت وکیســت هیداتیــک وســیاه زخــم از 

ــوند. ــی ش ــناخته م ــی ش ــرات بوم مخاط

ــد دایمــی  وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــا رون

آمــوزش همگانــی از بــروز وشــیوع ایــن بیمــاری 

هــا پیشــگیری ومــوارد تــک گیــر آلودگــی مــورد 

شناســایی و درمــان و بــا حــذف مخــزن و چرخــه 

ــت و  ــر اهمی ــود ب ــرل نم ــاری شــرایط را کنت بیم

نقــش بــه روز بــودن دانــش کارشناســان در ایــن 

ــد نمــود. ــه تاکی زمین

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

کیــار در ادامــه بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح ملــی 

کنتــرل فشــار خــون همزمــان در سراســر کشــور 

، از برگــزاری نمایشــگاه بســیج ملــی کنتــرل 

ــای  ــاری ه ــر ســنجی بیم ــاال و خط فشــارخون ب

ــئولین  ــال مس ــور فع ــا حض ــی ب ــی و عروق قلب

ادارات شهرســتان در محــل مرکــز خدمــات جامــع 

ــر داد. ــلمزار خب ــالمت ش س

ــوص  ــگاه در خص ــن نمایش ــه وی، در ای ــه گفت ب

بیماریهــای غیرواگیــر وســبک زندگــی ســالم 

وتغذیــه متعــادل و کنتــرل فشــارخون بــاال، 

بدنــی،  فعالیــت  ای،  تغذیــه  هــای  توصیــه 

ــانی بــه  ــالع رس ــوزش و اط دخانیــات و ... آم

ــد. ــام ش مراجعیــن انج

ــی،  ــت آموزش ــور و پمفل ــع بروش ــری، توزی طاه

فشــارخون،  کنتــرل  ملــی  بســیج  مســابقه 

ــی  ــی و برپای ــای آموزش ــپ و تیزره ــش کلی پخ

میزخدمــت جهــت انــدازه گیــری فشــارخون 

مراجعیــن در محــل برگــزاری نمایشــگاه را از 

ــه برشــمرد. ــورت گرفت ــات ص ــر اقدام دیگ

وی، برپایــی برنامــه هــای آموزشــی ومهارتــی بــه 

مناســبت هفتــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر در مراکــز 

ــر  ــار را از دیگ ــتایی شهرســتان کی ــهری و روس ش

ــن شــبکه  فعالیــت هــای حــوزه بهداشــتی در ای

برشــمرد.

ــزود:  ــه اف ــن برنام ــات ای ــوص جزئی وی در خص

بــا آغــاز هفتــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر براســاس 

برنامــه تنظیمــی ویــژه هفتــه مذکــور ومصوبــات 

ــا  ــی ب ــرون بخش ــی وب ــات درون بخش در جلس

ادارات مرتبــط، برنامــه هــای آموزشــی ومهارتــی 

ــتایی  ــهری وروس ــی ش ــتی درمان ــز بهداش درمراک

ــا گردیــد. ــار برپ شهرســتان کی

ــانی  ــالع رس ــن اط ــرد: ضم ــح ک ــری تصری طاه

ــواد  ــا م ــارزه ب ــگیری ومب ــه پیش ــد در زمین مفی

مخــدر، برگــزاری جلســات آموزشــی توســط 

کارشناســان بهداشــت روان شــبکه بهداشــت 

ودرمــان شهرســتان کیــار، جلســات مهارتــی تــاب 

ــن  ــه گفت ــودن ون ــع ب ــای قاط ــارت ه آوری ومه

ومهــارت عــزت نفــس واعتمــاد بــه نفس/مهــارت 

مدیریــت هیجانــات و... بــا همــکاری ادارات 

مرتبــط ماننــد بهزیســتی و...برنامــه ریــزی شــده 

اســت.

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کیــار، از برگــزاری کارگاه 

آموزشــی بیماریهــای مشــترک انســان و دام ویــژه خانوارهــای دامــدار امیرآبــاد 

خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ رشــید طاهــری افــزود: در 

ایــن کارگاه آموزشــی خانوارهایــی کــه دام نگــه داری مــی کننــد بــا بیماریهــای 

مشــترک انســان و دام آشــنا شــدند.

ــوارض  ــت وع ــب مال ــا ت ــن کارگاه ب ــدگان در ای ــرد: شــرکت کنن ــح ک وی تصری

ــنا شــدند. ــه روش shep آش ــره ب ــاری هزارچه ــن بیم ــدای ای ــان و پی پنه

طاهــری در ادامــه از تشــریح بیمــاری هــای مشــترک در جلســه آمــوزش بانــوان 

مرکــز گهــرو خبــر داد.

ــا حضــور کارشــناس بیماریهــای  ــه cchf ب ــه گفتــه وی، تشــکیل جلســه کمیت ب

مشــترک مرکــز بهداشــت اســتان و تشــکیل جلســه و آشــنایی بیشــتر پزشــكان 

مراكــز شــهری و روســتایی شهرســتان كیــار بــا اولویــت هــای هفتــه بیماریهــای 

مشــترك و برگــزاری جلســه آمــوزش بیمــاری هــای مشــترك و تــب مالــت بــه 

روشshep در روســتای حاجــی آبــاد از دیگــر برنامــه هایــی اســت كــه بــه منظــور معرفــی و پیشــگیری از بیمــاری هــای مشــترك بیــن انســان و دام در 

ســطح شهرســتان كیــار برگــزار شــده اســت.

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت  وبــدا؛ 

شهرســتان کیــار ، از تدویــن برنامــه هــای آموزشــی 

ــاد  ــای ح ــگیری از بیماریه ــت پیش ــی جه واجرای

ــزا در ایــن شهرســتان  ــا اولویــت آنفلوان تنفســی ب

ــر داد. خب

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــا نزدیــک شــدن  شــبکه؛ رشــید طاهــری افــزود: ب

ــرات  ــهریور و تغ� ــاه ش ــی م ــای پایان ــه روزه ب

ــد  ــای مانن ــروز وشــیوع بیماریه ــال ب ــی احتم دمای

ــد. ــی یاب ــش م ــزا افزای آنفلوان

ــی پرســنل بهداشــتی  ــا آمادگ ــرد: ب ــح ک وی تصری

ــای  ــژه گروهه ــا وی ــوزش ه ــروع آم ــی و ش درمان

هــدف از جملــه رابطیــن و ســفیران ســالمت، 

ــاردار، دانــش  ــان ب ــوار، زن ســالمندان، مــادران خان

آمــوزان مــدارس و اولیــای دانــش آمــوزان و 

ــا  ــار بیماریه ــد از ب ــی توان ــی... م ــان آموزش مربی

ــرای  ــدی ب ــه ســه گام کلی ــاره ب ــا اش ــد.وی ب بکاه

پیشــگیری از آنفلوآنــزا و بیماریهــای حــاد تنفســی 

اظهار داشــت: خــودداری از روبوســی، دســت دادن 

ــاری  ــم بیم ــراد دارای عالئ ــن اف ــوش گرفت و درآغ

تنفســی، پوشــاندن دهــان و بینــی هنــگام ســرفه 

و عطســه بــا دســتمال و یــا قســمت بــاالی آســتین 

و شستشــوی صحیــح و مکــرر دســت هــا بــا آب و 

صابــون ســه گام اساســی در پیشــگیری از بیمــاری 

ــزا و و بیمــاری هــای حــاد تنفســی اســت. آنفلوان

ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــت شــبکه بهداش سرپرس

کیــار در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســه درون 

ــطه  ــان بواس ــرگ در جوان ــگیری از م ــی پیش بخش

ــدن  ــرر ش ــبکه و مق ــل در ش ــل ونق ــوادث حم ح

برگــزاری جلســات آموزشــی ویــژه اصنــاف، اصنــاف 

جوانــان  در  مــرگ  از  پیشــگیری  کالس  در  دزک 

ــرکت داشــتند. ــل ش ــل ونق ــوادث حم بواســطه ح

کارگاه آموزشی بیماریهای سالک/تب مالت/کیست هیداتیک/سیاه زخم در شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار برگزار شد

برگزاری کارگاه آموزشی بیماریهای مشترک انسان و دام ویژه خانوارهای دامدار امیرآباد

تدوین برنامه جهت پیشگیری از بیماریهای حاد تنفسی با اولویت آنفلوانزا در شهرستان کیار
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بهداشــت و درمــان  وبــدا؛ سرپرســت شــبکه 

شهرســتان لــردگان گفــت: ۱۴۸ پایگاه و ۶ ایســتگاه 

ثابــت موقــت در قالــب بســیج ملــی کنتــرل 

فشــار خــون بــه مــردم شهرســتان ارائــه خدمــت 

ید. می

ــز  ــزود: مرک ــی اف ــی کریم ــدا؛ عل ــزارش وب ــه گ ب

پایــگاه ضمیمــه  لــردگان،   ۱ شــهری  ســالمت 

لــردگان ۱ و پایــگاه ســالمت حاجــی آبــاد ، پایــگاه 

ــردگان،  ــهری ۲ ل ــز ش ــپاه، مرک ــرح س ــالمت ط س

مرکــز   ،  ۲ لــردگان  ضمیمــه  ســالمت  پایــگاه 

ســالمت تنــگ کلــوره، خانــه هــای بهداشــت تنــگ 

ــو  ــاد ، بردبرد، دهن ــام آب ــن درخــت، ام ــوره، زری کل

ســالمت  بردبــر، صالحــات، چاهــكاه و مركــز 

ارمنــد ســفلی،  بهداشــت  ی  خانه  ، ارمنــد 

ــز  ــتیه، مرك ــان، دش ــار، فارس ــا ، آبچن ــد علی ارمن

ــونك،  ــت س ــای بهداش ــونك، خانه ه ــالمت س س

ــار عالــی،  ــن، ســرتنگ دین ــرتنگ مس بوگــر، س

مســن، مــر كــز ســالمت آلونــی، پایــگاه ســالمت 

ضمیمــه آلونــی ، پایــگاه ســالمت ضمیمــه آلونــی، 

ــی،  ــان، برجوی ــه افغ ــت قلع ــای بهداش ــه ه خان

كرتــكل،  چیــن،  كالمویی، ســلح  صحــرا،  ده 

ــای  ــه ه ــهریار، خان ــالمت ش ــز س ــینیی و مرك س

ــا،  ــرداب علی ــدر، گ ــهریار، چهارده، كن ــت ش بهداش

مركــز ســالمت منجرمویــی و خانــه بهداشــت 

ــه  ــه بهداشــت كهیــان از جمل ــی و خان منجــر موی

پایــگاه هایــی هســتند كــه بــه گــروه هــای هــدف 

بســ�ج ملــی كنتــرل فشــار خــون ارائــه خدمــت 

ــد. ــی نماین م

ــزاد ، خانــه هــای  ــز ســالمت بــاغ به وی، مرک

بهداشــت  بــاغ بهــزاد،  چنــار محمــودی، شــیر مــرد،  

ــت  ــای بهداش ــه ه ــه گاه، خان ــالمت چل ــز س مرک

ــو گــودرز، دهنــو گــرگ اهللا،  کالر  چلــه گاه، دهن

ــیب،  ــه س ــفلی،  دول ــری س ــد، امی ــن بی علیا، چم

مرکــز ســالمت مــرادان، خانــه هــای 

ــید،  ــکان، ده رش ــرادان، دوم ــت م بهداش

جوانمــردی،  ســالمت  مرکــز  شــهرویه، 

خانــه هــای بهداشــت جوانمــردی، ســیله، 

ــركان،  ــور، ده ت ــا منص ــدو، باب ــن هن حس

مركــز ســالمت شــهری مالخلیفــه و پایــگاه 

ســالمت مالخلیفــه، مركــز ســالمت منــچ،  

ــچ نســا، خانــه هــای  ــگاه ســالمت من پای

بهداشــت منــچ برافتــاب، بیدلــه، ابیــدك، 

مشــكدوزان و مركــز ســالمت شــاه نجــف، 

نجــف،  شــاه  بهداشــت  هــای  خانــه 

دم آب، ســپیدار، قلعــه ســوخته، مركــز 

ســالمت منارجــان، خانــه هــای بهداشــت 

كهنــه  ده  شــوراب،  نارمــه،  منارجــان، 

، مركــز ســالمت ناغــان ، خانــه هــای 

ــفلی،  ــان س ــا، ناغ ــان علی ــت ناغ بهداش

ــده،  ــل بری ــور،  پ ــرقلعه،  دره ش ــو، س چیگ

ســید محمــد ، مركــز ســالمت قلعــه 

ــه  ــت قلع ــای بهداش ــه ه ــه ، خان مدرس

مدرســه،  ابچنــار، گــود ســرد و چالچنــدار را از دیگــر 

ــار  ــنجش فش ــات س ــده خدم ــه دهن ــز ارائ مراك

ــیج  ــب بس ــاوره ای در قال ــات مش ــون و خدم خ

ــمرد. ــون برش ــار خ ــرل فش ــی كنت مل

بــه گفتــه وی، عــالوه بــر مراکــز مذکــور، ۶ ایســتگاه 

ــه روی  ــم روب ــار راه معل ــز در چه ــت موقــت نی ثاب

اداره بیمــه، شــهر لــردگان جنــب فوریــت پزشــکی، 

شــهر سردشــت، شــهر آلونــی جنــب اداره آمــوزش 

ــهر  ــهرداری و ش ــب ش ــج جن ــرورش،  شــهر من و پ

ــه خدمــت  ــرای ارائ ــب شــهرداری ب ــه جن مالخلیف

ــاالی ۳۰  ــراد ب ــامل: اف ــدف ش ــای ه ــروه ه ــه گ ب

ســال، مــادران بــاردار در تمــام گــروه هــای ســنی و 

بیمــاران کلیــوی برپــا شــده اســت.

وی خاطــر نشــان کــرد: بســیج ملــی کنتــرل 

ــا  ــان ب ــاه همزم ــار خــون از ۲۷ اردیبهشــت م فش

سراســر کشــور در اســتان چهارمحــال و بختیــاری و 

شهرســتان هــا تابعــه آن آغــاز و همــه روزه تعــداد 

ــه  ــا مراجع ــروه هــای هــدف ب ــل توجهــی از گ قاب

ــالمت  ــنجش س ــای س ــتگاه ه ــگاه و ایس ــه پای ب

ــزان فشــار خــون و وضعیــت  ضمــن اطــالع از می

سالمتشــان بــا نــکات حائــز اهمیــت در خصــوص 

بیمــاری فشــار خــون، راه هــای پیشــگیری و 

ــوند. ــی ش ــنا م ــرل آن آش کنت

کریمــی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد: مــردم بــا 

مشــارکت حداکثــری در ایــن حرکــت ملــی ضمــن 

کمــك بــه ســالمت خودشــان، آینــده ای ســالم تر ، 

پویــا و بــا نشــاط را بــرای جامعــه ایــران اســالمی 

رقــم بزننــد.

پایگاه و ایستگاه سنجش فشار خون در شهرستان لردگان دایر است

کارگاه آموزشی فعالیت های جسمانی میانساالن 
سالم در شهرستان لردگان برگزار شد

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

لــردگان، از برگــزاری کارگاه آموزشــی فعالیــت هــای جســمانی 

ــن  ــورزان ای ــالمت و به ــن س ــژه مراقبی ــالم وی ــاالن س میانس

ــر داد. ــبکه خب ش

ــی  ــط عمومــی شــبکه؛ عل ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــا حضــور معــاون بهداشــتی و  کریمــی افــزود: ایــن جلســه ب

متخصــص فیزیولــوژی ورزش و عضــو هیئــت علمی دانشــگاه 

بهداشــت  مرکــز  میانســاالن  برنامــه  شهرکرد،کارشــناس 

استان،مســئول و کارشناســان واحــد ســالمت خانــواده و 

جمعیــت شــبكه بهداشــت در چهارمیــن روز از شــهریورماه ۹۸ 

ــزار شــد. ــردگان برگ ــهر ل ــورزی ش ــالن آمــوزش به در س

بــه گفتــه وی، در ایــن کارگاه مدرســین اســتانی نــکات 

ــه  ــه راهــکار مناســب مطــرح و ب ــا ارائ ــوع جلســه را ب موض

ــد. ــن پاســخ داده ش ــواالت حاضری س
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جلسه آموزشی
 آسیبهای فضای مجازی

کارگاه آموزشی
 ازدواج آسان

اعزام دو تیم بسیج جامعه 
پزشکی جهت  ک�نترل فشارخون 

در مناطق عشایر نشین

افتتاح مرکز خدمات جامع 
سالمت روستایی سرقعله شهر 

منج از توابع شهرستان لردگان به 
مناسبت هفته دولت
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انتصاب دکتر صالحی فرد به سمت مدیریت پروژه 

راه اندازی بیمارستان ولیعصر(عج) بروجن

دکتــر  از ســوی  حکمــی  ابــالغ  بــا  وبــدا؛ 

ــت توســعه  ــد شــیرانی؛ سرپرســت معاون مجی

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــع دانش ــت و مناب مدیری

ــدازی  ــروژه راه ان ــر پ ــمت مدی ــه س ــهرکرد ب ش

بیمارســتان ولیعصر(عــج) بروجــن منصــوب 

ــد. ش

سرپرست مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیمارهای 

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی رئیــس مرکــز 

ــال و بختیــاری و  ــتان چهارمح ــت اس بهداش

سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

ــوان  ــه عن ــی ب ــد رئیس پزشــکی شــهرکرد، احم

ــا  ــارزه ب ــگیری و مب ــت پیش ــت مدیری سرپرس

بیمارهــای معاونــت بهداشــتی ایــن دانشــگاه 

منصــوب شــد.

ی اردل و ناغان منصوب  سرپرست بیمارستان

شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی معــاون 

درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

ــاری  ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

داخلــی  متخصــص  ســلیمی  مریــم  دکتــر 

هــای  بیمارســتان  سرپرســت  عنــوان  بــه 

ــان  ــواد(ع) ناغ ــام ج ــا(ع) اردل و ام ــام رض ام

سرپرست مدیر خدمات پشتیبانی و رفاهی 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد منصوب شد

ــت  ــوی سرپرس ــی از س ــالغ حکم ــا اب ــدا؛ ب وب

معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه 

علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

مهــدی  ســید  بختیــاری،  و  چهارمحــال 

کاظمــی بــه عنــوان سرپرســت مدیریــت امــور 

پشــتیبانی و رفاهــی دانشــگاه منصــوب شــد.

نماینده تام االختیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

در امور بهداری رزمی منصوب شد

ــت  ــوی سرپرس ــی از س ــالغ حکم ــا اب ــدا؛ ب وب

ــکی، خدمــات  ــگاه علــوم پزش ــرم دانش محت

ــاری،  ــی چهارمحــال و بختی بهداشــتی و درمان

ــده تــام  عبــاس بحرینــی بــه ســمت نماین

االختیــار ایــن دانشــگاه در امــور بهــداری رزمــی 

ــد. ــوب ش منص

مهنازنظری به عنوان مسئول امور آزمایشگاه های 

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی رئیــس مرکــز 

ــال و بختیــاری و  ــتان چهارمح ــت اس بهداش

سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

ــوان  ــه عن ــری ب ــاز نظ ــهرکرد، مهن ــکی ش پزش

ــن معاونــت  ــور آزمایشــگاههای ای مســئول ام

منصــوب شــد.

سرپرست مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی 

شهرکرد منصوب شد

ــت  ــوی سرپرس ــی از س ــالغ حکم ــا اب ــدا؛ ب وب

دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری دکتــر محمــود 

اخالقــی از اعضــای هیــات علمــی این دانشــگاه 

بــه ســمت سرپرســت مرکــز آموزشــی درمانــی 

آیــت الــه کاشــانی شــهرکرد منصــوب شــد.

دکتر علی احمدی به عنوان عضو شورای پژوهشی 

مرکزی کهورت پرشین منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی معــاون 

تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، درمــان 

احمــدی  علــی  دکتــر  پزشــکی  آمــوزش  و 

ــو  ــوان عض ــه عن ــهرکرد ب ــورت ش ــری که مج

ــین  ــورت پرش ــزی كه ــی مرک ــورای پژوهش ش

ــد. ــوب ش منص

انتصاب
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