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خداق�وت نماینده ولی فقیه 
در استان به کادر بهداشت و درمان 

در مبارزه با کرونا

کرون�ا  وی�روس  چرخ�ش 
ب�ه دنبال بازگش�ت مس�افران از 

مسافرت های نوروزی

رسانه های رسمی و مسئولیت 
پذیر در هدایت افکار عمومی نقش 

آفرین هستند

حمای�ت مردم و مس�ئولین 
باعث دلگرمی کادر درمان میشود







فصلنامه  گردآورندگان  مجموعه 
خب��ری و اط��اع رس��انی پژواک 
ضم��ن اب��راز خرس��ندی از توفیق 
مجدد برای انتش��ار شماره دیگری 
از ای��ن فصلنام��ه، از همراه��ی و 
همکاری ریاست محترم و اعضای 
محت��رم هی��ات رئیس��ه دانش��گاه، 
روس��ای بیمارس��تان ه��ا و مراکز 

بهداشتی و درمانی و کارشناسان و 
رابطین رواب��ط عمومی واحد های 
تابعه دانشگاه در تولید محتوا تقدیر 
م��ی نماید.همچنی��ن از انتقادات و 
پیش��نهادات ش��ما مخاطبین گرامی 
اس��تقبال نم��وده و هم��واره برای 
ارتق��اء و افزودن به غن��اع مطالب 
 منتش��ر ش��ده در ت��اش اس��ت.

امید اس��ت، ک��ه ب��ا همراهی و 
س��روران  ش��ما  یکایک  همفکری 
انتش��ار  ت��داوم  ش��اهد  ارجمن��د 
فصلنام��ه خبری و اطاع رس��انی 
دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و 

بختیاری باشیم.

           سید علی درخشان



اکنون که بیش از یکس��ال از ش��یوع ویروس منحوس 
کرونا می گذرد و در نخس��تین فصل از س��ال 1400 و در 

روزهای زیبای نو شدن طبیعت در حالی که شاهد خزان عمر 
بسیاری از فعالین عرصه سامت کشور و این خطه ازمیهن عزیزمان 

ایران اسامی هستیم و کادر درمان روزهای سخت و نفس گیری 
را پشت سر می گذارند و به امید آنکه به مدد الهی و همراهی مردم

هرچه زودتر شاهد ریشه کنی بیماری منحوس کرونا باشیم، با گردآوری 
بخشی از رویدادهای خبری مجموعه بزرگ دانشگاه علوم پزشکی استان

 در قال��ب فصلنام��ه خب��ری و اطاع رس��انی و به امید همراه��ی و حمایت 
فک��ری مخاطبی��ن گرامی س��عی در ب��ه تصویر کش��یدن بخ��ش کوچکی از 
ت��اش های ب��ی وقفه مجموع��ه در حوزه ه��ای مختلف بهداش��تی، درمانی، 
 آموزش��ی، فرهنگی، پژوهش��ی،  توس��عه  ،  پش��تیانی و خدماتی، نموده ایم.
ضمن گرامی داش��ت یاد و خاطره شهدای مدافع س��امت و آرزوی روزهای 
خوش و آرام برای مردم اس��تان بویژه کادر درمان و خادمان حوزه سامت این 

شماره از پژواک پیش کش نگاه سبزتان می شود.

                                                 دکتر مجید شیرانی - ریاست دانشگاه



وبدا؛ نماین��ده ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری و 
امام جمعه ش��هرکرد ضمن خداقوت به کادر بهداشت و 
درم��ان در نبرد با ویروس منحوس کرونا، از تاش های 
فداکارانه و جهادگرانه مدافعان س��امت به عنوان برگه 

زرینی در تاریخ یادکرد.
به گزارش وبدا؛ حجت االس��ام والمسلمین نکونام در 
دیدار با هیئت رئیس��ه دانش��گاه به مناسبت گرامیداشت 
هفته سامت گفت: ایثار، تاش و جدیتی که با اخاص 
و بدون منت از س��وی سفیدپوش��ان و مدافعان سامت 
در اس��تان در حال انجام اس��ت، برگه زرینی برای کادر 

بهداشت و درمان و سامت محسوب می شود.
وی اف��زود: مدافعان س��امت با فداکاری های بس��یار، 

ایث��ار، تاش و جدیت همراه ب��ا اخاص و بدون منت 
در ش��رایط خاص و درمان بیماران مبتا به کرونا، برگ 
زرین��ی از خدمات خود ب��ه مردم در تاری��خ به یادگار 
می گذارند. حجت االس��ام والمس��لمین نکونام با بیان 
اینکه ام��روز نمونه های فراوان��ی در عرصه های جهاد 
دیده می ش��ود اضافه کرد: رزمندگان و انقابیون نه فقط 
در میدان نبرد و لباس بس��یج و سپاه بلکه در لباس های 
سفید در عرصه س��امت در حال جهاداند. نماینده ولی 
فقی��ه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه ش��هرکرد 
ادامه داد: متولیان س��امت جایگاه ارزش��مند در جامعه 
دارند چراکه ارزش های واالی انسانی و کرامت انسانی 
را به منصه ظهور گذاش��ته اند. وی افزود: سامت جزء 

مهمترین ضرورت های بش��ر بش��مار می رود و عافیت 
و س��امت در همه ابعاد، کلید رس��یدن انس��ان به رشد 
و کماالت اس��ت. حجت االس��ام والمسلمین نکونام با 
بی��ان اینکه کرونا در کنار آس��یب ها، برکات��ی را نیز به 
دنبال داشت خاطرنشان کرد: باید دستاوردهای کرونا در 
جامعه و تاریخ برای آیندگان نهادینه شود تا برای ازخود 
گذش��تگی های مدافعان سامت ارج نهاده شود. وی در 
پایان با اش��اره به ش��عار هفته جهانی س��امت امسال با 
عنوان "س��اخت جهانی س��الم تر و عادالنه تر" تصریح 
ک��رد: به لطف الهی با تولید واکس��ن ایرانی و تامین نیاز 
داخل و خ��ارج از مرزهای س��رزمین، پرچم عدالت به 

برکت جمهوری اسامی برافراشته خواهد شد.

محدودیت های کرونایی 
همچنان پابرجاست

وبدا؛ استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در خصوص 
تعطیلی مشاغل گروه شغلی دو، سه و چهار در شهرهای 
قرمز تابع مصوبات س��تاد کرونا هستیم و نمی توان برای 
بازگشایی اصناف به صورت جزیره ای تصمیم بگیریم، اما 
باتوجه به اینکه وضعیت اصناف مطلوب نیس��ت در حال 
حاضر ش��هرداری ها از کسبه عوارض دریافت نکنند و تا 

زمان عادی شدن شرایط دست نگه دارند.
به گزارش وبدا؛ اقبال عباس��ی در سی و هشتمین جلسه 
س��تاد اس��تانی مدیریت بیماری کرون��ا در چهارمحال و 
بختیاری با گایه از رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی 
در دس��تگاه های اجرایی و عمل نکردن مدیران به مصوبه 
دورکاری، اظه��ار کرد: گزارش تخلفات مدیران توس��ط 
متولیان نظارت و جمع آوری گزارش ها به حوزه استاندار 
ارسال نشده است و حوزه سیاسی استاندار باید نسبت به 

این موضوع پاسخگو باشد.
وی تاکید کرد: مدیرانی که نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداش��تی در مجموعه تحت امر خود بی توجه هستند و 

پ��س از دریاف��ت تذک��ر، مجددا م��وارد متذکر ش��ده را 
رعایت نکردند به تخلفات اداری معرفی ش��وند. عباسی 
در خص��وص بحث رعایت فاصل��ه اجتماعی و رعایت 
پروتکل های بهداش��تی در مطب پزشکان نیز یادآور شد: 
اگر ظرفیت مطب پزشکان کم است، می توان با هماهنگی 
با دستگاه هایی از جمله آموزش و پرورش به طور موقت 
مکانی را برای انتقال مطب پزش��کان به فضای بزرگتر در 
نظر گرفت تا س��امت بیماران نیز حفظ ش��ود، همچنین 
نظ��ام پزش��کی نظارت ها را بر مطب پزش��کان تش��دید 
کند. اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اش��اره به مصوبه 
ممنوعیت چاپ اعامیه ترحیم و کارت عروس��ی، گفت: 
فضای مجازی نیز رصد ش��ود و اگر مدی��ران کانال ها و 
صفح��ات مجازی اقدام به انتش��ار اعامی��ه کنند با آن ها 
برخورد قانونی صورت بگیرد، گروهی برای رصد فضای 
مجازی تشکیل شود و مردم نیز گزارشات خود را در این 

خصوص به دستگاه های نظارتی اعام کنند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه محدودیت ه��ای کرونایی در 
شهرهای قرمز هم چنان پابرجا است، خاطرنشان کرد: اگر 
افرادی از زمان و مکان برگزاری هرگونه مراسم عروسی، 
عزا، تولد و تجمع اطاع پیدا کردند، موضوع را به نیروی 
انتظامی اطاع دهند، نیروی انتظامی در مواردی که تهدید 

علیه بهداشت عمومی اس��ت باید با دستور قضایی وارد 
عمل شود و با متولیان مراسم برخورد کند.

عباسی یادآور شد: همچنین با همکاری نیروی انتظامی، 
بس��یج و مرکز بهداشت و درمان با اولویت دو شهرستان 
بروجن و ش��هرکرد گشت های محله محور تشکیل شود 
و پ��س از بلوک بن��دی محات بر رعای��ت پروتکل های 
بهداش��تی در ح��وزه اصناف، آرامس��تان ها، پارک ها و ... 

نظارت کنند.
وی تصری��ح کرد: در خصوص تعطیلی مش��اغل گروه 
ش��غلی دو، سه و چهار در ش��هرهای قرمز تابع مصوبات 
س��تاد کرونا هس��تیم و نمی توان برای بازگشایی اصناف 
به ص��ورت جزی��ره ای تصمی��م بگیری��م، ام��ا باتوجه به 
اینکه وضعی��ت اصناف مطلوب نیس��ت در حال حاضر 
ش��هرداری ها از کس��به عوارض دریافت نکنند و تا زمان 

عادی شدن شرایط دست نگه دارند.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص پرداخت 
تس��هیات به اصناف، گفت: عموما اصناف تسهیات با 
س��ود 1۲ درصد را دریافت کرده اند، پیگیری می ش��ود تا 
دولت سقف این تسهیات را افزایش دهد و افراد بتوانند 

مجددا از این تسهیات استفاده کنند.

خداقوت نماینده ولی فقیه در استان به 
کادر بهداشت و درمان در مبارزه با کرونا
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تقدیر وزارت بهداشت از اجرای طرح 
"شهید سلیمانی" برای مبارزه با کرونا دراستان

وبدا، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت با اهدای لوح سپاس از دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد برای اجرایی ش��دن 40 س��الگی دفاع مقدس و تاش در مبارزه با ویروس کرونا در قالب طرح ش��هید 

سلیمانی در سال 1۳۹۹ تقدیر کرد.
به گزارش وبدا؛ در این لوح س��پاس از س��وی دکتر س��ید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه 
ریزی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی کش��ور خطاب به برادر بسیجی جناب آقای دکتر مجید شیرانی 
رئیس محترم دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد آمده است: بی ش��ک هر فعالیت نظام مند در گرو تاش خردمندانه 
تمامی اس��اتید و مدیران اس��ت، بدین وسیله از نقش بارز و مشارکت ارزشمندتان جهت هم اندیشی و همکاری با 
اجرایی ش��دن 40 س��الگی دفاع مقدس و تاش در مبارزه با ویروس کرونا )طرح ش��هید سلیمانی( در سال 1۳۹۹ 
تقدیر و تشکر می نمایم. در ادامه می افزاید: به عنوان یکی از خدمتگزاران در عرصه جامعه پزشکی خداوند متعال 

را شاکرم که هنوز فرزندان رشید این مرز و بوم با تفکر بسیجی و ایثارگرانه در خدمت هستند.

وب��دا؛ با اه��دای لوح س��پاس از س��وی رئیس 
س��ازمان حوزه هنری انقاب اس��امی کش��ور به 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از 
تاش های ش��بانه روزی مدافعان س��امت و از 
خودگذشتگی های کادر درمان در نبرد با فراگیری 

ویروس منحوس کرونا تقدیر به عمل آمد.
به گزارش وب��دا؛ در چهارمین روز از خردادماه 
1400 و در آیین افتتاحیه رسمی پردیس سینمایی 
بهم��ن ش��هرکرد با حض��ور جمعی از مس��ئولین 
کش��وری و اس��تانی، از دکت��ر مجید ش��یرانی به 
نمایندگی از خانواده بزرگ و خدوم کادر بهداشت 
و درمان اس��تان و به پاس تاش های شبانه روزی 
مدافع��ان س��امت و از خودگذش��تگی های این 
عزیزان در مقابله با ش��یوع ویروس منحوس کرونا 
تجلیل ش��د. در لوح س��پاس محمد مهدی دادمان 
رئیس حوزه هنری انقاب اسامی کشور خطاب 
ب��ه دکت��ر مجید ش��یرانی رئیس دانش��گاه علوم 

پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان 

چهارمحال و بختیاری با اش��اره به س��خن رهبر 
معظ��م انقاب )مدظله العالی( ک��ه فرمود "انصافًا 
در این روزها نمونه هایی دیده ش��د که درس برای 
همه ماست. نشان دهنده مسئولیت پذیری و تعهد 
انس��انی و دینی مجموعه کادر درمانی در کش��ور 
اس��ت، پزشکان و پرستاران و بقیه عواملی درمانی 
حقیقتًا در حال جهاد فی سبیل اهلل هستند و ارزشی 

بس��یار باالیی دارد" آمده است: فراگیری ویروس 
کرون��ا و هم��ت و از خودگذش��تگی کادر درمان 
در تمام رده ها برای مقابله با آن، یادآور س��الهای 

حماسه و ایثار در دوران دفاع مقدس است.
در ادامه با تاکید بر اینکه یک بار دیگر جلوه های 
مجاهدت ای��ن مجموعه ارزش��مند نمایان گردید 
اضافه شده است: بی شک اجر زحمات تاشگران 
این عرصه چه آنان که به جمع ش��هیدان پیوستند 
و چ��ه آنان ک��ه همچنان مجاهدت م��ی کنند نزد 
پ��روردگار متعال محفوظ اس��ت. در متن این لوح 
تقدیر آورده ش��ده است: حال که به شکرانه افتتاح 
مجموعه پردیس س��ینمایی بهمن شهرکرد گردهم 
آمدیم، شایس��ته و بایسته است قدردان همت این 
عزیزان و یادآوری جایگاه واالی ایش��ان باش��یم. 
ای��ن لوح به جنابعالی به عنوان پرچمدار و نماینده 
کادر درمان استان جهت قدردانی تقدیم می گردد، 
امید اس��ت در س��ایه الطاف الهی همواره موفق و 
تندرس��ت و در راه خدم��ت و ارزش های واالی 

انقاب اسامی ثابت قدم باشید.

تقدیر مشاور وزیر بهداشت از امانتداری در حفظ 
اسرار بیماران چهارمحال و بختیاری

وبدا؛ مش��اور وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی کش��ور و مدیرکل حوزه وزارتی در 
پیامی از اقدامات ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در راستای اهمیت اسناد، آرشیو ملی و 

امانتداری در حفظ اسرار بیماران تقدیر کرد.
به گزارش وبدا؛ در پیام دکتر س��ید حس��ین داوودی خطاب رئیس دفتر و کارش��ناس اس��ناد 
دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ش��هرکرد آمده است: اقدامات ارزشمند شما 
در حوزه س��امت در راستای اهمیت اسناد، آرش��یو ملی و امانتداری در حفظ اسرار بیماران بر 
همگان مبرهن اس��ت. در این پیام خطاب به جناب آقای علی محمد امانی افزوده شده است: بر 
همین اساس به پاسداشت زحمات جنابعالی در این امر مهم که شامل ساماندهی اسناد و بایگانی 
ها، نگهداری و انتقال اس��ناد با ارزش و امحا اس��ناد دانشگاه، مراکز درمانی و بهداشتی می باشد 

از شما تقدیر به عمل می آید.
در پایان این پیام اضافه شده: از درگاه خداوند متعال توفیق بیش از پیش شما 

را در راه خدمت به اعتای سامت و فرهنگ غنی این مرز 
و بوم خواستاریم.

تقدی�ر رئیس س�ازمان حوزه 
هنری کشور از کادر درمان استان
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وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد 
گفت: متاس��فانه هم اکن��ون اس��تان چهارمحال 
بختیاری به لحاظ شیوع و میزان ابتا به کرونا در 

وضعیت بسیار خطرناک قرار دارد.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید شیرانی با اعام این 
خبر در تش��ریح رنگبندی کرونایی در شهرستان 
های 10گانه چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
هم اینک پنج شهرس��تان ش��هرکرد، سامان، کیار، 
فارس��ان و بروجن در وضعیت نارنجی و مابقی 
شهرس��تان ه��ا در وضعی��ت زرد کرونایی قرار 
دارند، و هر آن امکان تغییر رنگ شهرستان ها به 

نارنجی و قرمز وجود دارد.
وی افزود: در حال حاضر چهارمحال و بختیاری 
ب��ه لحاظ میزان ابتای بیم��اران به کووید 1۹ در 
شرایط استثنایی قرار گرفته، به طوری که تا کنون 
تجرب��ه چنین رش��دی در میزان ابت��ا به بیماری 

کرونا در استان وجود نداشته است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد با بیان 
    اینکه در این موج، آمار مبتایان به سرعت در

    حال چند رقمی ش��دن است خاطرنشان کرد: 
     آمار مثبت تست مراجعین سرپایی به بیماری
       کرون��ا، امروز نس��بت به 10 روز گذش��ته
        حدود 4 تا ۵    برابر افزایش یافته اس��ت.
         دکتر ش��یرانی اضاف��ه کرد: روزانه حدود   
         ۲0 درصد به ش��مار بس��تری ش��دگان در
            بخ��ش های ویژه کرونایی بیمارس��تان 

ه��ای چهارمحال و بختیاری اضافه می ش��ود. 
به گفت��ه وی؛ پیش بینی می ش��ود طی چند روز 
آینده تمام ظرفیت های درمانی اس��تان در اختیار 
بیماران کرونایی قرار گیرد و ممکن است به علت 
تراک��م در بخش ه��ای کرونای��ی، ارائه خدمات 
اس��تاندارد به بیماران با مشکل مواجه شود. دکتر 
ش��یرانی ادامه داد: تغییر رفت��ار بیماری به لحاظ 
وس��عت و سرعت انتشار و نوع گرفتاری مشهود 
و متفاوت است، به طوری که در موج های قبلی 
ش��یوع بیماری تماس های طوالنی افراد س��بب 
س��رایت بیماری می شد ولی در حال حاضر طبق 
ش��واهد و مس��تندات در تماس های بسیار کوتاه 

مدت امکان ابتا به بیماری وجود دارد.
وی یادآور ش��د: متاس��فانه در س��ه روز گذشته 
ابتای شیرخوارگان، کودکان، نوجوانان و جوانان 
به این بیماری در استان گزارش شده است. دکتر 
ش��یرانی در ادامه گفت: با توجه به شرایط حاکم 
و ب��ه لحاظ س��رعت در تکثیر و انتش��ار بیماری 
وهمچنین عدم توجه به رعایت موارد بهداش��تی 
و شوخی گرفتن بیماری از سوی مردم، روزهای 
خوبی برای آینده در اس��تان پیش بینی نمی شود و 
متأسفانه طی چند روز آتی بیمارستان ها مملو از 
بیمار کرونایی می ش��ود و احتمال افزایش تعداد 
بیماران بدحال و س��ه رقمی ش��دن تعداد مرگ 
و میر ناش��ی از این ویروس منحوس در اس��تان 

وجود دارد.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری نسبت 
به چرخش بع��دی ویروس کرونا با بازگش��ت 
مسافران از مسافرت های نوروزی ابراز نگرانی 

کرد.
ب��ه گزارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی در گفت 
و گ��وی بخش خبری ۲0 صدا و س��یمای مرکز 
استان در پانزدهمین روز از فروردین ماه 1400، 
در تش��ریح علل افزایش شیوع بیماری کرونا در 
استان اظهار داشت: به دنبال ساده انگاری شرایط 
پس از یک افول نس��بی ش��یوع بیماری کرونا از 
آذر م��اه و ت��داوم آن در بهمن م��اه ۹۹، تراکم 
جمعیت در بازار و تجمعات در معابر در آستانه 
سال نو و شیوع نوع انگلیسی ویروس کرونا در 
حال حاضر ش��اهد رشد چشمگیر بیماری کرونا 
هس��تیم. وی تصریح کرد: شاهد افزایش هر دو 
دس��ته بیماران بستری و س��رپایی مبتا به کرونا 
هس��تیم که دس��ته اول عمدتا به واسطه حضور 

در تجمع��ات و ب��ازار و بی توجه��ی به رعایت 
پروتکل های بهداشتی در دو هفته آخر اسفندماه 
و دس��ته دوم بیش��تر از طریق دید و بازدید های 

نوروزی و مهمانی ها گرفتار شده اند.
وی گف��ت: تعداد مراجعات س��رپایی با عایم 
مشکوک به کووید 1۹ نسبت به 10 روز گذشته 
4تا ۵ برابر و موارد بس��تری نسبت به یک هفته 

قبل ۲برابر شده است.
دکتر ش��یرانی خاطر نش��ان ک��رد: حجم باالی 
مراجعات سرپایی هشدار و مقدمه افزایش موارد 
بستری و تکمیل ش��دن ظرفیت بیمارستان ها و 
اختصاص بخ��ش عمده ظرفیت ای��ن مراکز به 
درمان بیماران کرونایی و تاخیر در ارائه خدمات 
به بیماران غیر کرونایی اس��ت که این امر بسیار 
نگران کننده اس��ت.  وی با بیان اینکه، چرخش 
بع��دی ویروس ناش��ی از کس��انی اس��ت که به 
مس��افرت رفته اند و در حال حاضر درصد قابل 
توجهی از کس��انی که از مس��افرت برگشته اند، 

مبتا و یا ناقل ویروس هس��تند که با مراجعه به 
محل کار خود سامت همکارانشان را تهدید و 
در تعامل با خانواده و آشنایانش��ان سامت آنها 
را در معرض خطر قرار می دهند اظهار داش��ت: 
طبق استراتژی س��تاد مقابله با کرونا توصیه می 
شود، با توجه به باال بودن بار ویروس در استان 
ج��دا از هرگونه تجم��ع و تراکم جمعیت پرهیز 
ش��ود. رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد 
اضافه ک��رد: ب��روز هرگونه عایم حساس��یت 
فصلی، بدن درد و عایم سرماخوردگی را تا رد 
قطعی احتمال ابتا به کرونا، کرونا تلقی کرده و 

اصول قرنطینگی رعایت شود.
وی همچنین توصیه کرد: اطرافیان افرادی که از 
مسافرت بازگشته اند تا ۲ هفته به خانه آنها رفت 
و آمد نکنند و همکاران این افراد ضمن مراقبت 
و تهویه مناس��ب محل ، از ماس��ک استفاده و با 
وس��واس و احتیاط زیاد و رعایت دقیق پروتکل 
های بهداشتی به گذر از این موج کمک نمایند.

چرخش ویروس کرونا به دنبال بازگشت مسافران از مسافرت های نوروزی
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وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش تصاعدی تعداد مبتایان 
به بیماری کرونا افزود: روند شیوع کرونا نه به شکل پلکانی بلکه 

بشکل آسانسوری در حال صعود است.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی در س��ی و ششمین جلسه 
س��تاد اس��تانی مقابله با کرونا در هفدهمین روز از فروردین ماه 
1400 از قرار گرفتن اس��تان در شرایط بسیار خطرناک و بحرانی 
بلحاظ شیوع بیماری کرونا خبر داد و افزود: پیش بینی می شود 
در ص��ورت تداوم چنین رون��دی ۳00 تا 400 نفر از مبتایان به 

کرونا جان خود را از دست خواهند داد.
وی تصریح کرد: این در حالی اس��ت که با اتخاذ تصمیمات 
  صحیح و به موقع و همراهی خوب مردم و مسئولین در اجرای
      مصوبات    ستاد مقابله با کرونا می توان ۳0 تا 40 درصد
        از آمار فوتی های پیش بینی شده در موج چهارم بیماری

         کرونا را کاهش داد.
         دکتر شیرانی با ابراز نگرانی از افزایش گرفتاری کودکان 

       و نوجوانان و حتی شیرخواران افزود: متاسفانه درصد
     ابتای کودکان زیر ۵ سال با شیوع ویروس نوع انگلیسی تا 

حدود یک درصد افزایش یافته است.
وی در خصوص وضعیت رنگ بندی شهرس��تان ها نیز متذکر 
ش��د، وضعیت هیچ شهرستانی پایدار نیست و هر لحظه احتمال 

تغییر رنگ آنها به نارنجی و قرمز وجود دارد.
وی در ادامه با تشریح وضعیت شهرستان های استان به تفکیک 
از چندین برابر ش��دن ش��مار مبتایان س��رپایی، بستری و حتی 

فوتی های ناشی از این بیماری در این شهرستان ها خبر داد.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی با اشاره به اختصاص ۵00 تخت 
بیمارستانی برای درمان بیماران کرونایی یادآور شد، در صورت 
تکمیل ظرفیت این تخت ها باید تجهیزات سایر بخش ها به این 
منظور مورد اس��تفاده قرار بگیرد و اعم��ال جراحی الکتیو و غیر 
ضروری ب��ه تاخیر خواهد افتاد. وی ادام��ه داد: در حال حاضر 
بیش از ۳00 بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان بستری هستند 
و با تداوم این وضعیت به زودی ش��رایطی سخت تر از آبان ماه 
۹۹ که با اوج شیوع بیماری کرونا مواجه بودیم را تجربه خواهیم 
کرد. دکتر ش��یرانی گفت: در حال حاضر روزانه حدود یکهزار و 
۲00 تست PCR برای بیماران با عایم مشکوک به کرونا انجام 
می شود وی از علل عمده افزایش شیوع بیماری کرونا به تراکم 
های شب عید، ساده انگاری مردم با تصور غلط تمام شدن شیوع 
بیماری اشاره داش��ت و افزود: عوارض مسافرت های نوروزی 

نیز بسیار نگران کننده است.
وی میزان ابتا به کرونا را بی س��ابقه دانس��ت و افزود: روزانه 

۵00 مورد مثبت در بین بیمارن سرپایی شناسایی می شود.
دکتر ش��یرانی، قدرت س��رایت باالی ویروس نوع جهش یافته 
کرونا موس��وم به کرونای انگلیسی، استقرار عایم بیماری ظرف 
۳ تا 4 روز ، گرفتار ش��دن سنین پایین، عدم امکان ایزوله کردن 
و رعایت اصول قرنطینگی از س��وی کودکان و شیرخواران، غیر 
اختصاصی ب��ودن عایم بیماری در ک��ودکان را از جمله نکاتی 

برشمرد که بر نگرانی ها از شیوع بیماری کرونا دامن می زند.

وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری از مردم خواست برای مهار موج سهمگین 

شیوع کرونا در خانه بمانند.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی در گفت وگوی تلویزیونی 
بخش خبری ۲0 صدا و س��یمای مرکز چهارمحال و بختیاری در 
هجدهمی��ن روز از فروردین ماه 1400، اظهار داش��ت: وضعیت 
اس��تان به لحاظ ابتا و شیوع بیماری کرونا نگران کننده است و 

روزهای سختی را پیش رو خواهیم داشت.
وی با اشاره به سرعت باالی انتشار ویروس جهش یافته کرونا 
از تبدیل وضعیت تمامی شهرس��تان های استان به رنگ قرمز در 
ب��ازه زمانی کوتاه یک هفته ای خبر داد و افزود: با توجه به ابعاد 
گس��ترده بیماری و افزایش چشمگیر بیماران سرپایی به زودی با 

سیل مراجعات بیمارستانی مواجه خواهیم شد.
ب��ه گفته وی، ظرفیت بخ��ش های اختصاص یافت��ه به درمان 
بیماران کرونایی به س��رعت در حال تکمیل است و در صورت 
تداوم چنین روندی، سایر بخش ها به این منظور اختصاص یافته 
و ارائه خدمات به بیم��اران غیرکرونایی به تاخیر خواهد افتاد و 
حتی شاید این ظرفیت ها هم پاسخگو نباشد و عوارض ناگواری 

را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه، تعیین کننده پایان س��ناریوی تلخ نوشته شده 
در شیوع بیماری منحوس کرونا مردم و نحوه ایفای نقش هر یک 
از آنها است متذکر ش��د، در شرایط عادی و در صورت رعایت 
پروتکل های بهداش��تی به همین روال پیش بینی می ش��ود ۳00 
تا 400 بیمار مبتا به کرونا جان خود را از دس��ت بدهند که در 
صورت توجه بیش��تر به رعایت دستورالعمل های بهداشتی این 
میزان تا ۵0 درصد کاهش و در صورت سهل انگاری و تضعیف 

رعایت پروتکل های بهداشتی تا ۵0 درصد قابل افزایش است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اس��تان، غلبه بر ویروس سرکش 
کرون��ا را نیازمند همدلی و همراه��ی صمیمانه و واقعی مردم و 
مس��ئولین است دانست و ادامه داد: شهرها باید به حالت تعطیلی 

و تا حد امکان خلوت و کم تردد شوند.
دکت��ر ش��یرانی گف��ت: اگر چ��ه برخ��ی از مش��اغل از اعمال 
محدودیت ها متضرر می ش��وند ولی پای جان و سامت انسان 

ها در میان است.
وی اضافه کرد: بار ویروس در اس��تان باال اس��ت لذا همه افراد 

باید به نوبه خود به کنترل شیوع بیماری کمک نمایند.
وی، همچنان رعایت س��ه اصل، اس��تفاده از ماس��ک، رعایت 
فاصله اجتماعی و شس��ت و شوی دست ها بهترین راه مقابله با 
بیماری کرونا برش��مرد و از مردم خواس��ت با ماندن در خانه به 

حفظ سامت خود، خانواده و اجتماع کمک نمایند.
دکتر شیرانی افزود: تا چند ماه آینده واکسیناسیون عمومی آغاز 
می ش��ود و اگر چه ممکن اس��ت، بیماری کاما ریشه کن نشود 
ولی از خطرات آن کاسته خواهد شد بنابراین توصیه می شود، با 
رعایت پروتکل های بهداشتی از پشیمانی که بابت از دست دادن 
عزیزی در خانواده بعد از انجام واکسیناسیون و بازگشت به روال 

عادی زندگی پیش خواهد آمد، جلوگیری نمائید.

روند شیوع کرونا نه به شکل پلکانی 
بلکه آسانسوری در حال صعود است

مردم برای مهار موج سهمگین شیوع 
کرونا در خانه بمانند
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وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد گفت: 
در ح��ال حاضر به ط��ور تقریبی تم��ام ظرفیت تخت های 
بیمارس��تانی در چهارمح��ال وبختیاری در حال اش��باع از 

بیماران کرونایی است.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی در س��ی و هفتمین 
نشس��ت س��تاد اس��تانی مقابله با کرون��ا در چهارمحال و 
بختی��اری اظه��ار داش��ت: در صورتی که رون��د صعودی 
مبتای��ان به کووید 1۹ در اس��تان ادامه یاب��د، طی دو روز 
آین��ده باید از بقیه ظرفیت های درمانی که برای بیماران غیر 
کرونایی در بیمارستان ها در نظر گرفته شده استفاده کنیم.

وی با اشاره به محدودیت ظرفیت های بیمارستانی استان 
گفت: در صورت عدم کنترل بیماری ممکن اس��ت از دیگر 
نقاط غیر بیمارس��تانی برای بستری بیماران استفاده شود که 
با تراکم زیاد بیمار و بس��تری خارج از مراکز بیمارس��تانی، 
ارائه خدمات خارج از استاندارد خواهد بود و برای بیماران 

بدحال کرونایی مشکات متعددی پیش می آید.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد با بی��ان اینکه 

سونامی چهارم کرونا همه کشورو استان 
ها را فراگرفته از مردم خواس��ت: طی یک 
هفته تا 10 روز آینده به هیچ وجه از خانه 
خارج نش��وند و از تراکم و مراوده با افراد 

خودداری کنند.
دکتر شیرانی یادآور شد: گرفتاری در این 
م��دت باعث جلوگی��ری از ارائه خدمات 
بیمارس��تانی می ش��ود و عواقب بس��یاری 

برای مردم به دنبال دارد.
وی در ادام��ه گفت: با اضافه ش��دن 1۳ 
مرکز در حوزه بیماران سرپایی، هم اکنون 
۳۵ مرک��ز در اس��تان در بخش س��رپایی 

مشغول به ارائه خدمت هستند.
دکت��ر ش��یرانی اضاف��ه کرئد: ب��ه دنبال 
محدودی��ت ظرفی��ت بیمارس��تان ها، هم 
اینک ب��ه ناچار باید بعض��ی بیماران را به 
صورت س��رپایی درمان کرد واز بس��تری 

آنان بپرهیزیم.
ش��ده  بین��ی  کرد:پی��ش  تصری��ح  وی 
نقاهتگاهی با همکاری اورژانس و بس��یج 
سپاه پاسداران اس��تان تجهیز و آماده شود 
تا در صورت تکمیل ظرفیت بیمارس��تانی، 
بیم��اران در ای��ن مکان تح��ت مراقبت و 

درمان قرار گیرند.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد 

یادآور ش��د: از ابتدای ش��یوع بیماری 
کرون��ا تاکنون ۵ هزار نفر در مراکز درمانی 
اس��تان بستری شدند بر این اساس به طور 
متوس��ط حدود ۷0 تا ۸0 بیمار در هفته در 
بیمارستان ها بستری شده اند، در حالی که 
هم اکن��ون روزانه این تع��داد بیمار مثبت 

بستری اعام می شود.
دکتر ش��یرانی با اشاره به وضعیت نگران 
کننده اضافه شدن روزانه 10 تا ۲0 درصد 
به شماره بستری شدگان در مراکز درمانی 
گف��ت: چنانچه تعداد بیماران بس��تری در 
بیمارس��تان های استان به بیش از ۵00 نفر 
برس��د، باید از ظرفیت خارج بیمارستانی 

استفاده شود.
وی خاطرنش��ان کرد: جه��ت راه اندازی 
بخش خارج بیمارس��تانی نیاز به تجهیزات 
اولیه همچون تخت و کپس��ول اکسیژن و 
مس��ائل لوژستیک اس��ت که با یاری همه 

سازمانها و ادارات باید تأمین شود.
دکتر ش��یرانی گفت: مهمترین نیاز کنونی 
دانشگاه علوم پزشکی کپسول های اکسیژن 
اس��ت و مجمع خیرین دانش��گاه آمادگی 
دریاف��ت هرگونه کمک در ای��ن زمینه را 

دارد.

ظرفیت تخت های بیمارستانی در حال اشباع از 
بیماران کرونایی/ به هیچ وجه از خانه خارج نشوید
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لزوم مراقبت بیشتر از مادران 
باردار در روزهای کرونایی

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد با 
توصیه اکید ب��ر مادران باردار گفت: در ش��رایط 
کنونی ش��یوع بیماری کرونا، بای��د پروتکل ها و 
ش��یوه نامه های بهداشتی با حساسیت و وسواس 

بیشتر رعایت شود.
به گزارش وبدا؛ دکترمجید ش��یرانی در گفتگو 
با رس��انه ملی اظهار داش��ت: یکی از مشخصات 
موج جدید ش��یوع بیماری منحوس کرونا عاوه 
بر سرعت باالیی سرایت، درگیر کردن طیف سنی 
متنوع از شیرخوار تا افراد مسن است. وی افزود: 
در حال حاضر موارد متعددی از بس��تری شدگان 
را کودکان، جوانان و افراد مسن در مراکز درمانی 
بیمارس��تان های چهارمحال و بختیاری تش��کیل 

می دهند. 
دکتر شیرانی با اشاره به گرفتاری موارد متعددی 
از م��ادران باردار با ش��رایط وخیم به این بیماری 
گفت: ب��ه مادران ب��اردار توصیه اکید می ش��ود 
پروت��کل ها و ش��یوه نام��ه های بهداش��تی را با 
حساسیت و وسواس بیش از پیش رعایت کنند.

وی با بیان افزایش موارد بس��تری مادران باردار 
ناشی از بیماری کرونا ادامه داد: برای مادران باردار 
تجویز بسیاری از داروها و روش های پاراکلینیک 
و تصویرب��رداری می توان��د خطرن��اک و عواقب 
غیرقابل جبران داش��ته باشد. رئیس دانشگاه علوم 
پزش��کی شهرکرد در پاس��خ به این سوال که "آیا 
ویروس از مادر به جنین منتقل می ش��ود" گفت: 
تا کنون انتقال خونی ویروس از طریق مادر مبتا 
ب��ه کرونا به جنین ثابت نش��ده اما ممکن اس��ت 
طی پروس��ه زایمان، نوزاد تازه به دنیا آمده مبتا 
به بیماری ش��ود. وی خاطرنش��ان کرد:هم اینک 
چهارمحال و بختیاری در شرایط بسیار ناگوار به 
لحاظ ش��یوع و ابتا به بیماری کرونا قرار دارد و 
موارد سرپایی و بستری افزایش یافته است. دکتر 
ش��یرانی با بیان اینکه تمام تخ��ت هایی که برای 
بیماران کرونایی در نظر گرفته شده بود اشباع شده 
اند ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از بیماران در 
بخش های غیر کرونایی تحت درمان هستند. وی 
یادآور شد: بخش های غیر کرونایی در بیمارستان 
های چهارمحال و بختی��اری نیز در حال تکمیل 
اس��ت و اگر روند رو به رش��د بیماری این گونه 
باش��د به اجبار باید فضاهای خارج از بیمارستان 

برای درمان بیماران مورد اس��تفاده قرار گیرد. 
دکتر شیرانی افزود: در مرکز استان نقاهتگاهی در 
نظر گرفته شده که ساختمان آن متعلق به آموزش 
و پرورش است و مراحل تجهیز آن در حال انجام 

می باشد. 
وی گف��ت: ای��ن محل ب��ا مدیری��ت اورژانس 
11۵چهارمحال و بختی��اری و همراهی ارگان ها 
و س��ازمان های مختلف از جمله س��پاه پاسداران 
قمربنی هاشم)ع(، جمعیت هال احمر، آموزش و 
پرورش و غیره در ح��ال تجهیز و راه اندازی در 
صورت نیاز است. دکتر شیرانی گفت: هم اکنون 
در حال تاش برای تامین وسایل حفاظت فردی 
برای کادر درمان و کیت آزمایشگاهی هستیم که 
منب��ع مالی می طلبد از همی��ن رو مجمع خیرین 
سامت دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد آماده 
دریاف��ت هرگونه کمک از س��وی خیرین و نیک 
اندیش��ان در این زمینه است. وی در پایان افزود: 
برای راه ان��دازی مراکز خارج بیمارس��تانی باید 
تخت، ملزومات بستری، یخچال و از همه مهمتر 
کپس��ول های اکسیژن تامین شود که در این راستا 
نیز نیازمند کمک خیرین و نهادها و س��ازمان ها 

هستیم.



گروه های در معرض خطر قرنطینه 
معکوس را رعایت کنند

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و 
بختیاری، با بیان اینکه ممکن است در چند روز آینده امکان ارائه خدمت تخت 
ه��ای ویژه برای همه بیماران فراهم نباش��د از بیماران زمینه ای، افراد مس��ن و 

مادران باردار خواست قرنطینه معکوس را رعایت نمایند.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی با اش��اره به افزایش ش��دید میزان ابتا و 
ش��یوع بیماری کووید 1۹ در اس��تان افزود: ظرفیت تخت های بیمارس��تانی و 
تخ��ت های ویژه جه��ت ارائه خدمت به این بیماران بس��رعت در حال تکمیل 
شدن است. وی با بیان اینکه ابتا به بیماری کرونا ممکن است عوارض جبران 
ناپذیری برای بیماران زمینه ای، مس��ن ساالن و مادران باردار داشته باشد افزود: 
توصیه علمی و کاربردی با توجه به ش��رایط موجود این است که این قشر علی 
رغم اینکه سالم هستند طی ۲ تا ۳ هفته آینده که بار ویروس در استان و جامعه 
باال است از خانه خارج نشوند و مراودات اجتماعی خود را به حداقل برسانند.

وی تصریح کرد: اگر این قشر و کسانی که در معرض خطر هستند در این زمینه 
فعاالنه عمل کنند و مراقبت های الزم را بعمل آورند انتظار می رود، 

افراد بدحال و مرگ و میر های ناشی از کرونا کاهش پیدا کند .
دکتر شیرانی گفت: اگر گروه های در معرض خطر گرفتار بیماری

 نشوند شاید در سطوح جوانتر ها و کسانی که سالم
هستند کنترل بیماری برای کادر درمان

آسان تر باشد.

            اعالم مصوبات جدید          
  ستاد کرونا در استان

وبدا؛ س��ی و هفتمین نشست ستاد استانی مقابله با کرونا 
در چهارمح��ال و بختیاری با محوریت تش��ریح آخرین 
وضعی��ت بیماری کرونا در اس��تان و اتخاذ تصمیمات و 
محدودی��ت های جدید برای کنت��رل و مهار موج چهارم 
ش��یوع این بیم��اری منحوس در محل س��الن اجتماعات 

شهید مردانی استانداری برگزار گردید.
به گ��زارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی رئیس دانش��گاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد در این نشس��ت گفت: به علت 
تش��دید شیوع بیماری و خطرات ناشی از آن، تصمیماتی 
مبن��ی بر اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های جدید در 
سطح اس��تان اتخاذ گردید. وی افزود: بر این اساس طی 
10 روز آینده، اصناف به غیر از گروه ش��غلی ش��ماره 1 

عمومًا در سطح استان تعطیل هستند.

   رییس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات بهداشتی و درمانی          
چهارمح��ال و بختی��اری اضاف��ه ک��رد: همچنی��ن ادارات و    
دس��تگاه های اجرایی استان )به جز بازرسی ها، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، دانش��گاه علوم پزش��کی و استانداری( با یک 

سوم ظرفیت فعالیت خواهند داشت.
وی اضافه کرد: صنوف تعمیراتی شامل موبایل و لوازم خانگی 
نیز در این مدت به صورت شیفت بندی و با یک سوم ظرفیت 

در استان فعالیت می کنند.
وی با تاکید بر خودداری مردم از مراجعه غیرضروری به بانک 
ها خاطرنشان کرد: بانک ها نیز تا 10 روز آینده، خدمات بانکی 

را با یک سوم پرسنل ارائه خواهند کرد.
دکتر شیرانی یادآور ش��د: اکیپ های نظامی و انتظامی مسئول 
نظارت ب��ر رعایت و اعمال مصوبات س��تاد کرونا در اس��تان 
هس��تند و در صورت کمبود نیرو، بس��یج و س��پاه پاسداران با 
تشکیل تیم های نظارتی به صورت دقیق و با اعمال جدی قانون 

در این زمینه یاریگر خواهد بود.
وی ادامه داد: فرمانداران و اکیپ های بازرس��ی روزانه نتیجه 
بازرس��ی ها را جهت بررس��ی روند اج��رای مصوبات و نحوه 

برخورد با متخلفین به استانداری ارائه خواهند کرد.
وی در پایان با بیان اینکه هم اینک دو سوم ظزفیت بیمارستان 
های اس��تان مملو از بیمار اس��ت گف��ت: در صورتی که روند 
صعودی ش��یوع بیماری در استان کنترل نشود امکان استفاده از 

نقاهتگاه در استان وجود دارد.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد از مردم خواست؛ با 
رعایت بیشتر اصول بهداشتی در مدیریت و کنترل بیماری برای 
جلوگیری از شیوع و مهار این ویروس منحوس یاری گر باشند.
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وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از ممنوعیت تردد بین استانی به 
ویژه در تعطیات آخر هفته خبر داد.

 به گزارش وبدا؛ دکتر مجید شیرانی در مصاحبه با رسانه ملی گفت: با توجه 
به اینکه به تازگی از قله پیک چهارم ش��یوع بیم��اری کرونا فاصله گرفته ایم 
و تع��داد م��وارد بیمار با خطر انتقال ویروس در جامعه زیاد اس��ت، هرگونه 
مس��افرت و برگزاری دورهمی به عنوان مهمترین خطر برای تهدید سامتی 

جامعه مطرح است.
وی افزود: به دنبال تصمیم ستاد ملی کرونا، کلیه سفرهای بین استانی به 

ویژه در تعطیات آخر هفته ممنوع است و اجازه هیچگونه تردد بین 
استان ها داده نخواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از هم استانی ها خواست: از هر
گونه تردد بین شهرس��تان ها، برگزاری گردهمایی به ویژه مراس��مات 
و تفریح��ات جمعی جلوگیری کنند و در ص��ورت حض��ور در طبیع��ت، 

به صورت خانوادگی اختصاصی اقدام کنند.
دکتر ش��یرانی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر نوجوانان و جوانان 
یکی از علل اصلی گسترش بیماری کرونا در استان و کشور هستند 
به طوری که با رعایت نکردن ش��یوه نامه های بهداش��تی و ابتا به 
بیماری به صورت خفیف ی��ا ب��دون عام��ت، باع��ث انتق��ال وی��روس 

به کهنساالن و افراد مسن می شوند.

    کلیه سفرهای بین 
استانی ممنوع شد
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پیوند نهادهای مذهبی با نظام سالمت 
یکی از راه های ترغیب مردم به مسئولیت 

پذیری اجتماعی و مشارکت بین بخشی
وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مسئولیت پذیری اجتماعی و 
مش��ارکت بین بخشی را به عنوان دو رکن مهم نظام سامت عنوان کرد و 
گفت: پیوند نهادهای مذهبی با نظام سامت یکی از راه های ترغیب مردم 

به تحقق این ارکان است.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی در دیدار هیئت رئیسه دانشگاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد با نماینده ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری و امام 
جمعه ش��هرکرد به مناسبت گرامیداشت هفته سامت گفت: یکی از نقاط 
دلگرمی و پشتوانه های نظام س��امت، حمایت و همراهی مسئولین ارشد 

کشوری و لشکری است.
وی با بیان اینکه رفتار و برخورد در مقابله با کرونا منطبق بر اصول علمی 
انجام می ش��ود افزود: کادر بهداش��ت و درمان فداکارانه و با مهر و محبت 
نس��بت به مردم، 1۵ ماه اس��ت که شرایط بسیار س��ختی را پشت سر می 

گذارند و در سخت ترین شرایط روحی و جسمی قرار دارند.
وی با اش��اره به این که کووید1۹ به عنوان تهدیدی برای س��امت کادر 
بهداشت و درمان به ش��مار می رود افزود: مدافعان سامت با روحیه باال، 
روس��فید از این برهه بیرون آمده اند، به ویژه در موج اخیر شیوع بیماری 
کرون��ا که قریب ب��ه ۶00 تخ��ت از 1۶00 تخت بیمارس��تانی به بیماران 

کرونایی در استان اختصاص یافته است.
وی اف��زود: در حال حاضرروزانه حدود ۲ هزار نفر مش��کوک به بیماری 
به مراکز بهداش��تی و درمانی اس��تان مراجعه می کنن��د و تحت غربالگری، 

ویزیت و تست قرار می گیرند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه کارشناسان آزمایشگاهی 
۲4 ساعته همه روزه به صورت گمنام در ایام کرونا در حال فعالیت هستند 
ادام��ه داد: تس��ت مولکولی، وقت گیر و تخصصی کرون��ا، روزانه بر روی 
ح��دود یک ه��زار و ۵00 نمونه از مخاط گلو و حل��ق و بینی بیماران در 

استان انجام می شود.
وی باابراز امیدواری برای عبور هر چه سریعتر از موج چهارم کرونا اضافه 
کرد: انتظار می رود با توقف روند افزایش موارد سرپایی، در روزهای آتی 

میزان مراجعین سرپایی و موارد بستری بیمارستانی کاهش یابد .
دکتر ش��یرانی ادامه داد: ش��عار هفته جهانی س��امت با عنوان "س��اخت 
جهانی س��الم تر و عادالنه ت��ر" پیامی را به دنبال دارد ک��ه علیرغم این که 
ادعاه��ای مختلفی در جهان مطرح اس��ت اما بحران کووید 1۹ نش��ان داد 
مدعیان حقوق بش��ر و طالبان برقراری عدالت و تس��اوی در دنیا به وقت 

عمل سست هستند.
وی خاطرنش��ان کرد: باتوجه به اینکه قطعی ترین درمان برای کووید 1۹ 
واکسیناسیون اعام شده است اما در حال حاضر ۹۵ درصد از واکسن دنیا 
در اختیارتنها ۸ کشور قرار گرفته و بسیاری از کشورهای دیگر هیچ گونه 

دسترسی به واکسن ندارند.
دکتر ش��یرانی تصریح کرد: امسال هفته سامت تلنگری به افکار عمومی 

دنیا است که چقدر از ادعاها عملیاتی می شود.
وی افزود: در کش��ور با اعتماد و تکیه بر توان داخلی و دانش��مندان امید 
اس��ت با تاخیر 4 تا ۵ ماهه نس��بت به کش��ورهای پیش��رفته دنیا، به تولید 

گسترده واکسن کرونا دست یابیم.
وی یادآور شد: با تدابیر اندیشیده شده واکسیناسیون عمومی تولید داخل 
از ابتدای تابس��تان آغاز می شود و طی ش��ش ماه حدود ۶0 تا ۷0 درصد 

مردم علیه این بیماری واکسینه خواهند شد.

 )MRI( اختصاص سه دستگاه ام آر آی
به استان چهارمحال و بختیاری

وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم  پزشکی چهارمحال و بختیاری از اختصاص 
س��ه دس��تگاه ام آر آی )MRI( برای اس��تان خب��ر داد و گفت: حواله 

اختصاص این سه دستگاه کاربردی دریافت شده است.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی با اعام این خبر تاکید کرد: این 
حواله ها برای شهرکرد، بروجن و لردگان دریافت شده است و براساس 

پیش بینی ها به تدریج وارد خواهد شد.
وی با اش��اره به ورود دس��تگاه لیزر چش��م و تصویربرداری چشم به 
چهارمحال و بختیاری افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
قول اختصاص ۲ دستگاه رادیوتراپی با کیفیت و تجهیزات الزم به مرکز 

استان را نیز داده است.
دکتر ش��یرانی تصریح کرد: قرارداد اولیه دستگاه »سی تی آنژیوگرافی« 
بس��ته ش��ده و تجهیز بخش درمان دانشگاه علوم پزش��کی به امکانات 
س��نگین در دس��تور کار است. وی با اشاره به ش��یوع ویروس کرونا و 
 )ICU(نیاز 1۵ میلیارد ریالی برای تهیه و تجهیز هر تخت آی س��ی یو
یادآور شد: در این مدت ۳4 تخت به مجموعه تخت های بخش آی سی 

یو)ICU( چهارمحال و بختیاری افزوده شد.
رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی چهارمح��ال و بختی��اری با اش��اره 
زیرساخت های درمانی یادآور شد: در دوران شیوع ویروس کرونا تعداد 

دستگاه های »سی تی اسکن« استان از یک به سه مورد افزایش یافت.
دکتر شیرانی با اشاره به تمرکز ۲ بیمارستان در هسته مرکزی شهرکرد 
گفت: این مورد، در زمان حوادث احتمالی، امدادرس��انی را با مش��کل 
مواجه می کند به همین منظور احداث بیمارس��تان یک هزار تخت خوابی 

در حاشیه شهر به کمک خیرین و اعتبارات ملی ضرورت دارد.
وی با اشاره به تولید واکسن کرونا افزود: براساس پیش بینی های انجام 

شده، واکسن ایرانی کرونا از تیرماه سال جاری وارد بازار می شود.
رئی��س مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری نی��ز گفت: 1۷۵ پاکبان 

باالی ۵0 سال در استان واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
س��ید راش��د جزایری تصریح کرد: براساس دس��تورالعمل ها برای هر 
چه��ار ت��ا 1۲ هزار نفر جمعیت یک پایگاه س��امت و برای 1۲ هزار و 

۵00 تا ۳۶ هزار نفر جمعیت یک مرکز بهداشت و سامت نیاز است.
وی یادآور ش��د: این در حالی اس��ت که در محله های کوی فرهنگیان، 

مهدی آباد، کوی  پلیس و برم پهنه این مراکز پیش بینی نشده است.



وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات 
بهداش��تی و درمانی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: این اس��تان در ،4 ۵ هفته گذش��ته جز 
۵ اس��تان صدرنش��ین در میزان شیوع و ابتا 
به کرونا در حوزه س��رپایی و موارد بس��تری 
بوده است که این امر در طول مدت 14 ماهه 
شیوع بیماری کووید 1۹ بی سابقه بوده است.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید شیرانی در سی 
و هشتمین جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا 
از ۲ براب��ر ش��دن آمار مراجعین س��رپایی و 
موارد بستری نسبت به آبان ماه ۹۹ که در اوج 
شیوع بیماری کرونا در استان بودیم خبر داد 
و افزود: این درحالی اس��ت که روند بستری 

بیماران در حال حاضر مانند سابق نیست.
وی تصریح کرد: در موج قبلی باالترین آمار 
بستری 4۸0 مورد بود و این در حالی است که 
هم اکنون 40 درصد تخت های بیمارس��تانی 
ب��ه درمان بیماران مبتا ب��ه کرونا اختصاص 
یافته است. وی متذکر شد، اگر قرار بود روند 
بستری مبتایان طبق موج قبلی باشد به بیش 

از یکهزار مورد بستری می رسیدیم.
دکت��ر ش��یرانی گف��ت: تمهی��دات زیادی 
اندیشیده ش��د تا نیازی به استفاده از ظرفیت 

های خارج از بیمارستانی پیدا نشود.
وی، اعمال محدودیت ها و خلوت سازی ها 
و فراهم کردن امکان دسترسی و مراجعه زود 

هنگام برای مراجعه بیماران به مراکز درمانی، 
راه اندازی کلینیک های تنفسی در شهرستان 
ها و در جنب بیمارستان هاجر)س( شهرکرد 
و ۲4 س��اعته ک��ردن خدمات ای��ن کلینیک 
در مرک��ز اس��تان، آموزش پزش��کان و کادر 
بهداشتی و درمانی درگیر، تشکیل کمیته های 
ترخیص در برخی شهرس��تان ها را از جمله 
اقدام��ات صورت گرفته در راس��تای کاهش 
بار مراجعات به بیمارستان ها و کنترل شیوع 
بیماری کرونا برش��مرد.به گفت��ه وی، روزانه 
1۲0 مراجعه کننده در بیمارستان های استان 
بس��تری می ش��وند که تقریبا ۸0 نفر از آنها 

جواب تست PCR آنها مثبت قطعی است.
وی در ادام��ه خاطر نش��ان ک��رد: حتی در 
صورت کاهش موراد سرپایی تا دو هفته پس 
از آنها همچنان تعداد موارد بستری زیاد است.
وی ضمن تشریح وضعیت تمامی شهرستان 
های اس��تان افزود: به طور کلی ترند اس��تان 
هنوز افزایشی است و موارد بستری همچنان 
در حال افزایش اس��ت.  گفتنی اس��ت، سی 
هشتمین جلسه ستاد استانی کرونا در پنجمین 
روز از اردیبهشت ماه 1400 با حضور استاندار 
با محوریت تاکید بر تشدید نظارت ها، تداوم 
برخی محدودیت ها و اتخاذ تصمیمات الزم 
برای حمایت از کس��ب و کارهای مش��مول 

اعمال محدودیت ها تشکیل شد.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد و رئیس 
ش��ورای امرب��ه معروف این دانش��گاه گف��ت: احیای 
فرهنگ امربه معروف ونهی ازمنکر و تذکرلس��انی در 
جامع��ه برای قطع زنجیره انتق��ال ویروس کرونا حائز 

اهمیت است.
به گ��زارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی در نخس��تین 
نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد در سال1400 با اشاره به شیوع 
ویروس کرونا و آمار باالی ابتا و مرگ ومیر ناش��ی از 
ای��ن بیماری در روزهای اخیر اظهار داش��ت: با توجه 
به اینکه بیش��ترین و تأثیرگذارترین عام��ل انتقال این 
ویروس، برگزاری مجالس ختم و شادی بویژه درمنازل 
و فضاهای سربس��ته می باش��د، باید با احیای فرهنگ 
امربه معروف ونهی ازمنکر و اجرای تذکرلسانی، جامعه 
سامت را برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا یاری 
کرد. وی ازمسئولین ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر 
استان و همچنین شوراهای تابعه امربه معروف و نهی 
ازمنکر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خواست: برای 
احیا و همگانی ش��دن این فرهنگ و ایجاد احس��اس 
مس��ئولیت در بین آحاد جامعه تاش کنند تا بافرهنگ 
سازی و بسیج همگانی در بر خورد با منکرات بهداشتی 
که س��امت مردم را تهدید می کند، از انتقال ویروس 
کرونا جلوگیری کرد. دکتر شیرانی در ادامه اضافه کرد: 
کلیه طای��ه داران و یاوران امر به معروف در س��طح 
اس��تان و دانشگاه در کنار س��ایر دستگاهها و نهادهای 
قضایی وانتظامی ک��ه ابزارهای قویتر مراتب حاکمیتی 
امرب��ه معروف ونهی ازمنکر هس��تند، باید جدی تر از 
قب��ل به این مقوله ورود ک��رده و برابرمصوبات قانونی 
ستاد کرونا از برگزاری اجتماعات، جلسات، دورهمی 
های خانگی و مراسم ختم و شادی جلوگیری نمایند.

کس�ب  از  حمای�ت 
مش�مول  کاره�ای  و 
اعم�ال محدودیت های 
س�تاد  در  کرونای�ی 

استانی مقابله با کرونا
وب��دا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، 
خدم��ات بهداش��تی و درمانی در گفت و 
گوی زنده تلفنی در بخش خبری ۲0 صدا 
وسیمای اس��تان به تشریح مصوبات سی 

و هش��تمین جلسه ستاد اس��تانی مقابله با 
کرونا پرداخت.

ب��ه گزارش وب��دا؛ دکتر ش��یرانی افزود: 
تصمیمات خوبی جهت حمایت از کسب 
و کار با توج��ه به اعمال محدودیت ها و 
تعطیلی های طوالنی مدت در این س��تاد 

اتخاذ شد.
به گفته وی، در این جلس��ه مقرر گردید، 
ب��ه مالیات های��ی که متعلق به س��ال قبل 
بوده و موعد آن فرارس��یده است، مهلت 
داده شود و بصورت اقساط و بدون سود 
دریافت ش��ود و حداکث��ر تخفیفات برای 

دریافت مالیات اعمال شود.

وی ادامه داد: همچنین در این جلس��ه 
مقرر ش��د، شهرداری ها در زمینه دریافت 
عوارض کسب و کار یا حق پیشه حداکثر 

مهلت و تخفیفات را داشته باشند.
ب��ه گفته دکتر ش��یرانی، در زمینه وصول 
چک هایی که موعد آن فرارس��یده است 
نیز مقرر ش��د، با توجه به تعطیلی کسب 
و کار و ممنوعیت س��تاد استانی مقابله با 
کرون��ا برای مصوب نم��ودن قانون بطور 
مستقل از ستاد ملی، این امر توسط بانک 
ها مدیریت و سوء س��ابقه برای صاحبان 
چک که کسب و کار آنها در حال حاضر 

تعطیل است، اعمال نشود.

چهارمحال و بختیاری از استان های صدرنشین 
در میزان شیوع و ابتال به کرونا

قطع زنجیره انتقال کرونا با احیای فرهنگ امربه معروف ونهی ازمنکر
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نجات جان افراد ارزش اعمال 
محدودیت های کرونایی را دارد

وب��دا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات بهداش��تی و درمانی 
چهارمح��ال و بختیاری ب��ا بیان اینکه از هر یکص��د مبتای به بیماری 
کرونا به طور متوس��ط ۳.۵ بیمار در کشور و ۲.۵ بیمار در چهارمحال و 
بختیاری جان خود را از دس��ت می دهد. افزود: فوت ۲ تا ۳بیمار مبتا 
به کرونا در بین یکصد مبتا به این بیماری رقم باالیی است. لذا نجات 
ج��ان افراد ارزش اعمال برخی محدودیت ها و رعایت س��خت گیرانه 

پروتکل های بهداشتی را دارد.
ب��ه گ��زارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی در گفت و گ��وی زنده بخش 
خبری ۲0 صداوسیمای مرکز استان به تشریح روند شیوع بیماری کرونا 
و ض��رورت تداوم اعمال محدودیت ه��ای کرونایی برای گذر از موج 
چهارم شیوع این بیماری پرداخت. وی تصریح کرد: پس از هجمه شدید 
بیم��اری کووید 1۹ در موج چهارم، چند روزی اس��ت وارد فاز نزولی 
بیماری ش��ده ایم و تقریبا روند نزولی بیماری تثبیت پیدا کرده اس��ت 
و ب��ا اطمینان ۹۵ درصدی می توان گف��ت در این موج دیگر صعودی 
نخواهیم داش��ت. دکتر شیرانی متذکر شد، با توجه به اینکه هنوز از قله 
شیوع بیماری کرونا عبور نکرده و مدت 1۵ روزه خطر واگیری بیماری 
از س��وی مبتایان کنونی، خطر مجدد شیوع کانونی و خوشه ای بویژه 
در مراسم و تجمعات وجود دارد. وی ادامه داد: هرگونه مراسم تجمعی 
از جمله مراسمات مذهبی، عزا داری و با توجه به قرار گرفتن در آستانه 
روزهای پایانی ماه مبارک رمضان مراس��م های جشن و دورهمی حتی 
تجم��ع چند خانواده می تواند خطرناک باش��د لذا از پذیرفتن مهمان و 

دعوت دیگران خودداری نمائید.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد با بیان اینکه، نباید خیلی زود 
ذوق زده ش��د افزود: به تازگی پیک و قله شیوع بیماری کرونا را پشت 
س��ر می گذاریم لذا پروتکل های بهداش��تی باید خیلی س��ختگیرانه تر 

رعایت شود تا وضعیت شیوع بیماری به ثبات برسد.
وی همچنین تاکید کرد: کلیه مقررات و اعمال محدودیت ها باید طبق 
رنگبندی رعایت شود. دکتر شیرانی اضافه کرد: اگر چه مشاغل و کسبه 
از اعمال محدودیت ها دچار زیان شده اند اما رسیدن به وضعیت ثبات 

مستلزم تداوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی است.
به گفته وی، هدف کوچک و ثانویه از تعطیلی بازار و مغازه ها کاهش    

میزان شیوع بیماری کرونا است و هدف اصلی کاهش ترددها و عدم  
خروج مردم از منازل است.  

                                           افراد دارای 
                               بیماری ه�ای زمین�ه ای

                                  وسالمندان عمده موارد 
بستری در بخش های کرونایی هستند
وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: با توجه به شیوع 
م��وج چه��ارم بیماری، طی دو هفته گذش��ته اف��راد دارای بیماری های 
زمین��ه ای و س��المندان عمده مواردی هس��تند که در بخ��ش های ویژه 

کرونایی بیمارستان های چهارمحال و بختیاری بستری شده اند.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید شیرانی در گفتگو با برنامه زنده تلویزیونی 
“تیتر امش��ب” از ش��بکه سراس��ری خبر با محوریت مدیریت و کنترل 
موج چهارم کرونا اظهار داش��ت: چهارمحال و بختیاری طی چهار هفته 
گذشته جزو ۵ استان کشور در بیشترین موارد ابتا به بیماری کرونا در 

بخش های سرپایی و بستری بوده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون در موج چهارم شیوع بیماری، میزان حجم 
ابتا به بیماری نسبت به پیک های قبلی بسیار بیشتر است گفت: در این 
راس��تا و در جهت مدیریت تخت های بیمارستانی، تمهیداتی همچون 
لغ��و کلیه اعمال الکتی��و، خلوت کردن کلیه بخش ه��ای غیر کرونایی، 
تشدید فعالیت کلینیک های تنفسی، افزایش مرکزهای منتخب در مراکز 
بهداش��تی و همچنین تش��کیل کمیته های ترخیص در بعضی بیمارستان 

های استان اندیشیده و اجرایی شد.
دکتر ش��یرانی اضافه کرد: در حال حاضر قریب به ۶00 بیمار در بخش 
های ویژه کرونایی بیمارستان های مختلف استان بستری و تحت درمان 
هس��تند که این تعداد بیمار در جمعیت تقریبی یک میلیون نفری استان 

چهارمحال و بختیاری، یکی از باالترین ارقام ابتا به بیماری است.
وی با بیان کاهش سرعت شیوع بیماری طی چند روز اخیر اضافه کرد: 
با توجه به رصد آمار به نظر می رسد چهارمحال و بختیاری در قله پیک 
موج چهارم قرار گرفته و امید است به زودی طی هفته آینده سیر نزولی 

ابتای بیماران به کووید 1۹ آغاز شود.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد ادامه داد: در دو هفته گذشته، 
افراد دارای بیماری های زمینه ای و س��المندان عمده مواردی هستند که 
در بخش های ویژه کرونایی بس��تری شده اند که افزایش طول درمان و 

خطر مرگ و میر در این افراد بیشتر است.
دکتر ش��یرانی با اش��اره به اینکه تمهیدات اندیش��یده شده تا به تمامی 
بیماران خدمات اس��تاندارد بیمارس��تانی ارائه شود خاطرنشان کرد: هم 
اکنون 1۶00 تخت بیمارس��تانی در استان چهارمحال و بختیاری وجود 
دارد که هم اکنون حدود 40 درصد از این تعداد توسط بیماران کرونایی 
اشغال شده است. وی اس��تفاده از بسیاری از ظرفیت های معطل مانده 
در بیمارس��تان ها را یادآور ش��د و ادامه داد: امید اس��ت با توقف روند 
افزایش��ی مبتایان به کروناویروس و تاش های بس��یار و شبانه روزی 
کادر بهداش��ت و درمان، مش��کلی برای تامین اکس��یژن ب��رای بیماران 

کرونایی در چهارمحال و بختیاری وجود نداشته باشد.
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وب��دا؛ رئی��س دانش��گاه 
ش��هرکرد  پزش��کی  عل��وم 
گفت: رس��انه های رس��می 
و مس��ئولیت پذیر با انتش��ار 
مطال��ب درس��ت و علم��ی 
همراه با راس��تی آزمایی، در 
هدایت اف��کار عمومی نقش 

آفرین هستند.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید 
شیرانی در نشست با مسئول خبرگزاری ایرنا )جمهوری اسامی( استان 
اظهار داشت: مش��ارکت در امور تخصصی باید توسط افراد متخصص 
ص��ورت پذیرد و نباید اجازه داد افراد غیرمتخصص با ش��به اطاعات 
بعضًا غیرعلمی درخصوص مواردی همچون بیماری کرونا و حوزه های 
مختلف بهداش��ت و درمان که با س��امت و جان مردم سر و کار دارد 

اظهار نظر کنند.
دکتر ش��یرانی با بیان اینکه رس��انه ها باید نسبت به مطالب منتشر شده 
مس��ئولیت پذیر باش��ند افزود: تعامل مس��والن و مدیران دستگاه های 
اجرایی با رس��انه های رس��می از فعالیت غیرعلمی برخی شبکه های 

اجتماعی ممانعت خواهد کرد. 
دکتر ش��یرانی با بیان اینکه انتقادات س��ازنده موجب پیشرفت جامعه 
می ش��ود افزود: بدیهی ست دس��تگاه های که فعالیت گسترده تری در 
بخش های اجرایی دارند بیشتر مورد هجمه انتقادات قرار می گیرند، اما 
باید انتقادات در مورد همه ارگانها و س��ازمانها در نظر گرفته ش��ود تا 

توسعه و پیشرفت جامعه محقق گردد.
مسئول خبرگزاری ایرنا )جمهوری اسامی( استان هم در این نشست، 
س��واد رسانه ای و اخاق حرفه ای را به عنوان عناصر اصلی در فعالیت 
های رس��انه ای عنوان کرد و افزود: هم��واره باید گزارش ها به صورت 

چندجانبه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
وی با بیان اینکه فعالیت گسترده در شبکه های فضای مجازی، موجب 
تحول اساسی در رسانه ها شده است گفت: رسانه ها با انجام وظایف 
دوس��ویه، مطالبات مردمی و مخاطبین را تشریح و سیاست های دولت 
را در جامع��ه تبیین می کنند. وی اضافه کرد: مصاحبه صریح و ش��فاف 
مدیران با رسانه های رسمی، از انتشار مطالب حاشیه ای در رسانه های 

غیررسمی جلوگیری خواهد کرد.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی علی 
رغم کسب رتبه هفتم استان در اعمال قوانین و محدودیت های کرونایی، 
از کاهش رعایت پروتکل های بهداش��تی در این اس��تان به ش��دت ابراز 

گایه کرد.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید شیرانی در چهلمین جلسه ستاد استانی مقابله 
با کرونا با بیان اینکه هم اکنون چهارمحال و بختیاری در بین استان های 
کشور در ردیف آخرین استان ها به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی 

قرار گرفته است به تشریح برخی از علل این امر پرداخت.
وی با بیان اینکه میزان اس��تفاده از ماس��ک به شدت در استان افت کرده 
اس��ت افزود: علی رغ��م تصور در اختیار بودن ماس��ک برای همه مردم، 
بررسی های میدانی نشان می دهد برخی خانواده ها توان تامین ماسک را 
ندارند. وی با اش��اره به پیشنهاد دانشگاه به مجمع خیرین سامت استان 
برای ورود به این مس��ئله از کارفرمایان و دارندگان کارخانجات تولیدی 
خواس��ت نسبت به تهیه ماسک برای پرسنل و کارگرانی که قادر به تامین 
مخارج تهیه ماسک اعضای خانواده چند نفری خود نیستند اقدام نمایند.
وی، تصور غلط عدم ابتای افرادی که پیش از این به کرونا مبتا ش��ده 
ان��د را از دیگر علل توجه کمتر مردم به رعایت پروتکل های بهداش��تی 
و اس��تفاده از ماس��ک عنوان کرد و اظهار داشت: اگر چه درصد ناچیزی 
احتمال دارد فرد مبتا مجدداً گرفتار بیماری نش��ود، اما با توجه به جهش 

های ویروس این احتمال بسیار اندک است.
وی در ادامه از اصحاب رس��انه ها، جراید و مطبوعات و صدا و سیمای 
استان خواست در این زمینه ضمن آگاهی بخشی، نسبت به خطرات سهل 

انگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی به مردم هشدار دهند.
دکت��ر ش��یرانی، تجمعات، رفت و آم��د زیاد و عدم اس��تفاده جوانان و 

نوجوانان از ماسک را از دیگر علل افزایش پروتکل شکنی ها برشمرد.
وی، نس��بت به کاهش نظارت ها بر مش��اغل س��طح ی��ک که در مدت 
تعطیلی س��ایر گروه های ش��غلی فعالیت داش��تند متذکر ش��د و افزود: 
عملکرد این گروه شغلی در رعایت پروتکل های بهداشتی طی این مدت 

بسیار ضعیف بود.
دکتر شیرانی در ادامه ضمن تقدیر از همکاری خوب فرماندهی انتظامی 
استان در برخورد با متخلفین و اعمال محدودیت ها، خواستار تداوم این 
همکاری ها در برخورد با هرگونه تجمع و برگزاری مراسم در تعطیات 

پیش رو شد.

رسانه های رسمی 
و مسئولیت پذیر 
در هدایت افکار 

عمومی نقش 
آفرین هستند

چهارمحال و بختیاری در 
جایگاه هفتم اعمال قوانین و 

محدودیت های کرونایی
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وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، 
خدم��ات بهداش��تی و درمانی  چهارمح��ال و بختیاری، 

ضمن تش��ریح وضعیت شهرستان های 10 گانه استان، از خروج 
دو شهرس��تان کوهرنگ و خانمی��رزا از وضعیت نارنجی و تغییر رنگ 

این دو شهرس��تان به زرد و نارنجی شدن سایر شهرستان های استان خبر 
داد.

به گزارش وبدا؛ دکتر مجید شیرانی در چهلمین جلسه ستاد استانی مقابله با 
کرونا با بیان اینکه دو هفته متوالی است که تعداد بیماران بستری ناشی از کرونا 
در کش��ور روند کاهش داشته است افزود: در استان این روند از حدود سه هفته 

قبل با کاهش موارد سرپایی آغاز شد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اس��تان یک هفته زودتر از کشور درگیر موج 
چهار بیماری شد، با قطعیت می توان اعام کرد: قله بیماری را پشت سرگذاشته 

و وارد فاز نزولی شیوع بیماری شده ایم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: باز شدن زاویه منحنی شیوع و کند 
ش��دن روند نزولی و دندانه دندانه شدن منحنی شیوع یعنی بروز موارد جدید در 
برخی از نقاط اس��تان علی رغم روند نزولی در سایر نقاط، از مشکاتی است که 
در صورت عدم توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی با آن مواجه خواهیم شد.
دکتر شیرانی، بستری زود هنگام، تشکیل تیم های ترخیص در بیمارستان ها، راه 
اندازی بخش های س��رپایی برای تزریق دارو را از جمله عوامل موثر در کاهش 
حج��م بیماران در مراکز درمانی و جلوگیری از درمان های خارج از بیمارس��تان 
برش��مرد. وی، از خصوصی��ات بارز موج چهارم بیماری کرونا به گس��تردگی و 

افزایش حجم مراجعات سرپایی نسبت به موج های قبلی اشاره داشت. 
وی، با اشاره به انجام بیش از یکصدو 10 هزار نمونه گیری از بیماران سرپایی 
و بستری مشکوک به کرونا، از مثبت شدن نتایج حدود 40 هزار نمونه طی مدت 
ش��یوع بیماری کرونا خبر داد و افزود: همچنان به لحاظ توزیع س��نی و جنسیتی 
درصد ابتای مردان بیش از زنان و بیش��ترین مبتایان مربوط به گروه س��نی 1۷ 
تا 4۵ س��ال بوده اس��ت. به گفته وی، درصد فوتی های ناشی از کرونا در کشور 
و اس��تان به ترتیب ۳.4 و ۲.۳ درصد و درصد بهبودی در اس��تان بیش از درصد 
کشوری است. دکتر شیرانی ضمن تشریح آخرین وضعیت رعایت پروتکل های 
بهداش��تی از معرفی 110 واحد متخلف به مراجع قضایی و پلمپ 140 واحد در 
هفته دوم اردیبهش��ت ماه جاری خبر داد و درصد رعایت پروتکل های بهداشتی 
در مش��اغل را ۸۲ درصد اعام ک��رد. وی در ادامه از تزریق بیش از ۲0 هزار دز 
واکسن در استان خبر داد و افزود: درفاز دوم واکسیناسیون تقریبًا تمام افراد باالی 
۸0 سال تحت پوشش قرار گرفته و با توجه به آغاز واکسیناسون افراد باالی ۷۵ 
تا ۸0 س��ال، سالمندان باالی ۸0 سال که تاکنون واکسن را دریافت نکرده اند می 

توانند نسبت به تزریق واکسن اقدام نمایند.
وی همچنین به تحت پوشش قرار گرفتن افراد دارای بیماری زمینه ای زیر ۶0 
سال در فاز دوم واکسیناسیون اشاره داشت و افزود: در این فاز تمامی افراد باالی 
۶0 س��ال واکس��ن را دریافت می کنند. گفتنی است، چهلمین جلسه ستاد استانی 
مقابله با کرونا در نوزدهمین روز از اردیبهش��ت ماه 1400 با حضور استاندار در 

سالن اجتماعات شهید مردانی استانداری تشکیل شد.

تاکید رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد بر استفاده از ظرفیت های 

استان در زمینه توریسم درمانی
وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری، با اش��اره به پتانس��یل ها و بضاعت زیاد 
اس��تان بویژه در نیروی انس��انی در حوزه بهداشت و درمان، بر 
اس��تفاده از ظرفیت های اس��تان در زمینه توریسم درمانی تاکید 

نمود.
ب��ه گزارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی در جلس��ه هم اندیش��ی 
اعضای هیات رئیس��ه دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد با دکتر 
حنفری س��رمایه گذار حوزه توریس��م درمانی بمنظور توس��عه 
گردشگری سامت در اس��تان چهارمحال و بختیاری افزود: در 
این راستا با دعوت از یکی از برجسته ترین شرکت و افراد فعال 
در حوزه توریس��م درمانی با هدف افزایش تعامات بین المللی 
در راس��تای ارتقاء خدمات حوزه س��امت و رفتار بهداشتی و 
اخاق عمومی و حرفه ای و توس��عه زیرس��اخت های فیزیکی، 
تش��ویق و ایجاد انگی��زه در پزش��کان و کادر درمانی و افزایش 
مان��دگاری کادر تخصص��ی و جذب درآمد برای بیمارس��تان و 
مراکز درمانی اقدام شده است.وی تصریح کرد: عاوه بر برکات 
توریس��م درمانی در حوزه بهداش��ت و درمان سایر حوزه ها از 

جمله اشتغال و درآمدزایی برای استان نیز منتفع خواهند شد.
دکتر علیرضا خنفری نیز در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی 
و وضعیت خوب آب و هوایی اس��تان چهارمحال و بختیاری، از 
تمایل ش��رکت خود برای سرمایه گذاری در این استان برای راه 
اندازی توریسم درمانی در این استان خبر داد. وی تصریح کرد: 
این ش��رکت پیش از این سابقه احداث بزرگترین بیمارستان صد 
در صد هوش��مند دنیا در عمان و راه اندازی یک بیمارس��تان در 
اقلیم کردس��تان و انعقاد قرار داد همکاری با برخی از بیمارستان 

های کشور در زمینه توریسم درمانی را دارد.
به گفته وی، به ازای هر توریسم درمانی، زمینه اشتغال برای 1۵ 
نفر ایجاد می ش��ود و بخشی از مشکل نقدینگی بیمارستان ها با 

توسعه گردشگری سامت مرتفع خواهد شد.
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خروج دو 
شهرستان کوهرنگ 

و خانمیرزا  از وضعیت 
نارنجی / 

وضعیت سایر شهرستان های 
استان هم اکنون نارنجی است



وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه، تبلیغاتی در برخی س��ایت ها مبنی بر 
تزریق واکس��ن کرونا منتشر می ش��ود، در این خصوص متذکر شد، هیچ 
واکس��ن علمی و تایید ش��ده ای خارج از سیستم بهداشت و درمان وجود 
ندارد و اینگونه تبلیغات تله سامت و پول مردم هستند و نباید به هیچ وجه 

فریب این تبلیغات را خورد.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید شیرانی در گفتگوی زنده تلویزیونی در بخش 
خبری ۲0 مرکز استان در سومین روز از خردادماه 1400، به تشریح آخرین 
وضعیت ش��یوع بیماری کووید 1۹ در اس��تان و ضرورت رعایت پروتکل 
های بهداشتی برای تداوم شیب نزولی منحنی شیوع بیماری کرونا و روند 

واکسیناسیون گروه هدف پرداخت.
وی ب��ا بیان اینکه، طبق روال معمول با کاهش مراجعات س��رپایی، تعداد 
بیماران بستری، بدحال و فوتی های ناشی از کرونا کاهش می یابد. یادآور 
ش��د، سه هفته اس��ت که به طور قطعی روند شیوع بیماری کرونا در استان 

کاهشی است.
وی اضافه کرد: پیش بینی می ش��ود، تع��داد بیماران بدحال و فوتی های 

ناشی از کرونا در هفته جاری در استان کاهش پیدا کند.
دکتر شیرانی گفت: مهمترین نکته در خصوص شیوع بیماری کرونا، چشم 
گیر نبودن روند کاهش��ی ش��یوع بیماری در دو، سه استان شرقی و جنوب 
ش��رقی کش��ور و وجود نوس��انات در آمار مبتایان به کرونا در این استان 
ها است. رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد، وجود سویه های جدید 
بیماری از نوع آفریقای جنوبی و هندی را از دیگر نکاتی دانس��ت، که در 
صورت انتش��ار وسیع می تواند خطرساز باشد و امکانات و شرایط کنونی 

منجر به افزایش مجدد شیوع این بیماری شود.
وی تصریح کرد: تعطیات پیش رو و افزایش حجم مسافرت ها بویژه در 
استان چهارمحال و بختیاری با توجه به اینکه در سایر نقاط کشور مقصدها 
توریستی و هتل ها هستند ولی در این استان درصد قابل توجهی از کسانی 
که وارد می شود دارای پایگاه های خانوادگی در استان هستند که منجر به 

مهمانی، میزبانی و دورهمی ها می شود، نگران کننده است.
دکتر شیرانی گفت: با توجه به اینکه در هر تجمعی مقداری پروتکل شکنی 
صورت می پذیرد، انتخابات پیش رو چه ریاست جمهوری و چه انتخابات 
ش��وراها می تواند منجر به تجمعات و تشدید نگرانی ها از افزایش شیوع 
بیماری کرونا ش��ود. دکتر ش��یرانی با بیان اینکه، واکسیناسیون گروه های 
هدف در حال انجام است و هم اکنون افراد باالی ۷0 سال در حال تزریق 
واکسن هستند. یادآور شد، در مراکز شهری واکسیناسیون از طریق ثبت نام 
در س��امانه الکترونیکی salamat.gov.ir و با اعام زمان و مکان مراجعه 
به فرد متقاضی انجام و در مناطق روستایی مراقبین و بهورزان از گروه های 

سنی مورد هدف دعوت بعمل می آوردند.
وی گفت: مردم نگران واکسیناس��یون نباش��ند حداکثر واکسیناسیون این 

گروه ظرف ده روز صورت می گیرد.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری نسبت به امکان همه گیری، رشد و شعله وری 

ناگهانی بیماری کرونا با ورود سویه های جدید هشدار داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی با بیان اینکه، اطاعات خیلی 
جامعی در خصوص س��ویه هندی و آفریقای جنوبی بیماری کرونا 
وجود ندارد افزود: اطاعات حاکی از این اس��ت که ویروس هندی 
با خطر واگیری و س��ویه آفریقای جنوبی با بیماری زایی شدید تر و 

خطر مرگ و میر بیشتر همراه است.
وی تصری��ح کرد: نکته مهم در این خصوص این اس��ت که، وقتی 
س��ویه جدید در یک منطقه وارد می شود که قبا در آن نبوده است 
قدرت همه گیری خیلی بیش��تری دارد و در مورد کس��انی که قبا 
به س��ویه های دیگر دچار ش��ده اند و یا واکس��ن زده اند این تردید 
وجود دارد که نسبت به سویه آفریقای جنوبی ایمنی پیدا کرده اند یا 
نه، بنابرای��ن در خصوص موارد جدید ویروس چون ایمنی عمومی 
نسبت به آن وجود ندارد و قبا این نوع ویروس وجود نداشته است 
امکان همه گیری ، رش��د ناگهانی و ش��عله ور شدن ناگهانی وجود 
دارد. دکتر ش��یرانی در ادامه با بیان اینکه، روند شیوع بیماری کرونا 
در استان کماکان کاهشی است افزود: البته سرعت کاهش آن آهسته 

است.
وی همچنین خاطر نش��ان کرد: هم اکنون وضعیت شهرستان های 
بن، س��امان، کوهرنگ و خانمیرزا زرد و وضعیت س��ایر شهرستان 
ها نارنجی اس��ت لذا، همچنان ممنوعیت فعالیت برخی مش��اغل و 
محدودیت های تردد در مناطق با وضعیت نارنجی باید رعایت شود.
وی با بیان اینکه در برخی اس��تان های جنوبی بویژه جنوب شرقی 
کشور بیماری رو به افزایش است و مواردی از بیماری با سویه هندی 
و آفریقای جنوبی شناسایی شده است افزود: این امر می تواند نگران 

کننده باشد.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: عاوه بر این رعایت 
پروتکل های بهداش��تی کمتر و عادی و ساده انگاری ها بیشتر شده 

است.
وی اضافه کرد: تراکم جمعیتی در مناسبت های انتخاباتی پیش رو 
چه انتخابات ش��وراها و چه ریاس��ت جمهوری همه باعث شده در 

جامعه پزشکی نگرانی وجود داشته باشد.
دکتر شیرانی با اشاره به اینکه جدیدا از پیک چهارم بیماری رهایی 
پیدا کرده ایم افزود: افزایش مجدد موارد ابتا و روند افزایشی بیماری 
ش��رایط خاصی را به ظرفیت بیمارستان های استان و کشور تحمیل 

خواهد کرد.

امکان همه گیری، 
رشد و شعله ور شدن 
ناگهانی بیماری کرونا 

با ورود سویه های 
جدید وجود دارد

هیچ واکسن علمی و 
تایید شده ای خارج از 

سیستم بهداشت و درمان 
وجود ندارد / 

فریب تبلیغاتی که تله سالمت 
و پول شماست را نخورید
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وبدا؛ نگاهی
به شاخص های

حوزه سامت در 
چهارمحال و بختیاری طی 

فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم
 نشان از  حرکت پرشتاب 

ای��ن بخ��ش در تامی��ن تجهی��زات، افزای��ش                                                            
تخت های بیمارستانی، گسترش زیرساخت ها و 

افزایش نیروی انسانی متخصص دارد.
ب��ه گ��زارش وبدا به نق��ل از خبرگ��زاری ایرنا؛ 
ب��ا نگاهی به عملکرد دول��ت یازدهم و دوازدهم 
می توان به خوبی دریافت که رس��یدگی به حوزه 
س��امت همواره یکی از اولویت ه��ای مهم این 
دولت بوده است که در همین راستا می توان اجرای 
طرح تح��ول س��امت را از بزرگترین طرح های 
اجتماعی دولت برشمرد که اکنون پس از سال ها 
به بلوغ رس��یده است و منشا دستاوردهای خوبی 
در ش��هرها و روستاهای کشور ش��ده است. این 
مهم در اس��تان چهارمحال و بختیاری که به سبب 
پراکندگی جمعی��ت و دارا بودن مناطق محروم و 
کوهستانی به خدمات درمانی و بهداشتی بیشتری 
نسبت به استان های توسعه یافته کشور نیاز دارد از 
اهمیت دوچندانی برخوردار است و در طول این 

سال ها توانست تحوالت موثری را شکل دهد.
اگر به س��بب نیازمندی های موج��ود، همچنان 
نیاز اس��ت تا این اس��تان مورد حمایت قرار گیرد 
و تجهی��زات، امکان��ات و اعتب��ارات بیش��تری 
برای گس��ترش خدمات بهداش��تی و درمانی آن 
اختصاص داده شود اما آنچه در طول هشت سال 
گذش��ته انجام گرفته اس��ت حرکت روبه رشد و 
مطلوبی بوده است و به گفته مسئوالن این حوزه 
در بخش های مختلف بهداش��ت و درمان اس��تان 

تحوالت قابل توجهی رخ داده است. 
رییس دانشگاه علوم پزش��کی، خدمات درمانی 
و بهداش��تی چهارمحال و بختیاری در خصوص 
خدمات حوزه سامت دولت یازدهم و دوازدهم 
در این اس��تان گفت: یک��ی از مهمترین خدمات 
ش��کل گرفته در این دولت اج��رای طرح تحول 
سامت بود که نمود آن در ایجاد زیرساخت ها و 

تامین تجهیزات در استان مشهود است.
دکتر مجید شیرانی افزود: تخت های بیمارستانی 
اس��تان از یک هزار و ۳00 تخت در قبل از دولت 
دهم به یک هزار و ۸00 تخت افزایش یافته است 
که این موضوع توانس��ت در دوران ش��یوع کرونا 
و نیاز به تعداد تخت های بیش��تر موثر واقع شود. 
وی افزود: زیرس��اخت های به نسبت مطلوبی نیز 
در حوزه بهداش��ت و درمان در اس��تان ایجاد شد 
و نمونه آن را می توان بهره برداری از بیمارس��تان 

بروجن عنوان کرد.

دکتر                                      شیرانی ادامه 
داد: به تازگی نیز                      چندین درمانگاه و 
مرکز خدمات جامع سامت در استان تکمیل و به 
بهره برداری رس��یده است که از جمله آن می توان 
ب��ه درمانگاه صمصام��ی، مرکز جام��ع خدمات 
س��امت بازفت و هوره و س��ه ساختمان ستادی 
در س��ه شهرستان کیار، بن و س��امان اشاره کرد. 
رییس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و 
بهداشتی چهارمحال و بختیاری به افزایش نیروی 
انسانی متخصص در استان نیز اشاره و خاطر نشان 
کرد: 4۲0 پزشک عمومی، 40۲ پزشک متخصص 
و فوق تخصص، ۲11 دندانپزش��ک، ۲ هزار و ۶۶ 
پرس��تار از جمل��ه ظرفیت های اس��تان در حوزه 
نیروی انسانی است که در مقایسه با سال های قبل 

از آن از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.
دکت��ر ش��یرانی از س��ه براب��ر ش��دن تجهیزات 
کمک تنفس��ی در استان طی س��ال های اخیر خبر 
داد و گفت: همچنین تمامی بیمارستان های اصلی 
استان مجهز به دستگاه اکسیژن ساز شدند. وی ادامه 
داد: در س��ال های اخیر ۲ دستگاه سی تی اسکن به 
تجهیزات استان اضافه شد و ۲ دستگاه ماموگرافی 
دیجیتال نی��ز تحویل بیمارس��تان های بروجن و 
لردگان شده است. دکتر شیرانی با ابراز امیدواری 
نس��بت به ورود بخش دیگری از تجهیزات مورد 
نیاز اس��تان طی ماه های آینده، خاطر نش��ان کرد: 
قرارداد سه دس��تگاه »ام  ار  آی«، قرارداد »سی تی 
آنژیوگرافی« و قرارداد اسکن هسته ای بسته شده 

است و امید است به زودی تحویل استان شود. 
رییس دانشگاه علوم پزش��کی، خدمات درمانی 
و بهداش��تی چهارمحال و بختی��اری با بیان اینکه 
100 درصد جمعیت استان از خدمات بهداشتی و 
درمانی برخوردار هستند، اظهار داشت: پرداخت 
هزینه های درمان از جیب بیماران با اجرای طرح 
تحول س��امت به کمتر از ۶ درصد کاهش یافته 
اس��ت. دکتر ش��یرانی با بیان اینکه با اجرای طرح 
تحول س��امت طی س��ال های اخیر اجرای ۳00 
طرح بهداش��تی هدف گذاری شد، افزود: بسیاری 
از این طرح ها شامل خانه های بهداشت روستایی، 
عش��ایری، بهس��ازی و نوس��ازی بیمارستان های     
استان و توسعه زیرساخت ها است که بیش از ۸0 
درصد این طرح ها عملیاتی شده است. وی ادامه 

داد: در خصوص ماندگاری پزشک در مناطق  

   استان، توزیع نیروهای متخصص در  
شهرستان ها و به ویژه مناطق محروم و    
افزایش تعداد پزش��کان مقیم نیز خدمات خوبی 
انجام گرفته اس��ت. معاون درمان دانش��گاه علوم 
پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به افزایش تخت های مراقبت های 
ویژه در استان طی سال های اخیر اظهار داشت: این 
اقدام در س��ال ۹۹ از رشد قابل توجهی برخوردار 
ش��د به نحوی که تعداد ای��ن تخت ها 4۵ درصد 
افزایش یافت. دکتر فریدون رحمانی افزود: تعداد 
تخت های بخش مراقبت های ویژه در استان از ۵4 
تخت در قبل از دولت یازدهم به ۹0 مورد تا پایان 
س��ال گذشته افزایش یافته است.وی با بیان اینکه 
افزایش تجهیزات و امکانات درمانی استان در سال 
۹۹ به اندازه 10 سال گذشته آن بوده است، افزود: 
ساالنه به طور میانگین بین40 تا 4۵ پزشک جذب 
دانش��گاه می ش��د اما این تعداد در ۹۹ به ۷4 نفر 

افزایش یافت.
دکتر رحمانی، تعداد دستگاه های »سی تی اسکن« 
فعال در مراکز درمانی استان در سال گذشته را پنج 
مورد اعام کرد و گفت: این تعداد در سال گذشته 
به هفت دستگاه رسید. معاون درمان دانشگاه علوم 
پزش��کی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال 
و بختی��اری در ادام��ه به عملکرد این اس��تان در 
خصوص مهار ش��یوع کرونا اش��اره کرد و افزود: 
تاش شد تا با تامین تجهیزات الزم، از چالش های 
مواجه��ه با وی��روس کرونا کاس��ته ش��ود. دکتر 
رحمانی تصریح کرد: تامین دستگاه اکسیژن ساز از 
جمله این تجهیزات بود به طوری که پیش از این 
دستگاه اکسیژن ساز در استان نداشتیم اما در سال 
گذشته هفت دستگاه خریداری و در مراکز درمانی 
استان نصب شد. وی خاطر نشان کرد: تجهیزات، 
امکانات و زیرس��اخت های الزم در طول سالهای 
اخیر سبب ش��د تا در دوران شیوع کرونا در ارائه 
خدمات رسانی به مردم خللی ایجاد نشود و کمک 
بسزایی در مدیریت شیوع این بیماری داشته باشد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات 
درمانی و بهداش��تی چهارمحال و بختیاری نیز به 
خدمات دولت در حوزه بهداشتی استان اشاره کرد 
و اف��زود: این مرکز هم اکنون با در اختیار داش��تن 
هشت شبکه بهداشت و درمان، ۹ مرکز بهداشت 
شهرس��تان، ۶۲ مرک��ز خدمات جامع س��امت 
شهری، ۶۶ مرکز خدمات جامع سامت روستایی، 
س��ه مرکز آموزش و ۶ واحد آم��وزش بهورزی، 
۳0۷ خانه بهداش��ت، ۳۵ پایگاه س��امت، چهار 
پایگاه سامت روستایی و چهار واحد تسهیات 
زایمانی نقش مهمی در حوزه سامت و بهداشت 
مردم اس��تان ایفا می کند که بخش قابل توجهی از 
این خدمات در دولت یازدهم و دوازدهم ش��کل 

گرفته است.

حرکت پرشتاب تحول آفرینی بخش سالمت دراستان

17



وب��دا؛ رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد گفت: 
خوش��بختانه تاکنون مورد مشکوک ابتا به ویروس جهش 
یافته با سویه آفریقای جنوبی و هندی در استان چهارمحال 

و بختیاری گزارش نشده است.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید شیرانی در گفتگو با رسانه ملی 
در تش��ریح این خبر افزود: بر اساس پروتکل های اباغی 
از سوی وزارت بهداش��ت و درمان تاکنون مورد مشکوک 
ابت��ا به ویروس جهش یافته کووید 1۹ با س��ویه آفریقای 
جنوب��ی و هندی در اس��تان چهارمحال و بختیاری گزارش 

نشده است.
وی در خص��وص واکسیناس��یون عموم��ی علی��ه بیماری 
منحوس کرونا نیز گفت: بیماران خاص شامل هموفیلی ها، 
تاالسمی ها، پیوندی ها، دیالیزی ها و سرطانی ها حدوداً به 
طور کامل و 100 درصد علیه این بیماری واکسینه شده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اضافه کرد: همچنین 
واکسیناسیون برای معلولین و سالمندان مقیم خانه سالمندان 
به طور 100درصد در استان انجام شده است. دکتر شیرانی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر تقریبًا۸0 درصد گروه سنی 
۷0 سال به باال نیز در استان چهارمحال و بختیاری موفق به 

تزریق واکسن کرونا شدند.
وی در پای��ان اب��راز امیدواری کرد: طی چه��ار روز آینده 
ب��ا لکه گیری این گروه های س��نی وارد ف��از بعدی یعنی 

واکسیناسیون گروه ۶۵ تا ۶۹ سال شویم.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد نسبت به ش��روع پیک پنجم 
بیماری منحوس کووید 1۹ در استان چهارمحال و بختیاری هشدار داد

به گزارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی در چهل و دومین نشست ستاد استانی 
مقابله با کووید 1۹ اظهار داشت: هرچند روند کاهشی شیوع ویروس کرونا به 
ویژه در بیماران بستری و بدحال در استان چهارمحال و بختیاری کماکان ادامه 
دارد، ام��ا بیم و هراس و نکات نگ��ران کننده ای در خصوص افزایش بیماری 

در سطح جامعه مشهود است.
وی افزود: در حال حاضر حساس��یت عمومی نس��بت به بیماری کووید 1۹ 
کاهش یافته و رعایت بس��یاری از موازین و پروتکل های بهداش��تی در سطح 

جامعه به ویژه در رفت و آمدهای خانوادگی کم رنگ شده است.
دکتر شیرانی اضافه کرد: در روزهای اخیر به واسطه شرایط خاص اجتماعی 
و برگزاری انتخابات پیش رو، تجمعات و تراکمات جمعی افزایش یافته است.
وی با بیان ممنوعیت تجمع در محیط های بسته ادامه داد: بر اساس مصوبات 
مقرر شد تبلیغات و ستادهای انتخاباتی در فضای باز با رعایت شیوه نامه های 
بهداش��تی انجام ش��ود اما متاسفانه هم اکنون ش��اهد تجمعات با تراکم باال در 

محیط های بسته هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد یادآور شد: برگزاری محافل خانگی و 
همچنین عدم رعایت نکات بهداشتی در محیط های باز از جمله عائمی است 

که منجر خواهد شد به زودی با افزایش شیوع بیماری مواجه باشیم.
دکتر ش��یرانی در پایان با اشاره به اینکه به تازگی از موج بسیار شدید شیوع 
بیماری رهایی یافتیم خاطرنش��ان کرد: ش��روع بافاصله م��وج جدید بیماری 
می تواند هم برای کار بهداش��ت و درمان و هم برای س��ایر مش��اغل بس��یار 
فرسایش��ی و آزارنده باشد چرا که مجبور به اعمال ممنوعیت ها و محدودیت 

ها خواهیم شد.

مورد مشکوک ابتال به کرونای 
آفریقای جنوبی و هندی در استان 

گزارش نشده است

هشدار درخصوص احتمال شروع پیک 
پنجم شیوع کرونا در چهارمحال و بختیاری
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بازدید دکتر جان بابایی معاون 
درمان وزارت بهداشت و درمان از 

بیمارستان شهداء لردگان
وب��دا؛ مدیر رواب��ط عمومی و اطاع رس��انی 
دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: معاون 
درمان وزارت بهداش��ت و درمان در بیس��ت و 
چهارمی��ن روز از خرداد ماه 1400 در س��فر به 
چهارمح��ال و بختی��اری از بخش های مختلف 

بیمارستان شهداء لردگان بازدید بعمل آورد.

ب��ه گزارش وبدا؛ س��ید علی درخش��ان افزود: 
دکتر قاس��م جان بابایی و هیات همراه وی طی 
ای��ن بازدید ضمن ارزیابی نح��وه ارائه خدمات 
به بیماران، مش��کات حوزه درمان شهرس��تان 

لردگان را مورد بررسی دادند.
به گفت��ه وی، دکتر جان بابای��ی ضمن بازدید 
از بخ��ش های مختل��ف از جمله از بخش های 
ای س��ی یو کرونا، سی س��ی یو، جراحی زنان، 
اورژانس، اتاق عمل، س��اختمان درحال احداث 
ام ار ای از نزدیک در جریان خدمات ارائه شده 

و مشکات این بخش ها قرار گرفت.

درخش��ان افزود: ریاست بیمارستان شهداء 
ل��ردگان نیز ضمن تش��کر و قدردانی از حضور 
معاون درمان وزارت بهداش��ت و هیات همراه 
گزارش��ی از عملک��رد و مش��کات موجود را 
ارائه نمود. مدیر روابط عمومی و اطاع رسانی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دیدار و نشست 
مش��ترک با نماینده مردم شهرس��تان لردگان در 
مجلس ش��ورای اس��امی با حضور ریاس��ت، 
معاونین درمان و توس��عه دانشگاه علوم پزشکی 
اس��تان را از دیگر برنامه های س��فر کاری دکتر 

جان بابایی به شهرستان لردگان برشمرد.

مشکالت بیمارستان شهداء 
لردگان با حضور معاون 
درمان وزارت بهداشت و 

درمان بررسی شد
وبدا؛ رئیس بیمارستان ش��هداء لردگان گفت: 
در س��فر دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت 
بهداش��ت و درمان به شهرس��تان لردگان و طی 
بازدید به عمل آمده از س��وی وی و همراهانش 
از بخش های آی س��ی یو کرونا، س��ی سی یو، 
جراحی زنان، اورژانس، اتاق عمل و س��اختمان 
درح��ال احداث ام ار ای، ضم��ن ارائه گزارش 
عملکرد این مرکز، مش��کات آن مورد بررسی 

قرار گرفت.
به گ��زارش وبدا؛ دکت��ر مریم بابائی��ان افزود: 
در ابتدای نشس��تی که با حض��ور نماینده مردم 
شهرس��تان های ل��ردگان و خانمیرزا در مجلس 
ش��ورای اس��امی، ریاس��ت و معاونین درمان 
و توس��عه و جمع��ی از مدیران دانش��گاه علوم 
پزش��کی استان برگزار ش��د ضمن تشریح روند 
ارائه خدمات ب��ه بیماران بوی��ژه بیماران مثبت 
کرونای��ی، به طرح ه��ا و برنامه های آینده و در 
دست اقدام در این بیمارستان و برخی کمبود ها 

و نارسایی ها اشاره شد.
وی، س��اخت بخ��ش ه��ای جدی��د مراقبت 
های وی��ژه ن��وزادان )NICU( و مراقبت های 
وی��ژه بزرگس��االن )ICU(، فعال ش��دن واحد 
آندوس��کوپی ، فعال ش��دن واح��د فیزیوتراپی 
بیماران در بیمارس��تان،  افزایش تعداد اتاق عمل 
های بیمارستان از 4 به ۸ اتاق، تکمیل ساختمان 
کلینیک تخصصی درمحوطه بیمارس��تان،  تکمیل 
فرایند نظام ارجاع بیماران به صورت هوش��مند 
و  محوطه س��ازی و ایجاد فضای س��بز در زمین 
جل��وی ط��رح توس��عه بیمارس��تان را از جمله 
مهمترین برنامه های آینده و در دست اقدام این 

مرکز درمانی برشمرد.
دکتر بابائیان گفت: مجهز نمودن بیمارس��تان به 
دستگاه های MRI ، و CT اسکن 1۶ اسایس، 
اصاح فضای تریاژ و پذیرش بیمار در اورژانس 
بیمارستان، تجاری سازی ضلع جنوبی بیمارستان، 
تکمیل س��اختمان پانس��یون پزش��کان، خرید و 
نوس��ازی دس��تگاه های همودیالیز بیمارستان و 
ایجاد پایگاه انتقال خون و راه اندازی دانش��کده 
پرس��تاری از دیگر برنامه هایی است که در این 

بیمارستان در حال پیگیری است.
رئیس بیمارس��تان شهدا لردگان، از عمده ترین 
کمبود و نارس��ایی های این مرکز درمانی نیز به 
کمبود پزش��ک متخصص و پزش��ک عمومی و 
فرس��وده بودن آمبوالنس های بیمارستان اشاره 

داشت.
ب��ه گفت��ه وی، تاخیر در رون��د پرداخت های 
کارمندان و پزش��کان بیمارس��تان، فرسوده بودن 
دستگاه های همودیالیز بیمارستان، کمبود نیروی 
پرس��تاری و نی��روی واحد ه��ای پاراکلینیک با 
توج��ه به حجم باالی مراجعین، فرس��وده بودن 
تاسیس��ات زیربنای��ی بیمارس��تان بارتوج��ه به 
گذش��ت ۲0 س��ال از زمان راه اندازی از دیگر 
مش��کاتی اس��ت که باید در جهت رفع آن در 

بیمارستان شهداء لردگان اقدام کرد.
دکت��ر بابائی��ان، تعداد باالی پرس��نل ش��رکتی 
بیمارستان )خدماتی ودرمانی(، کمبود تجهیزات 
پزش��کی از جمله: ماشین بیهوشی- مانیتورینگ 
– پمپ سرم-دی س��ی شوک- انکوباتور- فتال 
س��ونیکیت-  مانیتورینگ-الکتروکاردیوگ��رام- 
تخ��ت اتاق عم��ل- تش��ک م��واج را از دیگر 
کمبودهای و مشکات بیمارستان شهداء لردگان 

برشمرد.
گفتنی است، بیمارستان شهداء لردگان از سال 
1۳۷۷ راه اندازی و فاز توس��عه ای آن در س��ال 
۹۷ افتتاح شد. این مرکز درمانی در حال حاضر 
با ۶04 نیرو ش��امل 40 پزشک متخصص و 1۲ 
پزش��ک عمومی، 1۳ بخش بس��تری و ۳ واحد 
پاراکلینی��ک ماهان��ه به ۷ هزار بیم��ار در بخش 
اورژان��س، بیش از دو هزار بیمار در بخش های 

بستری ارائه خدمت می نماید. 19



راه اندازی دانشکده پرستاری در 
شهرستان لردگان در سفر دکتر جان بابایی 

به چهارمحال و بختیاری پیگیری شد
وبدا؛ نماینده مردم شهرستان های لردگان و خانمیرزا در مجلس 
شورای اسامی در نشستی با حضور معاون درمان وزارت بهداشت 
و درمان و مس��ئولین دانشگاه علوم پزشکی استان، درخواست راه 

اندازی دانشکده پرستاری در شهرستان لردگان را پیگیری کرد.
به گزارش وبدا؛ دکتر حس��ین بامیری ضم��ن تقدیر از مدیریت 
مس��ئولین دانش��گاه علوم پزشکی اس��تان و تاش های بی وقفه 
کادر درمانی در مدت ش��یوع بیماری کرونا، از حمایت های وزیر 
بهداش��ت و مجموعه معاونین و مدیران وی در راس��تای توجه به 

مطالبات مردم شهرستان لردگان در حوزه سامت تقدیر نمود.
وی با اش��اره به گستردگی و وسعت جغرافیایی و جمعیت باالی 
شهرس��تان لردگان و مشکات و کمبود های عدیده در شهرستان 
نوپ��ای خانمیرزا، برقراری عدال��ت اجتماعی و مبارزه با فقر و بی 
عدالت��ی را از رویکرد های نظام مقدس جمهوری اس��امی ایران 
برشمرد و نسبت به محرومیت استان چهارمحال و بختیاری و بویژه 
شهرستان لردگان نسبت استان های همتراز و همجوار ابراز گایه 
کرد. دکتر بامیری، کمبود دس��تگاه و تجهیزات پزش��کی از جمله 
سی تی اسکن و MRI و سونوگرافی را از جمله مشکات حوزه 

درمان شهرستان لردگان برشمرد.
وی در ادامه با اشاره به توان علمی و استعداد جوانان مستعد این 
شهرس��تان در حوزه های پزشکی و پیراپزشکی، احداث دانشکده 

پرستاری را از مطالبات به حق مردم این شهرستان برشمرد.
نماینده مردم شهرستان های لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه بیمارستان شهداء لردگان با احتساب جمعیت 
۲۵0 هزار نفری دو شهرس��تان لردگان و خانمیرزا و برابر با همین 
جمعی��ت تعداد مراجع��ات از مناطق اطراف شهرس��تان از جمله 
شهرس��تان های اردل و ایذه و استان کهگیلویه و بویر احمد و در 
مجم��وع جمعیت نیم میلیونی مراجعه کنن��ده به این مرکز درمانی 
گفت: بیمارستان ش��هداء لردگان برای ارائه خدمات هرچه بهتر و 
پاسخ گویی به حجم باالی مراجعات، نیازمند تجهیزات و امکانات 
بیشتری است. بهسازی شبکه شهرستان لردگان، راه اندازی پایگاه 
11۵،  س��اخت ش��بکه بهداشت و درمان در شهرس��تان خانمیرزا، 
پیگیری راه اندازی بیمارس��تان در شهرستان خانمیرزا، راه اندازی 
مرکز خدمات جامع س��امت در بخش ارمند شهرستان خانمیرزا،  
گس��ترش چارت ش��بکه، پیش بینی س��اخت خانه های بهداشت 
و مرکز خدمات جامع س��امت در برخی از روس��تا و مناطق این 
شهرس��تان، س��اخت و تجهیز آزمایش��گاه مرکزی در شهرس��تان 
خانمیرزا و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و نیروهای شرکتی و 
قراردادی جامعه ایثارگری از دیگر مطالبات مطرح ش��ده از سوی 
نماینده مردم شهرستان های لردگان و خانمیرزا در جلسه مشترک 

با دکتر جان بابایی و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان بود.
گفتنی اس��ت، دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداش��ت 
و درمان در بیس��ت و چهارمین روز از خ��رداد ماه 1400 بمنظور 
بازدید از بیمارستان شهداء لردگان و بررسی مشکات حوزه درمان 

شهرستان لردگان به چهارمحال و بختیاری سفر کرده است.

توسعه بخش های اورژانس، ICU و اتاق 
عمل بیمارستان شهداء لردگان در دستور کار 

قرار گرفت
وبدا؛ معاون درمان وزارت بهداش��ت و درمان در سفر به چهارمحال و بختیاری و 
بازدید از بیمارستان شهداء لردگان از توسعه بخش های اورژانس، ICU و اتاق عمل 

این بیمارستان خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر قاسم جان بابایی در بیست و چهارمین روز از خردادماه 1400 
پس از بازدید از بخش های بخش آی س��ی یو کرونا، س��ی سی یو، جراحی زنان، 
اورژانس، اتاق عمل وس��اختمان در حال احداث ام ار ای در جلس��ه ای مشترک با 
نماینده مردم شهرستان های لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسامی، ریاست، 
معاونین درمان و توس��عه و جمعی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان، بر لزوم 
توسعه اورژانس جاده ای بر اساس استانداردهای تعریف شده در شهرستان لردگان 

و شهرستان تازه تاسیس خانمیرزا تاکید نمود.
وی، در ادامه دسترسی به خدمات بهداشتی و درمان را از نیازهای جدی و واقعی 
مردم برش��مرد و با اش��اره به عدم برخورداری مرکز بهداش��ت و درمانی شهرستان 
لردگان از امکانات و فضای فیزیکی مناسب علی رغم دسترسی مناسب مردم به این 
مرکز، از تجهیز آن بویژه تامین تجهیزات آزمایشگاهی و رادیولوژی بمنظور تسهیل 

دسترسی مردم به این خدمت خبر داد.
دکتر جان بابایی در ادامه با اش��اره به اختصاص زمین از س��وی خیر در موقعیت 
مکانی مناس��ب از مساعدت وزارت بهداشت برای احداث بیمارستان در شهرستان 
خانمیرزا خبر داد. وی، از مس��ئولین دانش��گاه و نماینده مردم این دو شهرستان در 
مجلس شورای اسامی خواست با انجام پیگیری های الزم زمینه تسریع قرار گرفتن 

اعتبار مورد نیاز برای احداث این بیمارستان در ردیف بودجه ای را فراهم نمایند.
گفتنی است، دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت و درمان در بیست و 
چهارمین روز از خردادماه 1400 به استان چهارمحال و بختیاری سفر و با حضور در 
شهرستان لردگان بطور سرزده از مرکز خدمات جامع سامت شبانه روزی آلونی از 
توابع شهرستان خانمیرزا بمنظور ارزیابی نحوه ارائه خدمات به مراجعین و بررسی 

مشکات حوزه بهداشت و درمان بازدید بعمل آورد.
بازدید دکتر جان بابایی از بیمارستان شهداء لردگان بمنظور بازدید از مراکز درمانی 
شهرستان و اطاع از وضعیت کنترل شیوع بیماری کووید 1۹، از دیگر بخش های 

سفر کاری معاون درمان وزارت بهداشت و درمان به شهرستان لردگان بود.
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وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی در جلسه 
ای با حضور معاون درمان وزارت بهداش��ت و 
درم��ان، نماینده مردم شهرس��تان های لردگان و 
خانمیرزا و جمع��ی از معاونین و مدیران حوزه 
س��امت استان با اش��اره به مشکات عدیده در 
حوزه بهداش��ت و درمان شهرس��تان لردگان بر 
ضرورت اولوی��ت قراردادن این شهرس��تان در 
برنامه های حمایتی وزارت بهداشت تاکید نمود.
ب��ه گزارش وب��دا؛ دکتر مجید ش��یرانی ضمن 
تقدیر از نماینده مردم شهرس��تان های لردگان و 
خانمیرزا برای فراهم شدن مقدمات حضور دکتر 
جان بابایی در شهرس��تان لردگان اظهار داشت: 
پیش از رسیدن به شهرستان لردگان از شهرستان 
تازه تاسیس خانمیرزا گذر کردیم که در آن ارائه 
خدمات بهداشتی و درمانی در آن شایسته مردم 

آن نیست.
وی، ضمن تقدیر از اس��تقبال دکتر جان بابایی 
از تجهیز مرکز بهداش��ت خانمیرزا، ایجاد س��تاد 
ش��بکه در این شهرستان و جایگزین نمودن یک 

مرکز بهداش��تی و درمانی مجهز را از ضروریات 
حوزه بهداش��ت و درمان این شهرستان برشمرد. 
دکتر شیرانی ایجاد یک بیمارستان ۳۲ تختخوابی 
و پای��گاه اورژانس با توجه به بعد مس��افت این 
شهرستان تا مرکز استان و حجم تردد ها در این 
منطق��ه را از دیگر نیازهای شهرس��تان خانمیرزا 

برشمرد.
رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی چهارمحال و 
بختیاری در ادامه به مش��کات بیمارستان شهدا 
لردگان اشاره داش��ت و افزود: تخت های ویژه 
در ICU و CCU مناسب نیستند. دکتر شیرانی، 
نداشتن دستگاه MRI و فرسوده و قدیمی بودن 
دس��تگاه س��ی تی اس��کن را از دیگر مشکات 
حوزه سامت شهرستان لردگان برشمرد و اظهار 
داشت: با توجه به مسیر پر پیچ و خم و طوالنی 
این شهرستان تا مرکز استان که تنها یک دستگاه
MRI و تنه��ا دس��تگاه موج��ود را دارا اس��ت، 
از عمده ترین مش��کات ح��وزه درمان در این 

شهرستان نداشتن دستگاه MRI است.

وی، اورژانس 11۵ و حوزه بهداش��ت را از 
حوزه های پر هزینه و بدون درآمدزایی برشمرد 
و افزود: این مش��کل مش��کل کلی و مربوط به 
کل استان اس��ت. دکتر شیرانی ادامه داد: مشکل 
اختصاص��ی شهرس��تان لردگان کمب��ود نیرو در 
قالب پزش��ک خانواده اس��ت بوی��ژه در مناطق 
صعب العبور اس��ت که نیازمن��د ایجاد جذابیت 
های اس��تخدامی ب��رای تامین نیرو اس��ت. وی 
همچنین به ضعف تجهیزات آزمایشگاهی در این 
شهرستان اشاره و خواستار مساعدت و حمایت 
های معاونت بهداشتی و وزارت بهداشت برای 

رفع این مشکات شد.
گفتنی اس��ت، دکتر جان بابای��ی معاون درمان 
وزارت بهداشت و درمان در بیست و چهارمین 
روز از خردادماه 1400 به منظور بازدید از مراکز 
درمانی شهرس��تان لردگان و ارزیابی روند ارائه 
خدمات ب��ه بیماران به چهارمح��ال و بختیاری 

سفر نموده است.

تاکید رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
برای اولویت قراردادن شهرستان لردگان 
در برنامه های حمایتی وزارت بهداشت و 

درمان کشور
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جهادعملی بهترین امربه معروف و 
نهی از منکر است

وبدا؛ مس��ئول نه��اد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه علوم 
پزشکی ش��هرکرد گفت: اقدامی که مخلصانه و با نیت پاک عملی می 
شود بهترین امر به معروف و نهی از منکر بشمار می رود و هم اکنون 
این جهاد عملی مدافعان س��امت در مبارزه با کووید 1۹ قابل رویت 

است.
به گزارش وبدا؛ حجت االس��ام و المس��لمین دکتر محمد حس��ین 
صغیرا در نشس��ت هیئت رئیس��ه دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد با 
نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه ش��هرکرد 
به مناس��بت گرامیداشت هفته سامت اظهار داشت:هم اکنون مدافعان 
س��امت در تمامی مراکز بهداش��تی و درمانی برای مبارزه با ویروس 

منحوس کرونا با جان و دل در حال تاش هستند.
وی گفت: در ش��رایط کنونی جامعه، اهل جهاد عملی مشخص شده 
اند کسانی که با نیت پاک در حال تاش اند و به شعار و جهاد لفظی 

بسنده نمی کنند.
مس��ئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد با گرامیداشت هفته س��امت از یکم تا هفتم اردیبهشت ماه 
اضافه کرد: برقراری س��امت در جامعه با توجه به ش��عار امس��ال از 
سوی مقام معظم رهبری، نیازمند "پشتیبانی ها"ست و این امر به قشر 
خاص محدود نمی ش��ود و همه باید دس��ت به دست هم دهیم تا به 
مقصد نهایی دس��ت یابیم. وی تصریح ک��رد: بصیرت در عرصه های 
مختل��ف و همراهی و حرکت همگام با والیت فقیه در تحقق این امر 
بس��یار حائز اهمیت است. حجت االس��ام و المسلمین صغیرا با بیان 
اینکه برقراری س��امت در جامع��ه در گرو تاش همگانی و وحدت 
حوزه و دانشگاه است خاطرنشان کرد: هم اینک گروه های جهادی در 
دانشگاه ها و مراکز درمانی در جهت برچیده شدن بیماری منحوس از 

هیچ تاشی دریغ نکرده اند.
وی در پایان اب��راز امیدواری کرد که با وحدت همگانی و همگام با 
والیت فقیه در مسیر شکست ویروس منحوس کرونا موفق عمل کنیم 

و سامتی را به جامعه برگردانیم.

وبدا؛ مس��ئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم 
پزش��کی شهرکرد گفت: حمایت مردم و مس��ئولین از کادر درمان 
عاوه بر ایج��اد انگیزه و دلگرمی، پیش��رفت در کارها را به دنبال 

دارد.
به گزارش وبدا؛ حجت االس��ام دکتر محمد حس��ین صغیرا در 
دیدار با معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ضمن تبریک 
ایام م��اه مبارک رمضان، از زحمات و ت��اش های صورت گرفته 
توس��ط معاون درمان و کادر پرتاش بیمارستان ها ومراکز درمانی 

تقدیر کرد.
وی ت��اش و زحمات کادر درمان در مب��ارزه با کرونا را وصف 
ناپذیر دانست و از آمادگی نیروهای جهادی و داوطلب برای کمک 

به کادر درمان خبر داد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد افزود: با توجه به اینکه رضایت خداوند در رضایت خلق 
خداس��ت، قطعًا زحمات کادر درمان در ارائ��ه خدمت و رضایت 
مندی مراجعین موجبات رضایت خداوند متعال را فراهم می اورد.
حجت االس��ام صغیرا با اش��اره به اینکه دولت و قانون گذاران 
ومس��ئوالن باید از ظرفی��ت و توان مردم در جامعه اس��تفاده کنند 
یادآور ش��د: در این شرایط حساس بسیار حمایت مسئولین و مردم 
از کادر درم��ان مهم و اثر گذار اس��ت و عاوه ب��ر ایجاد انگیزه و 

دلگرمی، پیشرفت در کارها را به دنبال دارد.
دکتر رحمانی معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد نیز 
در ادامه با توصیف ش��رایط سخت حاضر در بیمارستانهای استان، 
از تکمیل ظرفیت تخت های بیمارس��تانی در موارد بستری بیماران 

کرونایی خبر داد.
وی بااشاره به شرایط سختی کار پزشکان، پرستاران و کادر درمان 
و خدمات بیمارس��تانی گفت: به علت فشار و سختی کار مضاعف 
در ارائه خدمات، کادر درمان دچار خس��تگی و فرس��ودگی ش��ده 

است.
دکتر رحمانی گف��ت: تنش ها و اضطراب بیماران وهمراهان آنها 

نیز این شرایط سخت کاری را مضاعف نموده است.
دکتر رحمانی با استقبال از حضور نیروهای جهادی و داوطلب در 
ام��ر کمک به انجام امور بیماران در بیمارس��تانها اضافه کرد: تاش 
و حضور ای��ن عزیزان می تواند باعث دلگرمی و کاهش بار کاری 

کادر درمانی و خدماتی بیمارستانها شود.
معاون درمان دانشگاه با اشاره به حمایت های برخی از متخصصان 
از جمله گروه جراحی اعصاب، جهت حمایت وحضور در شرایط 
بحران��ی را باعث دلگرمی وافزایش روحی��ه متولیان در امر درمان 
کرونا دانس��ت وضمن تش��کر از حمای��ت این عزی��زان از توجه 

وزحمات آنان تقدیر کرد.
وی ب��ا ابراز امیدواری گف��ت: با حمایت همه مس��ئولین ومردم 
ورعایت دس��تورالعمل های بهداشتی ودعای خیروعنایت خداوند 

متعال، بر این بیماری فائق خواهیم آمد.

حمایت مردم و مسئولین باعث 
دلگرمی کادر درمان می شود
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معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان چهار محال و 

بختیاری گفت: این دانشگاه با توجه به موج چهارم بیماری 
کووید 1۹جهت تکمیل کادر پرستاری بخشهای درگیر با بیماری 

کرون��ا از کلیه دارندگان مدرک دانش��گاهی رش��ته پرس��تاری که دارای 
گواهی پایان خدمت قانون پزش��کان و پیراپزش��کان ی��ا معافیت از طرح 

باشند دعوت به همکاری می نماید .
ب��ه گزارش وبدا؛ دکتر علی ضام��ن صالحی فرد با اعام این خبر افزود: 
عاقمندان می توانند از تاریخ ۲۶فروردین 1400 ضمن مراجعه به سایت 
دانشگاه به آدرس www.skums.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

وی تصری��ح کرد: ب��ا 1۵0 نفر از داوطلبان بص��ورت ۸۹ روزه در قالب 
قانون کار صرفًا جهت خدمت در بخشهای بیماران کرونایی بیمارستانهای 
مراکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی و هاجر )س( شهرکرد، بیمارستان 

های فارسان، لردگان، بروجن، اردل و ناغان قرارداد منعقد خواهد شد.
ب��ه گفته وی، از ای��ن تعداد، ۳0 نفر در مرکز آموزش��ی درمانی آیت اله 

کاشانی
، 4۵ نف��ر در مرکز آموزش��ی درمان��ی هاجر )س(ش��هرکرد، ۲0 نفر در 
بیمارس��تان فارس��ان، ۲۵ در بیمارس��تان لردگان، ۲0 نفر در بیمارس��تان 
بروجن، ۵ نفر در بیمارس��تان اردل و ۵ نفر در بیمارستان ناغان بکارگیری 

خواهند شد.
دکتر صالحی فرد در ادامه متذکر ش��د، ای��ن بکارگیری هیچگونه رابطه 
اس��تخدامی بین داوطلب و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ایجاد نخواهد 
کرد و تمدید یا اس��تمرار خدمت نیروهای بکارگیری ش��ده از این طریق 
طبق نظر و به صاحدید دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد خواهد بود و 

هیچگونه حقی برای داوطلبان ایجاد نمی کند.
وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا تصریح کرد: داوطلبان ثبت نام خود 
را بصورت اینترنتی انجام دهند و از هرگونه مراجعه حضوری و برقراری 
تماس با دانش��گاه و واحدهای تابعه جداً خودداری نمایند. بدیهی اس��ت 
پس از بررس��ی مدارک، جهت انعقاد قرارداد ۸۹ روزه با داوطلبان تماس 

حاصل خواهد شد. 
معاون توس��عه دانشگاه گفت: همچنین انعقاد قرارداد ۸۹ روزه بر اساس 
اولویت ثبت نامی انجام خواهد ش��د و تا بر طرف ش��دن نیاز دانش��گاه 

حداکثر در سقف تعداد مندرج در آگهی ادامه خواهد یافت.

تا یافتن درمان قطعی و واکسیناسیون 
گسترده، ترس از کرونا در جامعه باقی است

وب��دا؛ معاون توس��عه مدیریت، مناب��ع و برنامه ریزی دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد گفت: هنوز خطر شیوع بیماری کرونا در جامعه وجود 
دارد و تا زمانی که درمان قطعی و واکسیناس��یون به طور گس��ترده انجام 

نشود این ترس باقی است.
ب��ه گزارش وبدا؛ دکتر علی ضام��ن صالحی فرد در گفت و گوی زنده 
تلویزیونی در بخش خبری ۲0 مرکز چهارمحال و بختیاری در بیست و 
هفتمین روز از اردیبهش��ت ماه 1400، ضمن تبریک روز جهانی و ملی 
ارتباطات و اطاع رس��انی خدمت فعالین این عرصه و اصحاب رسانه، 
اظهار داشت: روز روابط عمومی و ارتباطات صرفا یک نام در یک برگ 

تقویم نیست، بلکه یک سرفصل از اخاق، علم و هنر است.
وی در ادامه به تش��ریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا و تاکید 
بر ضرورت تداوم رعایت پروتکل های بهداش��تی برای غلبه بر بیماری 

کووید1۹ در استان پرداخت.
وی ب��ا بیان اینکه، موج چهارم ش��یوع بیماری کرون��ا در پی پروتکل 
ش��کنی و ع��دم رعایت پروتکل ه��ا آغاز و ویروس کرون��ا این مهمان 
چموش و س��رکش فرصت جوالن پیدا کرد اف��زود: با رعایت پروتکل 
و دس��تورالعمل های بهداش��تی طی روزهای اخیر از سوی مردم شاهد 
خروج 4 شهرستان بن، سامان، کوهرنگ و خانمیرزا از وضعیت نارنجی 

و نارنجی شدن وضعیت سایر شهرستان های استان هستیم.
وی تصریح کرد: آمار مبتایان به کرونا در سطح کشور و استان کاهشی 
اس��ت. به گفته وی، تعداد مبتایان س��رپایی 1۶ تا 1۷ درصد، مبتایان 
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فراخوان دانشگاه علوم پزشکی 
چهار محال و بختیاری جهت 

بکارگیری نیروی پرستار در قالب 
قرارداد ۸۹ روزه

1۵ تا 1۶ درصد و فوتی های ناش��ی از کرونا ۹ تا 10 درصد در اس��تان کاهش داش��ته اس��ت. دکتر صالحی فرد در ادامه خاطر نش��ان کرد: ویروس 
جهش یافته کرونا با س��رعت بیش��تر منتش��ر و افراد با سنین کمتر را درگیر می کند اما همچنان باید دقت الزم برای پیشگیری از ابتا به انواع ویروس 
ها)هندی، کره جنوبی و ویروس جهش یافته موس��وم به نوع انگلیس��ی( انجام ش��ود. معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، رعایت بهداشت 
دس��ت ها، بهداش��ت تنفسی، استفاده از ماس��ک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، خودداری از حضور در تجمعات و دورهمی ها و برگزاری مراسم 
های عزا و عروس��ی را همچنان موثرترین راه مقابله به بیماری کرونا دانس��ت.  دکتر صالحی فرد: از واکسیناسیون ۳0 هزار نفر از گروه های هدف از 
جمله کادر بهداشت و درمان در استان خبر داد و افزود: افرادی که واکسن را تزریق نموده اند همچنان باید از ماسک استفاده، فاصله گذاری اجتماعی 

را رعایت نمایند.
وی در پایان متذکر ش��د، اگر چه تزریق واکس��ن ش��دت گرفتاری و مرگ و میر ناشی از ابتا به کرونا را کاهش می دهد اما از ابتای مجدد و انتقال 

بیماری توسط فرد به دیگران جلوگیری نخواهد کرد.



وبدا؛ مع��اون توس��عه مدیری��ت، منابع 
و برنام��ه ریزی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد، با بیان اینک��ه هرگونه پروتکل 
ش��کنی و سهل انگاری نس��بت به رعایت 
پروت��کل های بهداش��تی افزایش ش��مار 
مبتای��ان به کرونا را در پی دارد افزود: در 
حال حاضر کش��ور و استان بشدت درگیر 

شیوع بیماری کرونا است.
به گزارش وبدا؛ دکتر علی ضامن صالحی 
فرد در گفت و گوی بخش خبری 1۹ صدا 
و س��یمای مرکز چهارمحال و بختیاری در 
بیس��ت و پنجمی��ن روز از فروردی��ن ماه 
1400 اف��زود: عدم رعای��ت پروتکل های 
بهداش��تی، دید و بازدید ها و سفر ها علی 
رقم تاکید بر ل��زوم رعایت اصول طایی 
شست و شوی دس��ت ها، فاصله گذاری 
اجتماع��ی و اس��تفاده از ماس��ک )ش��فا( 
موجب مراجعه قریب به یک هزار و 400 
بیمار سرپایی و بستری بیش از 1۶0 بیمار 
مبتا به کرونا به مراکز درمانی اس��تان طی 

۲4 ساعت گذشته شده است.
وی ادامه داد: بیمارس��تان های استان در 
حال حاضر مملو از بیماران مبتا به کرونا 
هستند و ظرفیت تخت های این بخش ها 
تکمیل ش��ده اس��ت و کادر درمان و قشر 

پرستار خسته شده اند.
دکت��ر صالحی فرد ب��ا بیان اینک��ه آمار 
بیم��اران بس��تری، بد ح��ال و فوتی های 
ناش��ی از کرونا رو به افزایش اس��ت و با 
تکمیل ظرفیت بیمارس��تان های استان در 
حال تکمیل اس��ت و کف��اف حجم باالی 
مراجع��ات را نم��ی دهد، به آم��اده کردن 
نقاهت��گاه و اقامتگاه برای پذیرش مبتایان 

به کرونا اشاره داشت.
وی در ادام��ه از اع��ام فراخ��وان ای��ن 
دانش��گاه جهت بکارگیری نیروی پرستار 
در قال��ب قرارداد ۸۹ روزه در قالب قانون 
کار و ب��دون ایج��اد رابطه اس��تخدامی با 
دانش��گاه خبر داد و افزود: دانش��گاه علوم 
پزشکی ش��هرکرد با توجه به موج چهارم 
بیم��اری کووی��د 1۹جهت تکمی��ل کادر 
پرستاری بخشهای درگیر با بیماری کرونا 
از کلیه دارندگان مدرک دانش��گاهی رشته 
پرس��تاری که دارای گواهی پایان خدمت 

قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از 
طرح باشند دعوت به همکاری می نماید .
معاون توس��عه دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد گفت: عاقمندان م��ی توانند از 
تاریخ ۲۶فروردین 1400 ضمن مراجعه به 
www.skums. سایت دانشگاه به آدرس

ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
وی اف��زود: ب��ا 1۵0 نف��ر از داوطلب��ان 
بص��ورت ۸۹ روزه در قال��ب قان��ون کار 
صرفًا جهت خدمت در بخش��های بیماران 
آموزش��ی  مراکز  بیمارس��تانهای  کرونایی 
درمان��ی آی��ت اله کاش��انی و هاجر )س( 
شهرکرد، بیمارستان های فارسان، لردگان، 
بروج��ن، اردل و ناغ��ان ق��رارداد منعق��د 

خواهد شد.
دکت��ر صالحی ف��رد اضافه ک��رد: از این 
تعداد، ۳0 نفر در مرکز آموزش��ی درمانی 
آیت اله کاشانی، 4۵ نفر در مرکز آموزشی 
درمان��ی هاجر )س(ش��هرکرد، ۲0 نفر در 
بیمارس��تان فارس��ان، ۲۵ در بیمارس��تان 
ل��ردگان، ۲0 نفر در بیمارس��تان بروجن، 
۵ نف��ر در بیمارس��تان اردل و ۵ نف��ر در 

بیمارستان ناغان بکارگیری خواهند شد.
وی همچنین متذکر ش��د، این بکارگیری 
هیچگونه رابطه اس��تخدامی بین داوطلب 
و دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد ایجاد 
نخواهد کرد و تمدید یا اس��تمرار خدمت 
نیروهای بکارگیری شده از این طریق طبق 
نظر و به صاحدید دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد خواهد ب��ود و هیچگونه حقی 

برای داوطلبان ایجاد نمی کند.
وی در ادامه با اش��اره به ش��یوع بیماری 
کرون��ا از داوطلب��ان خواس��ت، ثب��ت نام 
خ��ود را بصورت اینترنت��ی انجام دهند و 
از هرگون��ه مراجعه حض��وری و برقراری 
تماس با دانش��گاه و واحدهای تابعه جداً 
خ��ودداری نماین��د. به گفت��ه وی، پس از 
بررس��ی مدارک، جهت انعقاد قرارداد ۸۹ 
روزه ب��ا داوطلبان تم��اس حاصل خواهد 
شد.  وی در پایان خاطر نشان کرد: انعقاد 
ق��رارداد ۸۹ روزه بر اس��اس اولویت ثبت 
نامی انجام خواهد شد و تا بر طرف شدن 
نی��از دانش��گاه حداکثر در س��قف تعداد 

مندرج در آگهی ادامه خواهد یافت.

وبدا؛ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 
دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد، از سفر کاری خود 

و تیم کارشناسی این دانشگاه به دزفول خبر داد.
به گزارش وب��دا؛ دکتر علی ضام��ن صالحی فرد 
افزود: این سفر کاری روز شنبه مورخ 1400/0۳/۸ 
همراه ب��ا مدیریت امور پش��تیبانی و رفاهی، رئیس 
اداره خیری��ن و س��ازمان های مردم نهاد س��امت 
دانشگاه و کارش��ناس این حوزه بمنظور بازدید، از 
معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان 
امام حس��ن مجتبی )ع( دزفول ک��ه در زمینه درمان 

بیماران سرطانی فعالیت دارد بعمل آمد.
به گفته وی، ضمن دیدار با دکتر اس��دی نیا معاون 
توسعه دانشگاه دزفول در جلسه ای مشترک با وی، 
به ش��اخص های مهم حوزه سامت این شهرستان 
خصوص��ًا )روند فعالی��ت های عمرانی خیر س��از 
حوزه س��امت ( و همچنین مش��کاتی که دراین 

حوزه وجود دارد پرداخته شد.
دکتر صالحی فرد گفت: همچنین در جلس��ه ای با 
حضور سرهنگ چگینی رئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل بیمارستان خیریه امام حسن مجتبی )ع( دزفول 
در دفتر محل کار وی به چگونگی شکل گیری این 
بیمارس��تان و خدمات ارائه شده رایگان که عبارتند 
از)خدمات رسانی رایگان به ۶۸00 نفر در تمام نقاط 
کشور، ویزیت بیماران، پرتو درمانی، شیمی درمانی، 
خدمات تخصصی مشاوره و روانشناسی، پرداخت 
یاران��ه دارویی و س��ایر کمک هزینه ه��ا، خدمات 
تصویری برداری و آزمایشگاهی، خدمات اسکان و 
تغذیه ، اهدای سبد ارزاق به بیماران نیازمند، هزینه 

ازدواج و غیره ....( پرداخته شد.
معاون توس��عه دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد، 
بازدی��د از بخش ه��ای مختلف این بیمارس��تان از 
جمل��ه )ش��تاب دهنده ه��ا، پرتو درمانی ، ش��یمی 
درمانی و غیره ......( را از دیگر بخش های این سفر 

کاری برشمرد.
دکتر صالحی فرد گف��ت: در پایان طی یک تفاهم 
نام��ه که با مدیر عامل این بیمارس��تان) جناب آقای 
چگینی( به امضا رس��ید، مقرر شد؛ بیماران سرطانی 
اس��تان با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
جهت اخذ خدمات رایگان به این بیمارستان ارجاع 

شوند.

هرگونه پروتکل شکنی و سهل انگاری نسبت 
به رعایت پروتکل های بهداشتی افزایش شمار 

مبتالیان به کرونا را در پی دارد

بازدید معاون توسعه دانشگاه 
علوم پزشکی از دانشگاه علوم 

پزشکی و بیمارستان دزفول
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وبدا؛ معاون توس��عه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم 
پزشکی ش��هرکرد، از تشکیل چهل و چهارمین جلسه ستاد اجرایی 
برنامه تحول نظام س��امت این دانشگاه با محوریت بررسی چالش 
های برنامه های در دس��ت اجرای نس��خه نویس��ی و نسخه پیچی 
الکترونیک س��ازمان بیمه تامین اجتماعی و س��ازمان بیمه سامت، 
بررس��ی پوش��ش بیمه ای خدمات مورد ارائه کرونا، ارائه گزارش 
کمیته های برگزار ش��ده ستاد ، بررسی مصوبات جلسه قبل و طرح 

نامه های واصله خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر علی ضامن صالحی فرد افزود: در این جلسه 
با توجه به نیاز فوری جهت اجرای کامل برنامه های نسخه نویسی 
و نسخه پیچی و عدم تخصیص اعتبار تعیین شده مقرر شد؛ نسبت 
به تخصیص اعتبار از محل مطالبات بیمه ای در اسرع وقت از سوی 

سازمان های بیمه ای اقدام شود.
وی تصری��ح کرد: همچنین با بی��ان اینکه، در حال حاضر ظرفیت 
مناسب نیرو در بخش های پاراکلینیک بویژه در سی تی اسکن و ام 
آر آی وجود دارد، بر ثبت خدمات این بخش ها در س��امانه نسخه 

نویسی و نسخه پیچی و انجام همکاری الزم تاکید شد. 
وی تصریح کرد: در کنار طرح موضوعات مربوط به نسخه نویسی 
و نس��خه پیچی الکترونیک س��ازمان بیمه تامین اجتماعی و سازمان 
بیمه سامت، بر ورود کلیه رؤسای بیمارستان ها جهت تحقق درآمد 
مناس��ب و رسیدن به نقطه سود در خصوص خدمات پاراکلینیک و 
افزایش راندمان کاری بویژه در واحدهای س��ی تی اس��کن و ام آر 

آی با توجه به اینکه در حال حاضر دس��تگاه های مذکور از نظر بار 
مراجعات در وضعیت حداقل خدمات مورد ارائه می باش��ند، تاکید 

شد.
دکتر صالحی فرد به بررسی پوشش خدمات کرونا توسط سازمان 
های بیمه در ادامه این جلس��ه اشاره و اظهار داشت: با توجه به بی 
اطاعی برخی از کارشناس��ان س��ازمانهای بیمه در بیمارستانهاو به 
رسمیت نش��ناختن تختهای ICUکرونا اعامی به سازمانهای بیمه 
 ICU طی هماهنگی وزارت بهداشت با شورای عالی بیمه، خدمات
در بیمارس��تان ه��ا مطابق با تعرفه تخت و ضوابط پرداخت نش��ده 
اس��ت. مقرر گردید، ضمن اس��تخراج جزییات خدمات و شناسایی 
بیمارس��تانهای مربوطه موضوع در جلسات مشترک با سازمان های 
بیمه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت عدم کسب نتیجه، موضوع 

در جلسه ستاد اجرایی مطرح گردد.
معاون توس��عه دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: همچنین با 
توجه به بررس��ی فنی گزارش پایش ارائه ش��ده از سوی تیم پایش 
معرفی شده توس��ط معاونت توسعه دانشگاه تصمیمات مقتضی در 

این خصوص اخذ گردید.
به گفته وی، در راستای پیگیری و درخواست سازمان بیمه سامت 
جهت تحقق برنامه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک نیز مقرر 
شد؛ معاونت بهداشت همکاری الزم جهت ارائه اطاعات مورد نیاز 
مربوط به تیم های مراقبت سامت در شهرهای باالی۲0000 نفر را 

با آن سازمان در ظرف دو هفته آینده بعمل آورد.

چهل و چهارمین جلسه ستاد اجرایی برنامه 
تحول نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد برگزار شد
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وبدا، مدی��ر پیش��گیری و مبارزه با 
بیماریهای مرکز بهداش��ت چهارمحال و 
بختیاری بر انجام دید و بازدیدهای عید 
نوروز به ص��ورت مجازی و تماس های 

تلفنی تاکید کرد.
به گزارش وبدا، مهندس احمد رییسی 
در وی��ژه برنامه زن��ده تلویزیونی آرنگ 
بهاراز ش��بکه اس��تانی جهانبین از مردم 
خواس��ت: به منظور قطع زنجیره انتقال 
بیم��اری منحوس کرون��ا، حداالمکان از 
انج��ام دید و بازدیده��ای عید نوروز به 
ص��ورت حض��وری خ��ودداری کنند و 
در موارد ضروری ب��ه طور مختصر، در 
کوتاه م��دت و با رعایت نکات و اصول 

بهداشتی انجام شود.
وی اف��زود: با توجه ب��ه وجود بیماری 
کرون��ا در ایام تعطیات عید نوروز، دید 
و بازدید حضوری به ویژه با س��المندان 
و افراد دارای بیماری های زمینه ای بسیار 

حساس و خطرناک است.
مدیر پیش��گیری و مبارزه با بیماریهای 

مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری 
اضافه کرد: شس��ت و ش��وی دست ها، 
اس��تفاده از ماس��ک و رعای��ت فاصل��ه 
گ��ذاری اجتماعی از مواردی اس��ت که 
باید حتمًا در این ایام مد نظر قرار گیرد.

مهندس رییس��ی در خصوص پذیرایی 
های ش��ب عید هم توصیه کرد: در این 
ایام مردم کمتر از تنقات استفاده کنند تا 
از بروز هرگونه بیماری خودداری شود.

وی در ادامه گفت: خوشبختانه مرگ و 
میر ناش��ی از بیماری کرونا در کشور از 
روزانه ۵00 نفر به زیر 100 نفر رس��یده 
و امید اس��ت به زودی این رقم به صفر 

برسد.
مهن��دس رییس��ی در پای��ان از هم��ه 
کارکن��ان در ح��وزه بهداش��ت و درمان 
س��امت،  مراقبی��ن  به��ورزان،  بوی��ژه 
درم��ان،  کادر  و  پرس��تاران  پزش��کان، 
مدیران و مسئوالن و مردم که در مبارزه 
و شکس��ت این بیماری همراهی کردند 

تقدیر و تشکر کرد.

کشف و معدود سازی قریب به ۳.۵ 
تن مواد غذایی فاسد در طرح سالمت 

نوروزی ۱۴۰۰ در چهارمحال و بختیاری
وبدا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و معاون بهداش��تی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از کشف و معدود سازی سه هزار و ۵41 
کیلو گرم/لیتر مواد غذایی فاس��د در 10 روز اول اجرای طرح س��امت 

نوروزی 1400 در این استان خبر داد.
به گزارش وبدا؛ س��ید راش��د جزایری افزود: برنامه س��امت نوروزی، 
همه ساله به منظور پیشگیری و کاهش بار بیماری های مرتبط با محیط از 
جمل��ه بیماری های منتقله از طریق آب و غذا و کنترل اپیدمی بیماری ها 

در جامعه با نزدیک شدن به ایام نوروز برگزار می شود.
وی تصریح کرد: برنامه تش��دید نظارت ه��ا و کنترل عوامل محیطی با 
عنوان برنامه س��امت نوروزی در این دانش��گاه با حضور فعال بازرسان 
بهداشت محیط و حرفه ای از ۲۵ اسفند ماه لغایت 1۵ فروردین ماه سال 

بعد اجرا می گردد .
ب��ه گفته وی، برنامه س��امت ن��وروزی 1400 –1۳۹۹ از ۹۹۹/1۲/۲۵ 
لغایت 1400/1/1۵ در ایام تعطیل و غیر تعطیل همه روزه در سطح استان 
با حضور 1۸0 بازرس بهداش��ت محیط و تعداد 1۹ اکیپ ثابت و س��یار 
مجهی��ز به یونیفرم و تجهیزات پرتابل و با به��ره گیری از دفاتر خدمات 

سامت و تقویت تیم نظارتی شهید سلیمانی در حال اجرا می باشد.
جزای��ری ادام��ه داد: با توج��ه به ش��رایط موجود بیم��ار کووید 1۹ و 
ش��کنندگی وضعیت موجود و با عنایت به احتمال شیوع ویروس جهش 

یافته، تشدید بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، 
سیس��تم آبرسانی، پایانه مسافر بری ، وسائط نقلیه عمومی و مراکز اقامتی 
در اولویت می باشد که نظارت بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی، تهویه 
مناس��ب، استفاده از ماسک و اجرایی نمودن مصوبات ستاد ملی و استانی 

مدیریت کنترل بیماری کووید 1۹ مد نظر است .
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: این برنامه با 
تقویت 4 محور اصلی هماهنگی و مش��ارکت بین بخشی و برون بخشی، 
آموزش و اطاع رس��انی، پایش، نظارت و بازرس��ی و گزارش دهی در 

حال اجرا است.
جزایری گفت: اهم فعالیت های این طرح تا تاریخ 1400/1/۵ ش��امل: 
1۵۵ مورد بازرس��ی از مراکز اقامتی ) هتل ، متل، مهمانسرا، مهمانپذیر و 

...( و 1۶۳ مورد بازرسی از جایگاه های سوخت می باشد.
وی در ادامه از معرفی ۵ جایگاه سوخت که مرتکب تخلفات بهداشتی 
شده بودند به مراجع قضایی خبر داد و افزود: در همین راستا از ۶1 پایانه 

مسافربری درون شهری و برون شهری بازرسی بعمل آمد.
وی در ادام��ه، تع��داد کل مراکز تهیه و توزی��ع و عرضه و فروش مواد 
غذایی بازرسی شده را 4۲۹1 مورد اعام و از معرفی ۲0۲ مرکز متخلف 

به مراجع قضایی و پلمپ 10 مورد از این مراکز خبر داد.
جزایری کل اماکن عمومی بازرس��ی ش��ده را ۸4۳ م��ورد اعام کرد و 
افزود: ضمن معرفی 4۹ امکن��ه عمومی به مراجع قضایی، طی این مدت 

۳0 امکنه پلمپ شد.
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری در پایان تعداد کل بازرسی 
های انجام ش��ده در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۹۹ لغایت ۵ فروردین ماه 1400 
را ۵۵1۹ مورد و تعداد کل موارد معرفی ش��ده به مراجع قضایی و پلمپ 

شده را به ترتیب ۲۵۶ و 40 مورد اعام کرد.

دید و بازدیدهای عید به صورت 
مجازی و تماس های تلفنی انجام شود
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شتی معاونت بهدا
بهترین و امن ترین محیط 

در روز طبیعت خانه است
وب��دا؛ رئیس مرک��ز بهداش��ت چهارمحال و 
بختی��اری و معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد گفت: بهترین و امن ترین 
محی��ط در روز طبیعت خانه اس��ت چرا که به 
واسطه ش��لوغی مراکز گردشگری خطر انتقال 

ویروس به شدت باالست.
به گزارش وبدا؛ سید راشد جزایری در گفت 
و گوی زنده بخش خبری ۲0 صدا و س��یمای 
مرکز چهارمح��ال و بختی��اری در دوازدهمین 
روز از فروردی��ن ماه 1400 با ابراز تاس��ف از 
اینکه، روند ش��یوع بیماری کرونا در استان هم 
در بیماران س��رپایی، هم بستری رو به افزایش 
است افزود: اس��تان رتبه هشتم در میزان شیوع 
کرونا را دارد و بعد از خوزس��تان دومین استان 
پرخطر می باش��د که با نارنجی شدن وضعیت 
۵ شهرس��تان آن به وضعیت هشدار نزدیک می 
شود. به گفته وی، س��ال گذشته در این روزها 
می��زان ابتا، ۷ تا 10 مورد بود ولی در ش��رایط 
کنون��ی، در ۲4 س��اعت بیش از یکه��زار نفر با 
عایم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی 
مراجعه و نتایج آزمایش��ات ح��دود ۳0 درصد 

آنها مثبت قطعی اعام می شود.
جزایری تصریح کرد: سرعت انتشار و بیماری 
زایی ویروس انگلیس��ی بس��یار باال است و بر 
خاف وی��روس قبلی که اطرافی��ان فرد مبتا 

پس از چند روز گرفتار می ش��دند، ویروس 
جهش یافته به س��رعت به اطرافیان بیمار منتقل 

می شوند.
وی با بیان اینکه، درصد زیادی از موارد ابتا
به کرونا مربوط به شلوغی های شب عید و
 حضور در بازار و عدم رعایت پروتکل ها 
اس��ت، هش��دار داد: رعایت پروتکل های 
بهداش��تی در برخی شهرس��تان ها بویژه 
شهرستان لردگان به زیر ۵0 درصد رسیده

 است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
 شهرکرد در ادامه از مردم تقاضا کرد: 
ضمن توجه بیشتر به رعایت پروتکل های
 بهداشتی، از هرگونه دورهمی خودداری

 نمایند. وی همچنین خاطر نشان
 کرد: جمعیتی معادل جمعیت استان 
در بیرون استان مشغول به کار هستند
 ک��ه در ای��ام تعطی��ات ن��وروزی ب��ه 
استان باز می گردند لذا توصیه می شود 
پیش از خروج از استان حتما تست

 PCR انجام و در صورت منفی 
شدن تست کرونای خود استان 
را ترک کنند.وی افزود: در روز 
طبیعت بوستان و پارک ها تعطیل 

هستند و ورود به تاالب ها 
ممنوع است و ورود و خروج 
به شهرهای با وضعیت نارنجی 

به شدت کنترل می شود.

وبدا؛ معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد و رئیس 
مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری با بیان اینکه، کادر بهداش��ت 
و درمان حدود 14 ماه س��خت را پش��ت سرگذش��ته و درگیر درمان 
مبتایان به کرونا هس��تند افزود: اس��تان از ۲۵ اسفندماه ۹۹ در آستانه 
خیز چهارم بیماری کرون��ا قرار گرفت و این هفته و هفته آینده هفته 
های بس��یار حساس��ی برای کادر بهداش��ت و درمان است و توصیه 
وانتظارخادمان سامت این است که مردم پروتکل های بهداشتی را با 

حساسیت بیشتر رعایت نمایند.
به گزارش وبدا؛ س��ید راشد جزایری در گفت و گوی بخش خبری 
۲0 صدا و س��یمای مرکز استان در ش��انزدهمین روز از فروردین ماه 
1400 به تشریح وضعیت شیوع بیماری کرونا پرداخت و خاطر نشان 
کرد: ویروس غالب در استان ویروس نوع جهش یافته انگلیسی است 

که سرایت پذیری وسیر بیماری خیلی سریع است.
ب��ه گفته وی، در ح��ال حاضر تعداد موارد ابتای بیماران س��رپایی 
کرونایی 4 تا ۵ برابر، موارد بس��تری ۲.۵تا ۳برابر و فوتی های ناش��ی 
از کرونا نیز ۲برابر ش��ده اس��ت. جزایری افزود: روزانه ۸00 تا 1۲00 
مراجع��ه کنن��ده با عایم بالین��ی محتمل به کرونا به مراکز بهداش��تی 
درمانی ومراکز منتخب مراجعه می نمایند و طبیعتا با افزایش مراجعات 

سرپایی، بعد از یک الی دوهفته موارد بستری افزایش می یابد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: پیش 

از ش��یوع ویروس جهش یافته موسوم به نوع انگلیسی، حدود یک 
درصد از مراجعات س��رپایی در هفته دوم سیر بیماری نیازمند بستری 
می شدند ولی هم اکنون حدود 10 درصد موارد سرپایی در هفته دوم 

در نیاز به بستری پیدا می کنند.
وی ب��ا ابراز تاس��ف از اینکه، رعای��ت پروتکل های بهداش��تی از 
۸۵ درصد در اس��فند ماه به حدود ۵۵ درصد رس��یده و وضعیت دو 
شهرستان استان قرمز و پنج شهرستان در وضعیت نارنجی قرار گرفته 
اس��ت افزود: طبق تحلیل نتایج آماری توس��ط کارشناسان سیر شیوع 
بیماری از بیس��ت و پنجم اسفند ماه همه روزه وبا شیب تند صعودی 
است و ممکن است، یکی دو شهرستان دیگر نیز در وضعیت قرمز و 

هشدار قرار بگیرند.
جزایری گفت: اس��تراتژی کنونی تقویت درمان س��رپایی در سطح 

مراکز منتخب ، 1۶ و ۲4 ساعته استان است.
وی در ادامه، از اضافه نمودن، 1۲ مرکز منتخب به مراکز سطح استان 
در خی��ز چه��ارم خبر داد و افزود: از این تعداد 4مرکز در شهرس��تان 
شهرکرد، ۳مرکز در شهرستان لردگان، ۲ مرکز در شهرستان بروجن و 
۲مرکز در شهرستان فارسان و 1 مرکز در شهرستان کیار راه اندازی تا 
با درمان موارد س��رپایی در سطح مراکز منتخب بار مراجعات ومیزان 

بستری در بیمارستان ها را کاهش دهیم.

دو هفته حساس پیش 
روی کادر درمان چهارمحال 

و بختیاری است/ 
آمار مبتالیان به کرونا 

همچنان با رشد چند برابری 
در حال افزایش است

27



وبدا؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد گفت: مدیریت و گذر از پیک چهارم 
بیماری کرونا نیازمند همراهی و همدلی مردم با 
رعایت مسئولیت های فردی و اجتماعی است.
به گزارش وبدا؛ مهندس س��ید راشد جزایری 
در برنامه زنده تلویزیونی ش��ب های بام ایران 
از ش��بکه اس��تانی جهانبین با بیان اینکه 14 ماه 
از دس��ت و پنج��ه نرم کردن م��ردم با ویروس 
کرونا می گذرد گفت: سه موج بیماری همزمان 
با سراس��ر کشور در چهارمحال و بختیاری رخ 
داد که با یاری خدا، مردم و مس��ئولین مدیریت 

و پشت سر گذاشته شد.
وی اف��زود: از ۲۵ اس��فندماه 1۳۹۹ همزمان با 
ایام پایانی س��ال و فرارسیدن نوروز، خیز پیک 
چهارم بیماری در اس��تان  آغاز ش��د به طوری 
ک��ه در کمت��ر از ۵ روز وضعی��ت کرونا در دو 
شهرس��تان ب��ه رنگ قرم��ز درآم��د و به علت 
افزایش تعداد بیماران در بخش های س��رپایی و 
بستری، هم اکنون تمام شهرستان های 10 گانه 

در وضعیت هشدار و قرمز رنگ قرار گرفت.
وی اضاف��ه ک��رد: ه��م اکن��ون چهارمحال و 
بختی��اری از نظر میزان بروز بیماری کرونا رتبه 
4 کش��ور را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت به 
عبارتی شدت موارد ابتا در استان افزایش یافته 

است.
رئی��س مرکز بهداش��ت اس��تان چهارمحال و 
بختیاری اظهار داشت: از بهمن ماه ۹۹ تیم های 
مراقبتی، حمایتی و نظارتی در قالب اجرای گام 
جدی��د طرح محله محور با نام ش��هید س��پهبد 
حاج قاس��م س��لیمانی، در حال شناسایی شعله 

های کوچک بیم��اری در محات تحت عنوان 
خوشه و مهار بیماری بودند.

وی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری در 
سال ۹۹ با ۸۵ درصد در میزان رعایت بهداشت 
رتبه سوم کشوری را کسب کرد گفت: متاسفانه 
رعایت پروتکل های بهداش��تی در آستانه عید 

نوروز از ۸۵ به ۵۵ درصد کاهش یافت.
مهندس جزایری با اشاره به اینکه اولین مورد 
مش��کوک به ویروس جهش یافته 10 اسفند ۹۹ 
در چهارمحال و بختیاری شناس��ایی شد اضافه 
کرد: سهل انگاری در رعایت بهداشت، طوالنی 
ش��دن زمان وجود ویروس، عدم شناخت دقیق 
از ویروس جهش یافته، س��رعت باالی سرایت 
کرون��ای انگلیس��ی در کمتر از ۲4 س��اعت و 
همجواری با اس��تان خوزستان از علل گسترش 

بیماری است.
وی در تش��ریح تف��اوت وی��روس چین��ی با 
ویروس جهش یافته موسوم به انگلیسی گفت: 
وی��روس چینی با قرنطینه 14 روزه خانگی پس 
از ۸ روز، بهب��ودی حاصل می ش��د اما ویروس 
کنونی )انگلیسی( دو زمانه است و پس از خیز 
و اف��ت، مج��ددا خیز دارد و اف��راد با ریه های 
گرفت��ار و درگی��ر در هفته دوم نیاز به بس��تری 

دارند.
مهندس جزای��ری گفت: همچنین در ویروس 
قبلی نوع ووهان یک درصد افراد س��رپایی نیاز 
به بستری داشتند ولی در نوع ویروس انگلیسی 
10 تا 1۵ درصد افراد سرپایی نیاز به بستری در 

بیمارستان ها و مراقبت ویژه دارند.
وی خاطرنش��ان کرد: به دنب��ال افزایش تعداد 

موارد بس��تری و بیماران بدحال، پیش بینی 
شده ۳00 تا 400 نفر در استان بر اثر ابتا به این 

بیماری جان خود را از دست بدهند. 
وی یادآور شد: هم اینک روزانه بیش از 1000 
نفر با عائم مشکوک به کرونا به مراکز سرپایی 
مراجع��ه می کنند و بیش از ی��ک هزار و ۵00 
تس��ت رپید طی ۲4 س��اعت در چهارمحال و 

بختیاری انجام می شود.
مهندس س��ید راش��د جزایری ادام��ه داد: طی 
روزه��ای اخی��ر م��وارد کلی مثب��ت در بخش 
س��رپایی و بستری به بیش از ۵۲0 مورد رسیده 
اس��ت در حالی که در اوج پیک سوم بیشترین 

موارد ابتا 400 نفر بود.
مهن��دس جزایری با بیان تش��کیل چهار گروه 
نظارت��ی ادام��ه داد: نظارت بر ادارات توس��ط 
اداره کل بازرسی اس��تان، نظارت بر تجارت و 
بازرگانی بر عهده دانشگاه علوم پزشکی، نظارت 
بر فعالیت های آموزش��ی و فرهنگی و مدارس 
ب��ا مدیرکل بازرس��ی اس��تانداری و نظارت بر 
ترددها توس��ط کمیته امنیتی انتظامی استانداری 
چهارمح��ال و بختیاری با حمای��ت تعزیرات، 
اماک��ن و فرمانداری ها انج��ام و با متخلفین به 

شدت برخورد می شود.
رئیس مرکز بهداشت استان ادامه داد: با اعمال 
محدودی��ت ها، ح��ذف رقابت ناس��الم، ایفای 
مس��ئولیت فردی و اجتماعی و همچنین اجرای 
مصوبات س��تاد اس��تانی کرونا برای نظارت بر 
فعالیت ۵ حیطه ش��غلی در استان شاهد کاهش 
شیوع و کنترل و مدیریت بیماری خواهیم بود.

گذر از پیک چهارم بیماری کرونا 
همراهی و همدلی مردم را می طلبد
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گام پنجم طرح شهید حاج قاسم 
سلیمانی ابالغ شد

وبدا؛ رئیس مرکز بهداش��ت اس��تان چهارمح��ال و بختیاری و معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، از اباغ گام پنجم طرح شهید 

حاج قاسم سلیمانی خبر داد.
به گزارش وبدا؛ سید راشد جزایری در گفت وگوی تلویزیونی بخش 
خبری ۲0 صدا و سیمای مرکز استان به تشریح، وضعیت بیماری کرونا 
در چهارمح��ال و بختی��اری و ضرورت های گ��ذر از موج چهارم این 
بیماری،اج��رای محدویت ها کرونایی و اجرای گام پنجم بس��یج ملی 
مقابله با همه گیری کووید-1۹ مبتنی بر "واکسیناسیون عمومی با هدف 
قطع زنجیره انتقال و کاهش مرگ و میردر قالب طرح ش��هید س��پهبد 

حاج قاسم سلیمانی پرداخت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ش��رایط س��ختی را پش��ت سر می 

گذاریم و تا دو هفته آتی روزهای حساسی در پیش داریم.
ب��ه گفته وی، هم اکنون بیش از ۸۷ درصد ش��هرها در وضعیت قرمز 
قرار گرفته و دید و بازدیدها و هم نش��ینی ها شرایطی را فراهم نموده 
که در بیمارستان های استان با ازدحام مراجعین و تکمیل ظرفیت تخت 

های بیمارستانی مواجه هستیم.
جزای��ری افزود: از ویژگی های ویروس جهش یافته کرونا، س��رعت 
باال انتشار، سهمگین و حجیم تر بودن این موج و بی سابقه بودن تعداد 

مراجعین سرپایی، بستری و فوتی های ناشی از این بیماری است.
وی اظهار داش��ت: گام پنجم طرح شهید سردار حاج قاسم سلیمانی 
اب��اغ و ضمن تش��دید بیماریابی ها، اقدام��ات حمایتی به مدت ۶ ماه 
انجام می ش��ود. وی با بیان اینکه ، با اعمال محدودیت ها، حدود ۲۸ 
رده ش��غلی مجاز به فعالیت هستند افزود: انتظار می رود، اتحادیه های 
ش��غلی داوطلبانه با پیوس��تن به کمپین و تعطیلی شغلشان، برای کنترل 

شیوع بیماری کرونا همکاری نمایند.
جزایری اظهار داشت: بازرسی ها برای اجرای محدودیت های اعمال 
ش��ده، در 4حیطه توس��ط 4گروه نظارتی با همکاری برون سازمانی و 

مشارکت سایر سازمان ها در حال انجام است.
وی با بیان اینکه، با پروتکل شکنان برخورد جدی می شود و اقدامات 
خوبی از س��وی تعدادی از دادستان ها برای برخورد با برگزار کنندگان 
مراس��م های عزا و عروس��ی در اس��تان انجام شده اس��ت متذکر شد، 
ادارات و بانک ها نباید به بهانه معطل ماندن مراجعین از اجرای مصوبه 

کاهش کارمندان خودداری کنند.

آغاز گام پنجم بسیج ملی مقابله با 
کرونا در چهارمحال و بختیاری

وبدا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری از آغاز گام پنجم 
بس��یج ملی مقابله با همه گیری ویروس منحوس کرونا در اس��تان خبر 

داد.
به گزارش وبدا؛ مهندس سید راشد جزایری در نشست قرارگاه ستاد 
استانی مبارزه با کرونا اظهار داشت: گام پنجم بسیج ملی مقابله با همه 
گیری کووید-1۹ در قالب طرح ش��هید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در 
اس��تان آغاز ش��د. وی افزود: گام پنجم طرح شهید س��لیمانی مبتنی بر 
"بیماریابی، رهگیری و واکسیناس��یون عمومی " به عنوان طرح مشترک 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین 
ب��ا هدف قط��ع زنجیره انتقال و کاهش مرگ و میر همزمان با سراس��ر 

کشور در چهارمحال و بختیاری به مرحله اجرا درامده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه اولین 
گام بس��یج ملی مقابله با همه گیری کووید_1۹ از هفتم اس��فند ۹۸ به 
مرحله اجرا رس��ید گف��ت: با توجه به دس��تاوردهای موفقیت امیز این 
ط��رح با رهگی��ری، مراقبت در منزل از افراد آس��یب پذیر و نظارت و 

حمایت محله محور تداوم می یابد.
مهن��دس جزای��ری ادامه داد: اتح��اد ملی و بهره مندی از مش��ارکت 
اجتماعی با کمک نیروهای بسیجی سایر سازمانها و داوطلبین سامت 
به صورت محله محور و اس��تفاده از تمامی ظرفیت های ملی و مردمی 

در اجرای گام پنجم بسیج ملی واکسیناسیون کووید_1۹ الزامی است.
وی اضافه کرد: آموزش گس��ترده جامعه با هدف تغییر رفتار مردم و 
رعایت حداکثری دس��تورالعملهای بهداشتی رکن اساسی گام پنجم می 

باشد.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بر اس��اس 
ش��واهد ایمنی جمعی به واسطه واکسیناسیون کووید_1۹ تنها راه قطع 
سریع زنجیره انتقال، کاهش مرگ و میر و افزایش ضریب درمان موفق 

مبتایان می باشد.
مهندس جزایری ادامه داد: از این رو گام پنجم با محوریت واکسیناسیون 
عمومی از فروردین 1400 آغاز ش��د و با تقویت بیماریابی، شناس��ایی 
موارد تماس نزدیک با موارد مثبت، غربالگری و درمان سرپایی استمرار 

پیدا می یابد.
وی مدیری��ت و کنترل اپیدمی کووی��د 1۹ از طریق بیماریابی فعال و 
انجام حداکثری واکسیناس��یون عمومی مردم در ش��ش ماهه اول سال 
1400 را از اهداف گام پنجم طرح ش��هید س��پهبد حاج قاسم سلیمانی 

برشمرد.
مهندس جزایری اضافه کرد: در گام پنجم واکسیناسیون گسترده مردم 
مبتن��ی بر اولویت های تعیین ش��ده در س��ند ملی، ارائ��ه مراقبت ها و 
خدمات ضروری بهداشتی به صورت فعال، شناسایی زودهنگام موارد 
مبتا به کووی��د 1۹ و تعیین تکلیف افراد در مراکز تماس نزدیک آنان 
مراقبت از گروه های در معرض خط��ر با قرنطینه معکوس، اطمینان از 
جداس��ازی و قرنطینه خانگی، توس��عه و بهبود کیفیت درمان سرپایی 

کووید_1۹ صورت می گیرد.
به گفته وی؛ آموزش همگانی با هدف تغییر رفتار، حفاظت و حمایت 
از گروه های آس��یب پذیر شامل س��المندان و افراد دارای بیماری زمینه 
ای، تقوی��ت فرآیند درمان س��رپایی با هدف کاه��ش حداکثری موارد 
بس��تری، نظارت بر رعایت پروتکل های بهداش��تی و اعمال قانون از 

راهبردهای این طرح است.



کشف بیش از ۱۰ تن مواد غذایی فاسد 
و غیر بهداشتی در بازرسی های طرح 
سالمت نورزی چهارمحال و بختیاری

وب��دا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و معاون بهداش��تی 
دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد از کشف و معدود سازی 10 هزار و 4۲0 
کیلو گرم/لیتر مواد غذایی فاس��د از تاریخ بیست و پنجم اسفند ۹۹ لغایت 
پانزدهم فروردین ماه 1400 در قالب طرح سامت نوروزی 1400 در این 

استان خبر داد.
به گزارش وبدا؛ س��ید راشد جزایری افزود: برنامه سامت نوروزی، همه 
ساله به منظور پیشگیری و کاهش بار بیماری های مرتبط با محیط از جمله 
بیم��اری های منتقله از طری��ق آب و غذا و کنترل اپیدم��ی بیماری ها در 

جامعه با نزدیک شدن به ایام نوروز برگزار می شود.
وی تصری��ح کرد: برنامه تش��دید نظارت ها و کنت��رل عوامل محیطی با 
عنوان برنامه س��امت نوروزی در این دانش��گاه با حضور فعال بازرس��ان 
بهداش��ت محی��ط و حرفه ای از ۲۵ اس��فند ماه لغای��ت 1۵ فروردین ماه 
س��ال بعد اجرا شد. به گفته وی، برنامه س��امت نوروزی 1400 –1۳۹۹ 
از ۹۹/1۲/۲۵ لغای��ت 1400/1/1۵ در ای��ام تعطیل و غیر تعطیل همه روزه 
در س��طح اس��تان با حضور 1۸0 بازرس بهداشت محیط و تعداد 1۹ اکیپ 
ثابت و سیار مجهیز به یونیفرم و تجهیزات پرتابل و با بهره گیری از دفاتر 

خدمات سامت و تقویت تیم نظارتی شهید سلیمانی اجرا گردید.
جزایری گفت: اهم فعالیت های این طرح تا تاریخ 1400/1/1۵ ش��امل: 
۲۶۷ مورد بازرسی از مراکز اقامتی ) هتل ، متل، مهمانسرا، مهمانپذیر و ...( 

و ۲۶۶ مورد بازرسی از جایگاه های سوخت می باشد.
وی در ادامه از معرفی 1۶ جایگاه سوخت که مرتکب تخلفات بهداشتی 
شده بودند به مراجع قضایی خبر داد و افزود: در همین راستا از 10۸ پایانه 

مسافربری درون شهری و برون شهری بازرسی بعمل آمد.
وی همچنی��ن، تعداد کل مراک��ز تهیه و توزیع و عرض��ه و فروش مواد 
غذایی بازرس��ی شده را 10 هزارو ۲0۷ مورد اعام و از معرفی ۳۳1 مرکز 

متخلف به مراجع قضایی و پلمپ 1۳ مورد از این مراکز خبر داد.
جزایری، کل اماکن عمومی بازرس��ی شده را دو هزار و ۲۵۳ مورد اعام 
ک��رد و افزود: ضمن معرفی ۷۸ امکنه عموم��ی به مراجع قضایی، طی این 

مدت ۳۸ امکنه پلمپ شد.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری در پایان تعداد کل بازرسی 
های انجام ش��ده در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۹۹ لغایت 1۵ فروردین ماه 1400 
را 1۳ هزار و 101 مورد و تعداد کل موارد معرفی ش��ده به مراجع قضایی 

و پلمپ شده را به ترتیب 4۲۹ و ۵1 مورد اعام کرد.

وبدا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و معاون بهداشتی 
دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد، از صدور ۹۶۳ کارت سامت ویژه 
متصدی��ان مراک��ز تهیه و توزی��ع و اماکن عمومی در برنامه س��امت 

نوروزی 1400 در این استان خبر داد.
به گزارش وبدا؛ س��ید راش��د جزایری در تش��ریح برنامه س��امت 
نوروزی 1400 با اش��اره به انجام ۲0 هزار و ۳44 نفر س��اعت فعالیت 
توسط 1۸0 نفر از پرسنل فعال در قالب روزانه 1۹ اکیپ های بازرسی 
و نظارتی اظهار داش��ت: از زمان ش��روع برنام��ه در تاریخ ۹۹/1۲/۲۵
لغایت 1400/01/1۵، 10 هزار و 4۲0 کیلوگرم/ لیتر مواد غذایی فاس��د 

کشف و معدوم سازی شد.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری انجام نمونه برداری از 
م��واد غذایی س��نتی و صنعتی، نمونه برداری میکروبی وس��نجش کلر 
آزاد باقیمانده آب را از دیگر فعالیت های انجام ش��ده در قالب برنامه 

سامت نوروزی برشمرد.
جزای��ری افزود: همچنین به 1۶۵ ش��کایت مردم��ی واصله از طریق 

سامانه 1۹0 و ۳۶۶ گزارش متفرقه مردمی رسیدگی شد.
وی، از برخورد با 1۲4 دس��تفروش دوره گرد طی این مدت خبر داد 
و افزود: برگزاری ۶1 جلس��ه هماهنگ��ی و برنامه ریزی درون و برون 
بخش��ی منجر به انجام 4۷۷ مورد ابازدید نظارتی مشترک به سازمان ها 

و دستگاه های متولی اجرای برنامه سامت نوروزی گردید.
معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در این مدت 
از امر آموزش نیز غافل نمانده و ضمن برگزاری ۷۶ جلس��ه آموزش��ی 
برای بیش از یکهزار نفر از اصناف و پرس��نل و چاپ و انتش��ار ۳۶۳
بنر و محتوای آموزش��ی در گروه های مجازی، کارشناسان مربوطه در 
برنامه های رادیویی و تلویزیونی حضور و نس��بت به آموزش همگانی 

اقدام نمودند.

صدور قریب به یکهزار کارت 
سالمت در برنامه سالمت نوروزی ۱۴۰۰
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وب��دا؛ رئیس گ��روه تغذیه معاونت بهداش��تی 
دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: پیروی از 
ی��ک برنامه غذایی صحیح در ماه مبارک رمضان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا هم به توان 
ع��ادات غذای��ی غل��ط را اصاح ک��رد و هم از 

برکات معنوی این ماه بهره برد.
ب��ه گزارش وبدا؛ مهن��دس عنایت اهلل کلیج در 
تشریح اصول تغذیه در ماه مبارک رمضان بویژه 
در ش��رایط شیوع بیماری کرونا اظهار داشت: در 
س��اعات روزه داری که در سال جاری مدت آن 
حدود 1۶ ساعت می باش��د، گرسنگی ناشی از 
عدم رعایت اصول تغذیه صحیح در وعده سحر 
و افط��ار و ی��ا حذف یکی از وع��ده ها به ویژه 
وعده سحری ، می تواند موجب تضعیف سیستم 
ایمنی بدن شده و احتمال ابتا به بیماری کووید 

1۹ را افزایش دهد.
رئیس گروه تغذیه معاونت بهداش��تی دانشگاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد افزود: مصرف مقادیر 
کافی گروه س��بزیجات و میوه جات برای تامین 
ویتامی��ن ها به خصوص ویتامی��ن C منبع پیش 
س��از ویتامینA ، به تقویت سیس��تم ایمنی بدن 
برای مقابله با بیماری کووید 1۹ کمک می کند.

مهندس کلیج در تشریح وعده های غذایی در 
ایام روز داری اضافه کرد: وعده غذایی در سحر 
و دو وعده افطار و شام، وعده های اصلی در ماه 
مبارک رمضان می باشد به ویژه برای افرادی که 

در طول روز فعالیت بیشتری دارند.
وی ادامه داد: نوع غذاهایی که در وعده سحری 
خورده می ش��ود در تامین ان��رژی و مواد مغذی 
مورد نیاز بدن همچنین در حفظ سامتی، کارایی 
و جلوگیری از کم آبی بدن، ضعف و خس��تگی 

نقش مهمی ایفا می کند.
مهندس کلیج با توصیه به مصرف غذاهای کم 
حجم و غنی از مواد مغذی، کم نمک ، کم چرب 
و کم شیرین در این ایام خاطرنشان کرد: مصرف 
زیاد قند، نمک و چربی موجب تضعیف سیستم 

ایمنی بدن می شود.
وی با تکید بر مصرف مقدار 

مناسبی از سبزی های مختلف )سبزی 
خوردن و ساالد( در ماه رمضان افزود: مصرف 
مواد غذایی ش��یرین در وعده س��حری موجب 
گرس��نگی زودرس ش��ده، همچنی��ن مص��رف 
نوش��یدنی های خیلی ش��یرین مثل نوشابه های 
گازدار، شربت ها و چای خیلی شیرین و پررنگ 
باغعث تش��نگی و خشکی دهان و گلو در طول 
روز می ش��ود از این رو مصرف این مواد غذایی 
در وعده س��حری توصیه نمی شود. وی توصیه 
کرد: به طور کلی غذاهای س��اده و س��بک مانند 
انواع پلو و خورش��ت در حجم کم و یا غذاهای 
سبک تر شبیه وعده صبحانه برای افرادی که در 
طول روز فعالیت کمی دارند برای وعده سحری 

می تواند مناسب باشد.
رئیس گروه تغذیه معاونت بهداش��تی دانشگاه 
علوم پزشکی ش��هرکرد اضافه کرد: همچنین در 
وع��ده افطار بای��د ضمن پرهی��ز از پرخوری از 
غذاهای س��بک و در عین حال پر انرژی استفاده 
شود. وی افزود: در هنگام افطار بدن نیاز به یک 
منبع انرژی به ش��کل گلوکز دارد که کاهش قند 

خون در ساعات روزه داری را جبران کند.
مهندس کلیج توصیه کرد: برای وعده افطار از 
یک لیوان آب گرم، چ��ای کمرنگ و یک لیوان 
ش��یر گرم همراه با خرما یا عسل در شروع افطار 
و استفاده از غذاهای سبک مثل فرنی، شیربرنج، 
نان و س��بزی، انواع س��وپ کم چرب، آش کم 
حبوبات و س��بک و حلیم ب��دون روغن )حلیم 
منبع خوبی از مواد نشاس��ته ای، فیبر، پتاس��یم و 

منیزیم است( استفاده شود.
وی یادآور ش��د: س��یب زمینی آب پز، سبزی 
ه��ای پخته مثل ک��دو، کلم، گل کل��م، هویج و 
نخودفرنگ��ی، تخم م��رغ آب پز، کره و عس��ل 
مص��رف بامیه و زولبیا ک��ه دارای مقادیر زیادی 
قند و چربی و اسید چرب اشباع و ترانس است 

بسیار محدود ش��ود و به طور کلی زیاده روی 
در مصرف مواد قندی و ش��یرین از جمله حلوا، 
ش��له زرد خیلی ش��یرینی و ... در وع��ده افطار 
عاوه بر این ک��ه منجر به اضافه دریافت انرژی 
و چاقی می ش��ود سیستم ایمنی بدن را تضعیف 

می کند.
وی ادام��ه داد: مص��رف بی��ش از ۸ لیوان آب 
آشامیدنی س��الم و س��ایر مایعات طبیعی و آب 
س��بزی ها و صیف��ی ها مانن��د آب هویج ، آب 
گوجه فرنگ��ی، آب کرفس و ... س��بب دریافت 
بیشتر مایعات و کالری و تا حدودی فیبر غذایی 
می ش��ود و در فاصله افطار تا س��حر در شرایط 
کنونی برای پیش��گیری و کنترل بیماری کووید 

1۹ باعث حفظ ایمنی بدن خواهد شد.
به گفته مهندس کلیج، بسیاری از افراد از ترس 
تش��نگی در ط��ول روز بعد از مصرف س��حری 
مقدار فراوان آب می نوشند که عادت صحیحی 
نیس��ت و مص��رف آب ب��رای برط��رف نمودن 

تشنگی در طول روز توصیه می شود.
وی گف��ت: برای رفع کم آبی ب��دن در فاصله 
افطار تا س��حر از سبزی ها و میوه های سرشار از 
آب مانند کاهو، خیار، هندوانهف خربزه، طالبی 

و مرکبات و غیره استفاده شود. 
مهن��دس کلیج توج��ه به مص��رف منابع کافی 
پروتئین حیوانی و ی��ا گیاهی در ایام روزه داری 
امس��ال به منظور بهبود و ارتقاء عملکرد طبیعی 
سیس��تم ایمنی بدن برای پیش��گیری از بیماری 
کووید 1۹ را ضروری دانس��ت و افزود: مصرف 
حبوبات به عن��وان منبع پروتئین همراه با غات 
)مانند عدس پلو و...(، جایگزین گوش��ت )مرغ 
و ماهی( خواهد ب��ود که می تواند یک پروتئین 

خوب و با کیفیت را برای بدن تامین کند.

تغذیه روزه 
داران در ایام 

کرونا/
خوردنی های 

افطار تا سحر



مشاغل مشمول که بدون توجه به اعمال محدودیت 
های کرونایی از تعطیلی خودداری می کنند ۱۵ 

روزه تعطیل می شوند
وبدا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزش��کی شهرکرد گفت: با توجه به طرح جامع مدیریت هوشمند اپیدمی کووید 1۹ ، 
با مش��اغل سطح ۲،۳و 4که در شرایط قرمز اقدام به بازگشایی نموده اند حتی اگر در 
آخرین روز اعمال محدودیت ها باش��د در صورت مراجعه بازرسین بهداشتی تخلف 

این امکنه صورتجلسه و به مدت 1۵ روز تعطیل خواهد شد.
به گزارش وبدا؛ سید راشد جزایری در تشریح آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا 
در س��ی امین روز از فروردین ماه سال 1400 در استان اظهار داشت: طی ۲4 ساعت 
گذش��ته ۹0۹ بیمار با عایم بالینی مش��کوک به بیماری کرونا به مراکز بهداش��تی و 
درمانی س��رپایی و بیمارستانی اس��تان مراجعه داشته اند که از این تعداد 1۳۳ بیمار با 

عایم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده اند.
وی افزود: طی ۲4 ساعت گذشته نتیجه تست ۲۶۲ نفر از مراجعه کنندگان در بخش 
س��رپایی و ۶۶ نفر از بس��تری شدگان مش��کوک به کووید_1۹ در مراکز بیمارستانی 

استان، مثبت قطعی اعام شد.
وی اضاف��ه کرد: هم اکنون ۵4۶ بیمار مثبت قطعی و مش��کوک به بیماری کرونا در 
مراکز درمانی اس��تان تحت مراقبت و درمان هس��تند که از این تعداد 4۵1 نفر مثبت 

قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات برای رد یا تایید بیماریشان هستند.
جزای��ری با ابراز تاس��ف از اینکه ی��ک مورد جدید فوتی ناش��ی از ابتا به بیماری 
کووید_1۹ در ش��بانه روز گذش��ته در استان به ثبت رسید افزود: با احتساب این یک 
مورد، مجموع فوتی های ناشی از ابتا به این بیماری در چهارمحال و بختیاری ۸۷۷ 

نفر است.
وی در پایان از وخامت حال ۵۸ بیمار مبتا به کرونا خبر داد و افزود: هم اکنون این 
بیماران با ش��رایط بحرانی و حال عمومی نسبتًا بد در بخش های مراقبت ویژه مراکز 

درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.

برای دریافت واکسن و ثبت پرونده 
سالمت وارد هیچ سایتی نشوید

وب��دا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری با 
هشدار به ش��هروندان گفت: برای دریافت واکسن و ثبت 

پرونده سامت نباید وارد هیچ سایت و لینکی شوید.
به گزارش وبدا؛ مهندس س��ید راشد جزایری در تشریح 
این خبر اظهار داش��ت: اخیراً عده ای سودجو با تولید یک 
پیام جعلی از مردم میخواهند وارد لینک سایتی به نام سیب 
شوند تا بتوانند با ثبت نام خود در مرکز بهداشت، واکسن 

کرونا دریافت کنند.
وی با بیان اینکه س��امانه سیب به هیچ عنوان در دسترس 
مردم نیست بلکه فقط در اختیار مراقبین سامت و پزشکان 
می باش��د افزود: به هیچ عنوان به بهانه ثبت نام واکس��ن و 
ایجاد پرونده سامت، وارد سایت تحت هر عنوانی نشوید. 
رئیس مرکز بهداشت اس��تان با هشدار نسبت به پیام های 
جعلی و مجازی خاطرنش��ان کرد: در شرایط فعلی تشکیل 
پرون��ده نیاز به ثبت نام اینترنتی ن��دارد و هیچ لینکی برای 
ثبت نام و پرداخت هزینه صحت ندارد.. مهندس جزایری 
در ادامه از مردم خواس��ت: در شرایط کنونی و شیوع کرونا 
به هیچ عنوان برای گرفتن واکسن به مراکز بهداشت مراجعه 
نش��ود چرا که هنوز واکسیناس��یون عموم��ی و گروههای 
جمعیتی ش��روع نشده اس��ت. وی گفت: برای تشکیل و 
استعام پرونده بهداشتی با شماره تماس نزدیکترین مرکز 
یا پایگاه یا خانه بهداشت محل سکونتتان تماس بگیرید و 
از مراقبین س��امت و بهورزان وضعیت دارا بودن یا نبودن 

پرونده بهداشتی خود را سوال کنید. 
مهن��دس جزایری با تاکید بر اینکه ب��ه هیچ عنوان برای 
واکس��ن یا امورات غیرمرتبط به مراکز بهداش��ت مراجعه 
نش��ود ادامه داد: درصورت نداشتن پرونده یا ناقص بودن 
آن، مراقبین سامت در شهرها و بهورزان در روستاها جهت 

تکمیل پرونده اقدامات الزم را انجام خواهند داد.

ابتالی حدود ۵۰ درصد از 
کادر درمانی و ۲۷ درصد 

کادر بهداشتی چهارمحال و 
بختیاری به کرونا

وب��دا؛ رئی��س مرک��ز بهداش��ت چهارمحال و 
بختی��اری و مع��اون بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد گفت: حدود ۵0 درصد از کادر 
درمانی و ۲۷ درصد کادر بهداش��تی به واس��طه 
ارائه خدمات و مواج��ه با ویروس کرونا به این 

بیماری گرفتار شدند.
به گزارش وبدا؛ سید راشد جزایری همزمان با 
نخستین روز از هفته سامت )یکم لغایت هفتم 
اردیبهشت ماه( با حضور در برنامه زنده رادیویی 
"سامت باشید" ضمن گرامیداشت هفته سامت 
و تقدیر از تاش بی وقفه کادر بهداشتی و درمانی 

در مدت 14 ماه شیوع بیماری منحوس کرونا، از 
سامت بعنوان مهمترین دغدغه هر فرد و جامعه 
ای یاد کرد. وی با اش��اره به تاریخچه نامگذاری 
روز جهانی بهداش��ت و سامت و انتخاب شعار 
های س��امت محور متناسب با نیاز روز جوامع 
برای این روز و هفته سامت تصریح کرد: هفته 
سامت فرصتی برای تمرکز جهانیان بر موضوع 

مهم سامت و مولفه های موثر بر آن است.
جزای��ری در تش��ریح آخرین وضعیت ش��یوع 
بیماری و اعمال محدودیت های کرونایی اظهار 
داشت: بر اس��اس آخرین اعام ستاد ملی مقابله 
با کرونا در روز گذش��ته، شرایط در چهارمحال 
و بختیاری مش��ابه هفته ی قبل می باشد و کلیه 
شهرس��تان های استان در سطح هشدار ۳ و قرمز 
ق��رار دارد که این ام��ر حاکی از ب��اال بودن بار 

ویروس در استان است.
وی ب��ا بی��ان اینکه موارد ابت��ا در بخش های 

بس��تری بیش از گذش��ته شده اس��ت افزود: تا 
حدودی مراجعات س��رپایی کاهش داشته است 
که می توان به کاهش موارد بس��تری طی ۲ هفته 
آینده منجر ش��ود. معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد در ادام��ه از همراهی مردم 
خصوصًا مش��اغل گ��روه ۲، ۳ و 4 ب��ا مدافعان 
س��امت و اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند 
محدودیت ه��ا تقدیر و از رعای��ت بیش از ۹0 
درصدی محدودیت ها در اس��تان طی هفته های 
اخی��ر خبر داد. جزایری اظهار امیدواری کرد: در 
هفته آینده ش��اهد س��یر نزولی شیوع بیماری در 
استان باشیم. رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به کس��ب رتبه سوم استان در 
رعایت پروتکل های بهداش��تی در بهمن ماه ۹۹ 
اظهار داش��ت: فرایند طبیعی ش��ب عید،  بازار و 
مسافرت ها موجب شد تا این شاخص در استان 

به زیر ۵0 درصد برسد.
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وب��دا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد با بیان اینکه، منفی شدن تست کرونا بمعنی اتمام کار نیست افزود: عایم 
بالینی کرونا مهمتر از نتیجه تس��ت تشخیصی اس��ت. لذا افراد علی رغم منفی شدن تست 

کرونا، خود مراقبتی و خود قرنطینگی را رعایت کنند.
به گزارش وبدا؛ سید راشد جزایری همزمان با نخستین روز از هفته سامت )یکم لغایت 
هفتم اردیبهش��ت ماه( در گفت و گوی زنده برنامه زنده رادیویی "س��امت باشید" یادآور 
ش��د، روزانه بیش از یکهزار و ۵00 تس��ت کرونا از افراد مش��کوک گرفته می شود که به 
لحاظ آزمایشگاهی، پاسخ دهی به آن نیازمند ۲4 تا 4۸ ساعت زمان است لذا افراد با عایم 

مشکوک به کرونا تا اثبات خاف آن اصول قرنطینگی را رعایت نمایند.
وی در ادامه از تداوم روند واکسیناس��یون گروه های هدف طبق س��ند ملی واکسیناسیون 
کرونا و دستورالعمل های اباغی خبر داد و افزود: تا ۲ روز گذشته ۳ نوع واکسن به گروه 
های هدف تزریق می ش��د که از ۲ روز گذش��ته یک نوع دیگر واکس��ن به آن اضافه شده 

است.
به گفته وی، تمامی کادر بهداش��ت و درمان و فوریت های پزش��کی استان تا هفته آینده 
واکسن را دریافت و مرحله دوم واکسیناسیون جانبازان باالی ۵0 درصد و شیمیایی از روز 

گذشته آغاز شد.
وی ادامه داد: جانبازان باالی ۵0 سال نیز نوبت اول واکسن را دریافت نمودند و به ترتیب 

سایر گروه های در اولویت طبق دستورالعمل کشوری واکسن را دریافت خواهند کرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد همچنین متذکر شد، کنار گذاشتن ماسک 

از سوی افرادی که واکسن را دریافت کرده اند کار بسیار خطرناکی است.
وی اضافه کرد: س��ازمان بهداشت جهانی تاکید و به تمامی کشورها اباغ نموده است، تا 
یکس��ال بعد از رس��یدن به ۷0 درصد پوشش واکسیناسیون باید همچنان از ماسک استفاده 

شود.
وی ماس��ک را موثرترین و در دسترس ترین واکس��ن برای مردم دانست و بر ضرورت 

پرهیز خانواده ها از دورهمی، حتی دورهمی های کوچک خانوادگی تاکید نمود.
ب��ه گفته وی، همچنان دورهمی ها رتبه اول انتق��ال ویروس کرونا را به خود اختصاص 

می دهد.
جزایری افزود: اگر چه اعمال نظارت از سوی متولیان در حال انجام است، اما مردم نقش 
اصلی را در این زمینه ایفا می کنند. لذا باید مراسم های تجمعی عزا و عروسی در شرایط 

قرمز کرونایی کامًا حذف شود. 
وی همچنی��ن در ای��ن گفت و گ��و از افزایش تعداد مراکز منتخب خب��ر داد و افزود: بنا 
به دس��تور وزارت متبوع، تصمیمات س��تاد استانی و دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
استان، تعداد مراکز منتخب 1۶ و ۲4 ساعته از 1۲ مرکز به ۳۵ مرکز در سطح استان رسیده 

است.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری گفت: در شرایط قرمز کرونایی گروه شغلی 
1 ش��امل ۲۹ رس��ته ش��غلی فقط مجوز فعالیت دارند، اما بنا بر اعام س��تاد مقابله با کرونا 
مشاغل گروه 1 نیز شیفت بندی شده و حتی از سوی برخی از صنوف از جمله تعمیرکاران 

فن آوران این مشاغل داوطلبانه و بطور کامل تعطیل شدند.
جزایری با اش��اره به درگیری قش��ر جوان با ش��یوع ویروس جهش یافته کرونا افزود: به 
منظور کنترل ش��یوع بیماری در این قش��ر، کل شهر شهرکرد به 11 بلوک و منطقه تقسیم و 
با همکاری نیروی انتظامی،  س��پاه پاس��داران و بس��یج در گام پنجم طرح شهید حاج قاسم 

سلیمانی نسبت به تجمع جوانان تذکرات الزم داده می شود.
گفتنی اس��ت، هر ساله یکم لغایت هفتم اردیبهشت ماه بعنوان هفته سامت نامگذاری و 
شعار "ساخت جهانی عادالنه تر و سالم تر" برای هفته سامت امسال انتخاب شده است.

رئیس مرکز بهداشت 
چهارمحال و بختیاری و معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد خبر داد
 هم اکنون در قله پیک قرار گرفته و انتظار می رود 

تعداد موارد بستری و فوتی بیش از گذشته باشد.
 تعداد موارد ابتا در بین مراجعات س��رپایی ثابت 
و رو به کاهش اس��ت اما موارد بستری و فوتی های 
ناش��ی از کرونا همچنان تا دو هفته دیگر افزایش��ی 

است.
 تاثیر کاهش موارد س��رپایی ت��ا دو هفته دیگر در 

تعداد بستری و فوتی نشان داده می شود.
 فاز اول واکسیناس��یون کادر بهداشتی و درمانی با 
11 هزار دز واکسن س��اعت ۲4 امشب به پایان می 
رس��د.  فاز دوم از اولین ساعات صبح هفتمین روز 
از اردیبهشت ماه 1400 با تزریق واکسن برای گروه 
س��نی ۸0 سال به باال ) متولدین سال 1۳۲0 به باال ( 
در پایگاه ها و مراکز بهداشتی و درمانی سطح استان 
آغاز می ش��ود.  پیش بینی می ش��ود در این مرحله 

برای 1۵ هزار نفر واکسیناسیون انجام شود.
 پس از آن، به ترتیب از این گروه سنی ۵ سال به ۵ 
س��ال کاسته و به ترتیب سایر گروه های سنی تحت 

پوشش قرار خواهد گرفت.
 اطاعات ۹۸ درصد مردم در س��امانه س��یب ثبت 
اس��ت. هیچ فردی به مراکز مراجعه نداش��ته باشد، 
مراقبین س��امت، بهورزان و کادر بهداشت و درمان 
ب��ا افراد تماس و زمان و مکان و س��اعت مراجعه را 
اطاع رس��انی می کنند.  در حال حاضر جایی برای 

ثبت نام جداگانه وجود ندارد.
 پ��س از یک هفت��ه در صورت ع��دم فراخوان، با 
اعام س��امانه salamat.gov.ir اف��راد ثبت نام و 
ب��دون هرگون��ه تجمع و تعطیلی مراقب��ت ها، برای 

انجام واکسیناسیون به مرکز دعوت می شوند.
 پای��گاه و مراک��ز به تع��داد الزم پیش بینی ش��ده 
اس��ت، لذا مردم با حفظ خونس��ردی منتظر دعوت 
برای مراجعه به مراکز و دریافت واکس��ن باشند و از 

مراجعه به مراکز خودداری نمایند.

عالیم بالینی کرونا مهمتر از نتیجه تست تشخیصی است



وبدا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال 
و بختی��اری اعام کرد: میزان ابتا به بیماری 
کرون��ا در م��ردان ۵1 درص��د و در زنان 4۹ 

درصد است.
به گزارش وبدا؛ نشس��ت گام پنجم بس��یج 
ملی مقابله با همه گیری کووید-1۹ مبتنی بر 
"واکسیناس��یون عمومی با هدف قطع زنجیره 
انتق��ال و کاهش مرگ و می��ردر قالب طرح 
شهید س��پهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور 
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری، معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، فرمانده 
س��پاه حضرت قمر بنی هاش��م )ع(، رئیس 
مرکز بهداشت، مسئول سازمان بسیج جامعه 
پزشکی اس��تان و جمعی از مسئوالن برگزار 

گردید.
سید راش��د جزایری رئیس مرکز بهداشت 
چهارمح��ال و بختیاری و معاون بهداش��تی 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی ش��هرکرد در این 
نشس��ت با تبریک هفته س��امت و سالروز 
تش��کیل س��پاه پاس��داران انقاب اس��امی 
گفت: گام پنجم طرح ش��هید س��پهبد حاج 
قاس��م س��لیمانی به صورت محله محور از 
۲0 فروردین ماه 1400 در اس��تان آغاز ش��د 
و همزمان با سراسر کشور به مدت شش ماه 

ادامه دارد.
وی با اشاره به اجرای 4 گام موفق در قالب 
طرح مش��ترک وزارت بهداش��ت با بسیج و 
س��پاه پاسداران به منظور مقابله با کووید 1۹ 
در استان افزود: هم اکنون گام پنجم این طرح 
با تاکید بر ۳ محور بیماریابی گسترده، رصد 
و پیگیری حداکثری و ایمن سازی گروه های 

هدف به مرحله اجرا درآمده است.
و  چهارمح��ال  بهداش��ت  مرک��ز  رئی��س 
بختیاری اضافه کرد: از ابتدای ش��یوع کرونا 
در چهارمح��ال و بختی��اری تاکنون بیش از 
100 ه��زار و ۲۷ مورد نمونه گیری تس��ت 
کووید 1۹ انجام ش��ده است و در این مدت 

۸۹4 نف��ر بر اثر ابتا به کرونا جان خود را از 
دس��ت دادند. جزایری میزان ابتا به بیماری 
کرونا در مردان را ۵1 درصد و در زنان را 4۹ 
درصد اعام ک��رد و گفت: با توجه به اینکه 
تراکم جمعیت بیش��تر افزایش موارد ابتا به 
بیماری را به دنبال دارد، میزان شیوع بیماری 
کرونا در ش��هرهای چهارمح��ال و بختیاری 
۸۲.۵ درصد و در روس��تاهای اس��تان 1۷.۵ 

درصد است.
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی 
شهرکرد اضافه کرد: همچنین شیوع ویروس 
جهش یافته انگلیسی در گروه سنی 1۶ تا 4۵ 
سال حدود ۵4.۹ درصد و در گروه سنی ۵ تا 
1۵ سال نسبت به نوع ووهان افزایش داشته 
اس��ت. جزایری میزان مرگ و میرهای ناشی 
از کووی��د 1۹ در چهارمح��ال و بختیاری را 
کمتر از میانگین کش��وری معادل ۲.۵ درصد 
و میزان بهب��ودی بیماران را نیز قریب به ۹0 

درصد گزارش کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: طی هفته اخیر موارد 
بستری ناشی از کرونا در مراکز درمانی ۵۳1 
مورد بود که نسبت به قبل ۳۲ درصد افزایش 
هفتگی داشته است. جزایری افزود: به دنبال 
اجرای گام پنجم طرح س��پهبد حاج قاس��م 
س��لیمانی، ۶۷ تیم بازرسی در استان تشکیل 
شده و از 1۶ فروردین تاکنون بیش از 4۲۵4 
مورد نظارت به منظور رعایت بهداش��ت در 
س��طح شهرس��تان های 10 گانه انجام شده 
اس��ت. وی اضافه کرد: نظارت های صورت 
گرفته منجر ب��ه پلمب 1۶۳ واحد متخلف و 
ارجاع 1۸۵ مورد پرون��ده به مراجع قضایی 

در استان شد.
جزایری با تأکید بر تداوم اعمال محدودیت 
های کرونایی گفت: سونامی چهارم کووید1۹ 
رکورد موج س��وم بیماری را از 1101 مورد 
ابتا به ۲۶۵۸ مورد بیمار کرونایی در اس��تان 

شکسته شده است.

وی یادآور شد: از ۲۵ اسفند 1۳۹۹ تا ۳1 
فروردین م��اه 1400 بیش از ۲4 هزار نمونه 
گیری از افراد مش��کوک به کووید 1۹ انجام 
ش��د که 10 هزار و ۵۳۵ مورد آن معادل 4۳ 

درصد مثبت قطعی بیماری گزارش گردید.
جزایری اضافه کرد: همچنین در این مدت 
40 هزار و ۵۶4 مورد تس��ت رپید انجام شد 
ک��ه 10 درصد از این می��زان نیز مثبت اعام 
ش��د. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد از اتمام واکسیناسیون فاز یک طی 
هفته آتی در چهارمحال و بختیاری خبر داد و 
گفت: کادر بهداشت و درمان در بخش های 
دولتی و خصوصی، بیماران خاص، پرس��نل 
اورژانس و س��المندان مقیم آسایشگاه ها از 
اف��راد اولوی��ت دار برای دریاف��ت و تزریق 

واکسین در فاز یک بودند.
جزایری با اشاره به اینکه تاکنون چهار نوع 
واکس��ن وارد چهارمحال و بختیاری ش��ده 
اس��ت گفت: با ورود محموله ن��وع چهارم 
واکسن آس��ترازنکا، تاکنون یک هزار و 140 
مورد با تزریق این نوع واکسن در استان علیه 

بیماری کرونا واکسینه شده اند.
وی از ورود محمول��ه بع��دی واکس��ن از 
امشب به اس��تان خبر داد و افزود: هم اینک 
۶1 درصد پزش��کان، ۶0 درصد پرستاران و 
۵۵ درصد سایر کادر درمان موفق به دریافت 

و تزریق واکسن کرونا شده اند.
به گفته جزایری، واکس��ن آسترازنکا برای 
همه گروه های سنی و جنسی باالی 1۸ سال 
از سوی وزارت بهداشت توصیه شده است.
مسئول س��ازمان جامعه پزشکی استان نیز 
در این نشست اظهار داشت: به دنبال اجرای 
طرح حاج قاس��م سلیمانی، یکی از زیباترین 
جلوه های مشارکتی به منصه ظهور رسید و 
یکی از دغدغه های پیشین حوزه سامت که 
مش��ارکت بین بخشی بود به یاری این طرح 

محقق شد.

مردان بیشتر از زنان به کرونا مبتال می شوند

34



35

وبدا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری از واکسینه 
ش��دن صددرصدی کادر بهداش��ت و درمان اس��تان در روزهای آتی 

خبر داد.
ب��ه گزارش وبدا؛ س��ید راش��د جزایری در س��ی و هش��تمین 
جلسه س��تاد استانی مقابله با ویروس کرونا گفت: از ابتدای شروع 
واکسیناسیون در مقابل ویروس  کرونا تعداد ۹ هزار و ۲4 نفر در استان 

واکسینه شده اند.
به گفته وی، این افراد شامل 1۸1 نفر از پاکبانان باالی ۵0 سال، ۵۲۲ 
جانباز، ۵۳4 بیمار خاص، 1۶0 سالمند ساکن آسایشگاه های استان، پنج 
هزار و ۸11 نفر از کادر درمان و ۲ هزار و ۲۶۳ نفر از کادر بهداش��ت 
اس��تان است. وی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر ۷۷ درصد از کادر 
درمانی اس��تان و ۵۹ درصد از کادر بهداش��ت در مقابل ویروس کرونا 
واکسینه ش��دند که در روزهای آینده صددرصد آن ها واکسینه خواهند 
ش��د. جزایری با بیان اینکه میزان رعایت موارد بهداشتی در چهارمحال 
و بختیاری ۸۶ درصد ارزیابی ش��ده است، گفت: از ۲۵ اسفندماه سال 
گذش��ته تا به امروز که در پیک گس��ترش ویروس کرونا قرار گرفته ایم 
بی��ش از 4۳ درصد از افرادی که تس��ت کرونا داده اند مبتای قطعی به 
این ویروس شناخته شدند این در حالی است که این میزان قبل از این 
تاریخ ۳۶ درصد بوده اس��ت. گفتنی است، س��ی هشتمین جلسه ستاد 
استانی کرونا در پنجمین روز از اردیبهشت ماه 1400 با حضور استاندار 
با محوریت تاکید بر تش��دید نظارت ها، تداوم برخی محدودیت ها و 
اتخاذ تصمیمات الزم برای حمایت از کسب و کارهای مشمول اعمال 

محدودیت ها تشکیل شد.

کاهش چشمگیر رعایت پروتکل ها در 
فروردین ۱۴۰۰

وبدا؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رئیس مرکز 
بهداشت اس��تان چهارمحال و بختیاری با اشاره به نظارت های انجام 
شده در راستای اعمال محدودیت های هوشمند تا تاریخ ۲۵ فروردین 
1400، اظهار کرد: 4۲۵4 مورد بازرس��ی توس��ط تیم های اختصاصی 
بهداش��ت محیط انجام ش��ده اس��ت و همچنین حدود ۳۳0۳ مورد 

بازرسی نیز به صورت مشترک با سایر ادارات انجام شده است.
به گزارش وبدا؛ سید راشد جزایری در سی و هشتمین جلسه ستاد 
اس��تانی مقابله با وی��روس کرونا تصریح کرد: در همین راس��تا 1۶۳ 
واحد صنفی پلمب و برای ۸۷1 واحد صنفی نیز اخطاریه صادر شد، 

همچنین 1۸۵ مورد نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی بیان کرد: درصد تعطیلی اصناف گروه ش��غلی دو، سه و چهار 
در ش��هرکرد و فارس��ان حدود ۹0 درصد است، شهرس��تان اردل با 
۸1 درص��د رتبه آخر را در عمل ب��ه مصوبه تعطیلی اصناف به خود 

اختصاص داده است.
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد درخصوص روند 
واکسیناس��یون، توضی��ح داد: مجموعا ۲1 هزار و ۶۳۷ دوز واکس��ن 
در اس��تان دریافت ش��ده که از این تعداد ۸11۵ دوز در دوره اول و 
۲4۳۳ دوز نیز در دوره دوم تزریق شده است، مجموعاً ۹0۲4 نفر از 

گروه های هدف در استان واکسینه شده اند.
وی اف��زود: تاکن��ون ۵۹.۷ درص��د کارکنان حوزه بهداش��ت و ۷۷ 
درصد حوزه درمان واکس��ینه ش��ده اند و فردا آخرین مهلت فاز اول 
واکسیناس��یون است، افرادی که در ش��ش ماه گذشته به کرونا مبتا 
ش��ده اند نمی توانند واکسن تزریق کنند و برخی نیز تمایل به دریافت 
واکسن نداشتند. جزایری با اشاره به اینکه میزان رعایت پروتکل های 
بهداش��تی در چهارمحال و بختی��اری از ۸۵ درصد در آذرماه س��ال 
گذش��ته به ۵۸ درص��د در فروردین 1400 کاهش پیدا کرده اس��ت، 
تصریح کرد: در طرح ش��هید سلیمانی حدود ۶۲ هزار و ۶۲۵ فرد در 
معرض تماس نزدیک با افراد مبتا به کرونا رهگیری شدند که از این 
تعداد 4۲۷ نفر برای انجام تس��ت PCR معرفی شدند، 1۳۸۲ نفر به 
مراکز منخب کرونا ارجاع و از 4۳ هزار ۵۳۸ نفر تس��ت سریع انجام 
ش��د. در پایان ناظر وزارت بهداش��ت و درمان در این جلسه، اظهار 
کرد: طبق بررس��ی های صورت گرفته روند واکسیناسیون در فاز یک 
در چهارمحال و بختیاری رضایت بخش بود و این واکسیناسیون طبق 
پروتکل های اباغی انجام ش��ده است، فردا فاز اول واکسیناسیون در 
کشور به پایان می رسد. دکتر سعید لک با بیان اینکه در چهارمحال و 
بختیاری ۲۳ مرکز برای تزریق واکسن در نظر گرفته شده بود، گفت: 
باید برای فازهای بعدی واکسیناس��یون از تمامی ظرفیت های بخش 

دولتی، خصوصی، سپاه و هال احمر استفاده شود.

خروج ۴شهرستان استان از وضعیت قرمز
وبدا؛ معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزش��کی خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: از خروج 4شهرس��تان اردل، کیار ، س��امان و 

خانمیرزا از سطح ۳هشدار )قرمز( خبر داد.
به گزارش وبدا؛ س��ید راش��د جزایری در نشس��ت خبری به مناسبت هفته 
سامت با جمعی از خبرنگاران استان در هفتمین روز از اردیبهشت ماه 1400 
اظهار داش��ت: خوش��بختانه با همدلی و همراهی مردم و مسئولین در اجرای 
پروتکل های بهداش��تی و اعمال محدودیت های س��ه هفته ای امروز ضمن 
خروج 4شهرس��تان از وضعیت قرمز شاهد کاهش مراجعات سرپایی به مراکز 
درمانی در س��طح اس��تان هس��تیم که نوید ورود به شیب نزولی منحنی شیوع 

بیماری در صورت تداوم رعایت پروتکل های بهداشتی را می دهد.
وی در این نشست با تشریح آخرین وضعیت شیوع بیماری کووید 1۹، اظهار 
داش��ت: همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی و کنترل شیوع بیماری کرونا 
موجب گردید تا اس��تان از رتبه 4میزان بروز بیم��اری به رتبه ۷ و از رتبه 10 

میزان مراجعات سرپایی به ۲۲ تنزل پیدا کند.
به گفته وی، تعداد مراجعات س��رپایی نس��بت به هفته گذشته در استان ۳0 
درصد کاهش داشته است که امیدوار هستیم به فاصله ۲هفته ای شاهد کاهش 
موارد بس��تری و تا 4هفته دیگر کاهش آمار فوتی های ناش��ی از کرونا باشیم.  
وی، از آغاز فاز ۲واکسیناسیون کرونا خبر داد و افزود: پیش بینی می شود در 
این فاز، 1۵ هزار و ۳۵۶ س��المند باالی ۸0 س��ال تحت پوشش واکسیناسیون 

قرار بگیرند.
معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد در ادامه از گروه هدف فاز 
دوم واکسیناس��یون خواست همچون گذشته به خادمان خود در نظام سامت 
اعتماد داش��ته باش��ند و با آرامش و پس از دعوت از سوی کارشناسان مراکز 
بهداشت و درمان برای دریافت واکسن در زمان مقرر به مرکز منتخب مراجعه 
نمایند. جزایری در ادامه به تش��ریح روند اجرای گام پنجم طرح ش��هید حاج 

قاسم سلیمانی پرداخت.

صد درصد کادر 
بهداشت و درمان 

چهارمحال و بختیاری 
در روزهای آتی 
واکسینه می شوند



وبدا؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ضمن تشریح جزییات 
روند واکسیناسیون علیه کووید1۹ در چهارمحال و بختیاری، از تکمیل روند تزریق 

واکسن کرونا برای کادر بهداشت و درمان این استان خبر داد.
به گزارش وبدا؛ سید راشد جزایری در نشست خبری سه شنبه ۷ اردیبهشت 1400 
با اصحاب رس��انه با اشاره به روند واکسیناسیون کرونا در چهارمحال و بختیاری و 
مجموعه های تابعه  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: از تاریخ ۲1 بهمن 
ماه 1۳۹۹ تزریق واکس��ن کرونا در گروه های هدف طبق س��ند ملی واکسیناس��یون 
کووید-1۹ همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شد و این روند به تناسب تحویل 

دوزهای مختلف واکسن، ادامه یافت.
رئی��س مرک��ز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری اف��زود: با اجرای فاز نخس��ت 
واکسیناس��یون علی��ه این بیماری منحوس، روند تزریق واکس��ن کرون��ا برای کادر 
بهداشت و درمان استان در جایگاه خط مقدم مواجه با کرونا، تکمیل شده است. وی 
افزود: جمعیت کادر بهداش��ت و درمان استان چهارمحال و بختیاری حدود ۸ هزار 
نفر می باش��د که برای تمامی این افراد واکسن تامین گردید اما با توجه به اختیاری 
بودن تزریق واکسن و یا شرایطی همچون عدم ابتا به کرونا طی ۶ ماه اخیر، تعداد 
محدودی از این قش��ر واکس��ن دریافت نکردند. مهندس جزای��ری در ادامه ضمن 
تشریح اولویت وتقسیم بندی گروه های هدف واکسیناسیون یادآوری کرد: گروه های 
هدف در چهار فاز طبق س��ند ملی واکسیناسیون کووید 1۹ تعریف شده اند؛ در فاز 
نخست که از زمستان سال ۹۹ آغاز شد، به ترتیب واکسیناسیون کارکنان بهداشت و 
درمان، افراد دارای بیماری های زمینه ای بسیار پر خطر و سالمندان، مراکز نگه داری 
معلوالن جس��می و حرکتی و جانبازان در دس��تور کار قرار گرفت. وی از آغاز فاز 
دوم واکسیناس��یون علیه کووید 1۹ از روز س��ه شنبه ۷ اردیبشهت 1400 همزمان با 
سراس��ر کشور در اس��تان خبر داد و گفت: در این مرحله افراد مسن باالی ۶0 سال 
یعنی متولدین 1۳۲0 واکس��ینه خواهند شد. وی یادآور شد: فاز دوم تزریق واکسن 
عموم��ی علیه بیم��اری کووید 1۹ تا تیرماه 1400 ادام��ه دارد. جزایری با بیان اینکه 
مردم از مراجعه حضوری برای تقاضای دریافت واکس��ن خودداری کنند گفت: هم 
اکنون قریب به ۹۸ درصد افراد در سامانه دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی 
و درمانی چهارمحال و بختیاری پرونده  الکترونیک س��امت دارند، و افراد مشمول 
دریافت واکسن به صورت پیامکی و یا تماس از طریق سامانه 40۳0 از سوی مراکز 

بهداشت فراخوان می شوند.

برگزاری دوره آموزش کاردانی برای ۱۶۴ 
بهورز شاغل از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در استان

وبدا؛ رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری و معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد با اشاره به برگزاری آزمون کاردانی ویژه بهورزان شاغل در تاریخ 
۳0 بهمن ماه 1۳۹۹ ، افزود: از مجموع 1۷۳ ش��رکت کننده در آزمون 1۶4 متقاضی 

پذیرفته شدند.
به گزارش وبدا؛ سید راشد جزایری افزود: پذیرفته شدگان بر اساس نمرات ماخوذه 
در آزمون مربوطه، اولویت بندی و به زودی دوره آموزشی آنها برای مدت دو سال 
بصورت آناین آغاز می شود. وی تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام 
ش��ده امسال آموزش 4۲ نفر از پذیرفته ش��دگان آغاز و تا سال 140۳ دوره آموزش 

کاردانی تمامی پذیرفته شدگان به اتمام خواهد رسید.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اولین دوره بهورزی از 
سال 1400 آغاز می شود افزود: ارتقاء سطح تحصیلی بهورزان شاغل و فراهم نمودن 
امکان ادامه تحصیل برای این قشر از جمله اهداف برگزاری دوره آموزشی کاردانی 
بهورزان اس��ت. به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، هم اکنون 
۵۷۶ بهورز در ۳1۳ خانه بهداش��ت استان چهارمحال و بختیاری مشغول به خدمت 

هستند.

وبدا؛ معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی خدمات 
بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: ف��از اول 
واکسیناسیون کرونا با استقبال ۷0 درصدی گروه هدف با تزریق 4 

نوع واکسن شب گذشته به پایان رسید.
به گزارش وبدا؛ س��ید راش��د جزایری در بیست و نهمین جلسه 
ش��ورای اطاع رس��انی اس��تان در هفتمین روز از اردیبهشت ماه 
1400 ، ب��ا اعام خبر آغاز فاز دوم واکسیناس��یون کرونا از امروز 
به مدت ۲ماه برای گروه س��نی ۸0 به باال)متولیدین 1۳۲0 به باال( 
افزود: به منظور تسهیل و دسترسی آسان تر گروه هدف به خدمات 
واکسیناس��یون، در ش��هرهای باالی ۲0 هزار نفر جمعیت عاوه بر 
مراکز منتخب، محل هایی جهت مراجعه س��المندان در نظر گرفته 

شده است.
به گفته وی، در مرکز اس��تان ۵ محل در خارج از مراکز منتخب 
جهت مراجعه گروه هدف معرفی ش��ده است که ۳مرکز در منطقه 

شرق شهرکرد و ۲مرکز در منطقه غربی می باشد.
وی با اشاره به انتشار برخی شایعات مبنی بر مراجعه سالمندان به 
مراکز بهداشتی و یا ثبت اطاعات در سامانه های غیر معتبر از رسانه 
ها و صدا و سیمای استان خواست در این زمینه اطاع رسانی دقیق 
داشته باشند تا افراد پیش از تماس کارشناسان بهداشتی، مراقبین و 
بهورزان و تعیین زمان و مکان مراجعه به هیچ یک از مراکز مراجعه 

نداشته باشند. 
جزایری در ادامه با ابراز گایه از انتشار برخی مطالب کذب مبنی 
بر بروز عوارض جدی با تزریق برخی از واکسن ها اظهار داشت: 
بنا به توصیه س��ازمان جهانی بهداش��ت، برای انجام واکسیناسیون 

بهترین واکسن اولین واکسن در دسترس برای شما است.
رئیس مرکز بهداشت استان در ادامه با اشاره به محدودیت واردات 
واکسن بر لزوم ساماندهی و مدیریت واکسن موجود تاکید و خاطر 
نش��ان کرد: با مدیریت خوب کمیته کشوری و بر اساس سند ملی 

واکسیناسیون، این اقدام در حال انجام است.
به گفته وی، بر اس��اس پیش بینی ها در فاز دوم واکسیناسیون در 
کشور یک میلیون و 1۵0 هزار سالمند باالی ۸0 سال طی هفت روز 
و به طور کلی هفت میلیون نفر از افراد باالی ۶0 سال به مدت ۳0 

تا ۳۵ روز واکسن را دریافت می نمایند.
جزایری افزود: در فاز ۲واکسیناس��یون همزمان با افراد باالی ۶0 
س��ال، گروه سنی 1۶ تا ۶0�س��ال مبتا به بیماری زمینه ای تحت 

پوشش قرار خواهند گرفت.
وی خاطر نش��ان ک��رد: در فاز اول نیز عاوه بر کادر بهداش��تی 
و درمان��ی برخی گ��روه های در معرض خط��ر از جمله جانبازان 
ش��یمیایی و باالی ۵0 درصد، مراکز نگهداری سالمندان، پاکبانان و 

... نیز واکسن را دریافت کردند.
به گفته رئیس مرکز بهداشت استان، در فاز ۳واکسیناسیون کرونا، 
مراکز تجمعی از جمله پادگان ها، زندان ها و مراکز تجمعی اقامتی 

تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه همچنان موثرترین راه برای پیشگیری از ابتا به 
بیماری کرونا، استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و رعایت 
بهداشت دست ها است افزود: استفاده صحیح از ماسک، ۸۵ درصد 

از ابتا به کووید 1۹ جلوگیری می کند.

تکمیل فرآیند تزریق واکسن کرونا برای 
کادر بهداشت و درمان استان

فاز اول واکسیناسیون کرونا با 
استقبال ۷۰ درصدی گروه هدف در 

استان به پایان رسید
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بهداش��ت  مرک��ز  وبدا؛ رئیس       
هم  گفت:  بختی��اری  چهارمحال و     
اکنون مشخصات            ۹۸ درصد جمعیت استان 

در سامانه سیب وزارت                 بهداشت ثبت شده است.
به گزارش وبدا؛ سید راشد   جزای��ری در س��ی و نهمی��ن 
کرون��ا با تش��ریح گزارش��ی از  نشست ستاد استانی مقابله با     
آخری��ن وضعیت همه گیری کووی��د 1۹ در چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: در کشور ۸۵ درصد و در استان چهارمحال و بختیاری ۹۲ درصد 
از مردم در سامانه سیب )سامانه یکپارچه سازی بهداشت( ثبت هستند و 

نگرانی از بابت ثبت نام در این سامانه ها وجود ندارد.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری گفت: براساس زمان بندی 
تعیین ش��ده، گروه های س��نی برای تزریق واکس��ن کرونا از سوی مراکز 

بهداشت فراخوان خواهند شدو نیاز به مراجعه حضوری نیست.
وی در ادامه افزود: پیش بینی ش��ده تفاهم نامه همکاری دانش��گاه علوم 

پزش��کی شهرکرد با سپاه پاس��داران و بسیج اس��تان در راستای مقابله با 
کووید 1۹ به مدت ۶ ماه منعقد گردد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اضافه کرد: این تفاهم نامه 
با سه هدف شناسایی فعال بیماران، رصد و رهگیری حداکثری و اجرای 
برنامه ایمن س��ازی منعقد خواهد ش��د. وی ادامه داد: اجرای برنامه ایمن 
س��ازی در س��ه فاز به طوری که در فاز اول ۹0 درص��د، در فاز دوم ۷0 
درصد و در فاز س��وم که ایمن س��ازی مراکز تجمعی شامل بانک ها و... 
می باش��د ۵0 درصد هدف گذاری شده است. جزایری اختصاص واکسن 
و تولید گس��ترده واکسن داخلی را از ملزومات اجرای این برنامه دانست 
و افزود: در شهرس��تان شهرکرد عاوه بر مراکز درمانی، ۵ مرکز تجمیعی 
واکسیناس��یون علیه بیماری کووید 1۹ پیش بینی شده است. وی در پایان 
خاطرنش��ان کرد: طی روزهای اخیر ۲۸۵ مورد بازدید مش��ترک در قالب 
چهار تیم به صورت محس��وس و نامحس��وس جهت رعایت شیوه نامه 

های بهداشتی و دورکاری شاغلین ادارات در سطح استان انجام شد.

گروه سنی ۷۵ تا ۸۰ سال برای تزریق 
واکسن کرونا فراخوان می شوند

وبدا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری گفت: از روز شنبه 1۸ 
اردیبهشت ماه 1400، گروه سنی ۷۵ تا ۸0 سال برای تزریق واکسن کرونا 

در استان فراخوان می شوند.
به گزارش وبدا؛ سید راش��د جزایری در گفتگوی زنده تلویزیونی بخش 
خبری ساعت 1۹ شبکه جهانبین صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری 

از ورود محموله جدید واکسن کرونا به این استان خبر داد.
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه آغاز ف��از دوم برنامه واکسیناس��یون کرونا از ۷ 
اردیبهش��ت ماه جاری و اتمام واکسیناس��یون گروه س��نی ۸0 سال به باال، 

بر اس��اس اولویت بندی س��ند ملی واکسیناس��یون کرونا از روز شنبه 1۸ 
اردیبهشت ماه تزریق واکسن برای گروه سنی ۷۵ تا ۸0 سال آغاز می گردد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با تاکید بر خودداری مردم 
از مراجعه مس��تقیم به پایگاه های تزریق واکس��ن گفت: این افراد بصورت 
پیامکی و یا تلفنی از طریق سامانه 40۳0 از سوی مراکز بهداشت فراخوان 

خواهند شد و نیازی به مراجعه حضوری نیست.
وی خاطرنشان کرد: در این مرحله، تزریق واکسن کرونا برای افراد دارای 

بیماری های زمینه ای و بیماران خاص نیز در نظر گرفته شده است. 
جزایری ادامه داد: بر همین اساس، بیماران و معلولین مقیم توانبخشی ها 
که به صورت شبانه روزی در این مراکز تحت مراقبت و نگهداری هستند 

با هماهنگی سازمان بهزیستی واکسینه خواهند شد. 

۹۸ درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری ثبت سامانه 
سیب هستند
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بایستی همچنان مراقبت ها ادامه پیدا 
کند وضعیت بسیار شکننده است/ نباید 
برای برداشتن محدودیت ها عجله کرد

وبدا؛ معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد و رئیس مرکز 
بهداش��ت چهارمحال و بختیاری گفت: بایستی همچنان مراقبت ها ادامه 
پیدا کند چراکه وضعیت بسیار شکننده است. همچنان دورهمی ها عامل 
۶0 درصد از انتقال بیماری کرونا اس��ت لذا برای برداشتن محدودیت ها 

نباید عجله کرد.
به گزارش وبدا؛ سید راشد جزایری در گفت و گوی زنده بخش خبری 
1۹ ص��دا و س��یمای مرکز اس��تان در پانزدهمین روز از اردیبهش��ت ماه 
1400، ضمن تشریح آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا به تشریح روند 
واکسیناسیون گروه های هدف در فاز دوم واکسیناسیون کرونا پرداخت.

وی ب��ا بیان اینکه، دوره کمون بیماری کرونا تقریبا 14روز اس��ت که از 
عید نوروز تا کنون ۳ دوره کمون بیماری س��پری ش��ده اس��ت افزود: از 
مش��خصات خیز چهارم بیماری کرونا نس��بت به خیز قبل��ی آن، ابتای 
خانوادگی اس��ت که با ابتای یکی از افراد، حداقل 4نفر دیگر از اعضای 

خانواده مبتا می شوند.
جزایری اظهار داشت: با همراهی و رعایت پروتکل های بهداشتی حدود 

۳روز است وضعیت بیماری در بخش سرپایی کاهش و در موارد بستری 
ثبات و در برخی شهرس��تان ها کاهش پیدا کرده و از س��طح ۳هشدار به 

نارنجی رسیده است.
به گفته وی، هم اکنون یک شهرس��تان در وضعیت آبی، یک شهرس��تان 

در وضعیت قرمز و وضعیت سایر شهرستان های استان نارنجی است.
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد یادآور شد، فاز دوم 
واکسیناس��یون از حدود یک هفته گذشته برای گروه سنی ۸0 سال به باال 
آغاز و همزمان با این گروه بیماران خاص برای تزریق واکس��ن فراخوان 
ش��ده اند. به گفته وی، طی دو تا سه روز آینده واکسیناسیون گروه سنی 
۸0 س��ال به باال در برخی شهرس��تان ها تکمیل و وارد مرحله لکه گیری 
می ش��ود. وی خاطر نش��ان کرد: افراد از طریق سامانه تلفنی 40۳0 و یا 
پیامک با تعیین زمان، س��اعت و مکان برای انجام واکسیناسیون فراخوان 
می ش��وند. جزایری با اعام این خبر که، از امش��ب پارت جدید واکسن 
وارد اس��تان می شود و از روز ش��نبه گروه سنی، ۷۵ تا ۸0 سال فراخوان 
می شوند افزود: همزمان با گروه سنی ۷۵ تا ۸0 سال، بیماران و معلوالنی 
ک��ه در مراکز توانبخش��ی بصورت ش��بانه روزی نگهداری می ش��وند با 

هماهنگی بهزیستی تحت پوشش واکسیناسیون قرار خواهند گرفت.
به گفته وی، واکسیناس��یون گروه هدف طبق برنامه زمانبندی کش��وری 
و س��ند ملی واکسیناس��یون در حال انجام و سایر گروه ها نیز طبق برنامه 

تحت پوشش قرار خواهند گرفت.



وبدا؛ رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری و معاون 
بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه تا امروز ۲۵ 
هزار دوز واکس��ن برای گروه هدف تزریق شده و همچنان در فاز 
دوم واکسیناسیون کرونا قرار داریم افزود: از فردا گروه سنی ۷۵ تا 

۸0 سال از طریق سامانه تلفنی 40۳0 فراخوان می شوند.
به گزارش وبدا؛ س��ید راش��د جزایری در گف��ت و گوی بخش 
خب��ری ۲0 مرکز چهارمحال و بختیاری در بیس��ت و پنجمین روز 
از اردیبهش��ت ماه 1400 متذکر شد، نیازی به مراجعه حضوری به 
پایگاه ها و مراکز بهداشتی نیست، مراقبین سامت با اعام تاریخ، 
زمان دقیق و مکان، با توجه به واکس��ن موجود، از این گروه سنی 

برای تزریق واکسن دعوت بعمل خواهند آورد.
ب��ه گفته وی، همزم��ان با فاز دوم یکهزار نف��ر از معلولین مراکز 
نگهداری واکسن کرونا را دریافت و با برنامه ریزی و ورود پارت 
های جدید به اس��تان س��ایر گروه های هدف برای تزریق واکسن 

فراخوان خواهند شد.
جزایری در ادامه، ضمن تش��ریح آخرین وضعیت شیوع ویروس 
کرونا و نحوه اجرای فاز دوم واکسیناسیون عمومی علیه کووید1۹ 
در اس��تان، از قرار گرفتن 4شهرس��تان س��امان، ب��ن، کوهرنگ و 
خانمی��رزا در وضعی��ت زرد و مابقی شهرس��تان ه��ا در وضعیت 
نارنج��ی خب��ر داد و در ادامه متذکر ش��د، وضعیت نارنجی و زرد 

بسیار شکننده و ناپایدار است.
به گفته وی، با نزدیک ش��دن به پایان موج و خیز چهارم ش��یوع 
بیماری کرونا، همچنان نگرانی ها از سینوس��ی شدن منحنی شیوع 
بیماری باقی است، به این معنا که هنوز به انتها نرسیده شاهد خیز 

بعدی باشیم.

وبدا؛ رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری میانگین رعایت پروتکل 
های بهداش��تی به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا را در این اس��تان 

۸۲ درصد اعام کرد.
به گزارش وبدا؛ سید راشد جزایری در نشست گام پنجم بسیج ملی مقابله 
ب��ا همه گیری کووید_1۹ با تش��ریح آخرین وضعیت رعایت پروتکل های 
بهداشتی در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طی هفته دوم اردیبهشت ماه 
1400 میانگین درصد رعایت اصول بهداشتی در راستای قطع زنجیره انتقال 
ویروس کرونا در اس��تان، ۸۲ درصد گزارش شد که بر این اساس فارسان با 
۹۳ درصد بیش��ترین و بروجن با ۶۷ درصد کمترین میزان در رعایت ش��یوه 

نامه های بهداشتی را به خود اختصاص دادند.
وی افزود: در این مدت 110 مورد تخلف به مراجع قضایی معرفی گردید 

و 140 باب واحد بی توجه به رعایت موارد بهداشتی در استان پلمپ شد.
به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد؛ هم اکنون وضعیت 
رنگ بندی کرونایی در 4شهرس��تان )بن، س��امان، کوهرنگ و خانمیرزا( به 
رنگ زرد و مابقی شهرس��تان ها )ش��هرکرد، بروجن، فارسان، اردل، لردگان 
و کیار( به رنگ نارنجی می باش��د در حالی که این وضعیت بس��یار شکننده 
و ت��داوم رعایت بهداش��ت الزامی اس��ت. جزایری در تش��ریح برنامه ملی 
واکسیناسیون کووید1۹ افزود: تاکنون در مجموع ۳۶1۲۷ دوز واکسن کرونا 
وارد چهارمحال و بختیاری ش��د که بر اس��اس اولویت سند ملی حدود ۳0 
هزار دوز واکس��ن در قالب نوبت های اول و دوم تزریق ش��ده اس��ت. وی 
تصریح کرد: در حال حاضر ۸4.4 درصد کل واکسن های دریافتی، به گروه 
های هدف تزریق ش��ده است. رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری 
ادام��ه داد: همزمان با اجرای فاز دوم واکسیناس��یون عمومی علیه کووید 1۹ 
ویژه گروه س��نی باالی ۷۵ س��ال، 1000 نفر از معلولی��ن مراکز نگهداری با 
همکاری س��ازمان بهزیستی استان واکسینه شده اند. جزایری سرعت اجرای 
ط��رح واکسیناس��یون را یکی از چال��ش های موجود عن��وان کرد و گفت: 
باید با بهره گیری از تیم های س��یار و امکانات بس��یج و هال احمر روند 
انجام واکسیناس��یون بویژه برای افراد مسن ناتوان و بی حرکت تسریع شود. 
جزایری در پایان یادآور شد: کل تست انجام شده از ابتدای شیوع بیماری تا 
۲۷اردیبهشت 1400 از افراد مشکوک به کرونا، 1۲۳۵4۳ مورد بوده است که 

تعداد 4۳۳۸4موارد مثبت قطعی اعام گردید.

آغاز واکسیناس�یون گروه سنی ۷۵ تا ۸۰ 

س�ال با فراخوان از طریق س�امانه تلفنی 

   میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی            ۴۰۳۰ از فردا در چهارمحال و بختیاری

دراستان ۸۲ درصد اعالم شد
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اجالس ویژه صیانت از جمعیت 
در آستانه روز جمعیت با حضور وزیر 

بهداشت برگزار شد
وبدا؛ رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری و معاون بهداشتی 
علوم پزشکی ش��هرکرد از تشکیل، اجاس ویژه صیانت از جمعیت 
با حضور وزیر و معاونین وزارت بهداش��ت، روس��ای دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور بمنظور عملیاتی سازی برنامه مذکور و همچنین 
اقدامات اطاع رسانی و ترویج فرزند آوری در طول سال 1400 در 

سطح جامعه بصورت ویدئو کنفراس خبر داد.
به گزارش وبدا؛ س��ید راشد جزایری افزود: این اجاس در بیست 
و نهمین روز از اردیبهش��ت ماه 1400، با حضور ریاس��ت و معاون 
بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد در دفتر جلسات حوزه 

ریاست برگزار شد.
به گفته وی، در این جلس��ه ضمن تاکید بر عملیاتی س��ازی برنامه 
صیان��ت از جمعیت با اس��تفاده از ظرفیتهای درون و برون بخش��ی 
و مش��ارکت ذینفعان کلیدی، بر اجرای سیاس��ت های کلی جمعیت 
از جمل��ه ارتقای پویایی، بالندگ��ی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ 
باروری به بیش از س��طح جانش��ینی، رفع موانع ازدواج، تس��هیل و 
ترویج تش��کیل خانواده و افزایش فرزندآوری، اختصاص تسهیات 
مناس��ب برای م��ادران به ویژه در مورد بارداری و ش��یردهی، ارتقاء 
امید به زندگی، تامین س��امت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از 
آس��یب های اجتماعی، توانمند سازی جمعیت در سن کار، باز توزیع 
فضای��ی و جغرافیای جمعیت، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج، 
تش��ویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، رصد 

مستمر سیاست های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی تاکید شد.
وی در ادامه با بیان اینکه، سیاس��ت های کلی جمعیت همزمان هم 
به دغدغه های ناش��ی از کاهش نرخ رشد جمعیت نگاه داشته و هم 
کیفیت جمعیت و مس��ایل مربوط به زیرساخت های توسعه را مورد 

توجه قرار داده است.
جزایری افزود: در این راستا نقشه جامع وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزش��کی، به عنوان متولی این سیاست ها در کشور تشکیل و 

تدوین گردید.
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد همچنین یادآور 
ش��د، پس از اجرای پایلوت در چهار دانشگاه علوم پزشکی گیان، 
اصفهان، یزد و همدان و برگزاری ۹جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در 
خصوص اجرایی س��ازی برنامه صیانت از جمعیت در کشور متناظر 
با اهداف و برنامه های س��ند ملی نقش��ه راه وزارت بهداش��ت و در 
نهایت توس��عه و تقویت همکاری های درون بخشی و برون بخشی 
در زمین��ه صیانت از جمعیت ، س��اختار جای��گاه، جایگاه و وظایف 
کمیته صیانت از جمعیت با هدایت دفتر سامت جمعیت خانواده و 
مدارس وزارت متبوع با اهداف متعدد از جمله افزایش نرخ باروری 

به بیش از سطح جانشینی نهایی گردید.
به گفته وی، در ادامه این جلس��ه نظرات و تجربیات موفق دانشگاه 
ها در راس��تای صیانت از جمعیت و افزایش نرخ فرزندآوری مطرح 

و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آغاز نوبت دهی الکترونیکی 
واکسیناسیون افراد باالی ۷۰ سال علیه 

بیماری کرونا
وب��دا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختی��اری از ثبت نام و 
نوبت دهی الکترونیکی واکسیناسیون س��المندان باالی ۷0 سال علیه 

بیماری کرونا همزمان با سراسر کشور در این استان خبر داد.
به گزارش وبدا؛ س��ید راش��د جزایری در تش��ریح این خبر اظهار 
داش��ت: از امروز ش��نبه یک��م خردادم��اه 1400 فرآیند ثب��ت نام و 
نوبت دهی الکترونیکی واکسیناسیون س��المندان باالی ۷0 سال علیه 
بیم��اری منحوس کووید1۹ همزمان با سراس��ر کش��ور در اس��تان 

چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
وی افزود: بر اس��اس اطاعیه وزارت بهداشت، متولدین 1۳۳0 به 
قبل )گروه س��نی ۷0 سال به باال( برای دریافت نوبت واکسن کرونا 

باید از طریق سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد خاطرنشان کرد: 
همه افراد ثبت نام شده به ترتیب سنی به صورت هوشمند نوبت دهی 
خواهند ش��د و محل و زمان دقیق واکسیناس��یون به هر فرد از طریق 

پیامک اعام می گردد.
جزایری تأکید کرد: حضور افراد در مراکز واکسیناس��یون در سطح 
شهرستان های 10 گانه استان فقط بر اساس پیامک نوبت دهی است 
و مراکز واکسیناسیون از پذیرش افرادی که بدون نوبت مراجعه کنند 

معذور خواهد بود.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: جمعیت گروه س��نی ۷0 تا ۷۵ سال 
اس��تان چهارمحال و بختیاری، بالغ بر 1۷ هزار و 1۵1 نفر پیش بینی 

شده است.



وبدا؛ کارشناس سامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد، از رونمایی از سامانه خودمراقبتی در حوزه سامت روان خبر داد.

ب��ه گزارش وبدا؛ راهل��ه علیرضایی با اعام این خبر اف��زود: حوزه معاونت 
بهداش��ت اقدام به راه اندازی س��امانه خودمراقبتی در حوزه سامت روان ذیل 

پایگاه اینترنتیhttps:// salamat.gov.ir نموده است.
به گفته وی، همه افراد هم اکنون می توانند بدون ذکر مش��خصات هویتی با 
مراجعه به این پایگاه و انتخاب گزینه "خود ارزیابی روانش��ناختی "در س��مت 
چپ و پایین صفحه ،به س��واالت ده گانه غربالگری در حوزه س��امت روان 

پاسخ داده و از سامانه بازخورد دریافت نمایند. 
علیرضایی تصریح کرد: همچنین در بخش های بعدی محتوای آموزشی خود 
مراقبتی در حوزه س��امت روان و فهرس��ت مراکز جامع سامت نیز گنجانیده 
ش��ده اس��ت. وی در پایان اضافه کرد: افراد می توانند، ضمن مطالعه محتوای 
آموزشی در صورت نیاز با استفاده از سامانه به جستجوی مراکز خدمات جامع 
س��امت نزدیک محل سکونت خود پرداخته و برای دریافت خدمات سامت 
روان از پزش��کان و کارشناسان س��امت روان در نظام مراقبت های بهداشتی 

اولیه کمک بگیرند.

اختالالت تیروییدی در زنان 
۱۰ برابر بیش تر از مردان است

وبدا؛ کارشناس مسئول بیماری های غیر واگیر مرکز بهداشت چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه، تیرویید بزرگترین غده درون ریز بدن اس��ت که 
عملکرد آن بر بسیاری از غدد دیگر موثر است افزود: اختاالت تیروییدی 

در زنان 10 برابر بیش تر از مردان است.
به گزارش وبدا؛ هوشنگ ناصری افزود: مهم ترین بیماری های تیرویید 
ش��امل ک��م کاری و پرکاری، گره ه��ا ، التهاب )تیروییدیت( و س��رطان 
تیرویید اس��ت. به گفته وی، اختاالت تیروییدی در تمام س��نین و هر دو 

جنس و همه جهان شایع است.
ناصری افزود: هورمون های تیروییدی برای عملکرد درست و دقیق کل 
بدن ضروری اس��ت و این درحالی اس��ت که، بیش از ۲00 میلیون بیمار 
مبتا به اختاالت تیروییدی در جهان در حال درمان هستند. وی تصریح 
کرد: در کش��ور ما نیز بیماری کم کاری تیرویید نوزادان شایع است و تنها 
روش برای تش��خیص زودرس آن، انجام غربالگری نوزادان در روز های 

۵-۳ تولد است.
وی ب��ا بیان اینکه، اختاالت تیروییدی در زنان باردار ش��ایع اس��ت و 
عدم درمان آن در سامت جنین و مادر نقش بسزایی دارد افزود: مصرف 
بتادین برای ضدعفونی کردن در زن باردار، می تواند بر تیرویید جنین اثر 
منفی بگذارد. وی خاطر نشان کرد: کمبود ید در غذای مصرفی روزانه می 

تواند باعث مشکات تیرویید شود.
کارش��ناس مس��ئول بیماری های غیر واگیر مرکز بهداشت استان با بیان 

اینکه، همه بیماری های تیروییدی قابل درمان هس��تند افزود: احتمال 
ب��روز بیماری های تیروییدی )بخصوص ک��م کاری تیرویید( در بیماران 

دیابتی باال است.
وی ادامه داد: مصرف مس��تمر بعضی از داروها مثل آمیودارون )داروی 
قلبی( و لیتیوم )داروی ضد افس��ردگی( احتمال بروز اختاالت تیروییدی 

را افزایش می دهد.
ناصری با بیان اینکه، سامت غده تیرویید در طبیعی بودن ضریب هوشی 
و رشد و نمو نوزادان و کودکان نقش اساس دارد افزود: گاه افت تحصیلی 

در مدارس، نشانه ابتا به بیماری های تیروییدی در دانش آموز است. 
وی همچنی��ن توصی��ه نمود، قب��ل از اقدام به بارداری باید از س��امت 
تیرویید خود باخبر شوید و به هیچوجه، نباید مصرف داروهای تیروییدی 

بدون دستور پزشک بخصوص در دوران بارداری قطع شود. 
وی گف��ت: بیمار ک��م کاری تیرویید در زنان ج��وان، می تواند موجب 

ناباروری شود.
ناص��ری با بیان اینک��ه، اختاتات دریافت ید خوراک��ی روزانه، بیماری 
های خود ایمن و التهاب های باکتریای و ویروس��ی از عوامل خطر بروز 
بیماری های تیروییدی هستند افزود: فقط ۵ درصد از گره های تیروییدی 

بدخیم هستند.
به گفته وی، س��ابقه فامیلی ابتا به بیماری های تیرویید، از عوامل خطر 

بروز اختاالت تیروییدی محسوب می شود.
ناص��ری اضافه کرد: هنوز مدارک عام��ی معتبری در ارتباط با تاثیر طب 
های سنتی و سوزنی و هومیوپاتی در درمان بیماری های تیروییدی وجود 

ندارد.
وی در پایان، مصرف دخانیات )سیگار، قلیان و ...( را در بروز اختاالت 

تیروییدی موثر دانست.

رونمایی از سامانه خودمراقبتی در حوزه 
سالمت روان
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وبدا؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رئیس 
مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری، از آغاز واکسیناسیون 

عشایر از اواخر خرداد ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش وبدا به نقل از روابط عمومی معاونت بهداش��تی؛ 
س��ید راش��د جزایری ب��ا اعام ای��ن خبر اف��زود: نوبت اول 
واکسیناس��یون  عشایر اس��تان از اواخر خرداد ماه  1400  آغاز 

می  شود .
وی در بیست و چهارمین  جلسه ویدئو کنفرانسی  با محوریت 
تش��ریح وضعیت کرونا در شهرستان ها و روند واکسیناسیون 
گروهای هدف بر اساس سند ملی واکسیناسیون کرونا، اظهار 
داش��ت: موارد ابتا به کووید 1۹  در اس��تان، در مناطق شهری 

۸۲.۵ درصد و در روستاها 1۷.۵ درصد  ثبت شده است .
جزایری با بیان اینکه، ش��اخص کش��وری مرگ و میر ناشی 
از کرون��ا، ۳.۲ درصد اس��ت که این میزان  در اس��تان به ۲.۵ 
درصد رسیده اس��ت افزود: همچنین شاخص بهبود کشوری 
۸۲.۶ درصد در نظر گرفته ش��ده است که این میزان در استان 
به ۹۲.۵ درصد رسیده اس��ت . معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد گفت: نوبت اول واکسیناسیون  عشایر استان 
از اواخر خرداد ماه امس��ال آغاز می ش��ود و ماک نوبت دوم  
برای دریافت واکسن، وجود کارت واکسیناسیون معتبر است .
جزایری تصریح کرد: در فاز دوم واکسیناس��یون  س��المندان 
باالی ۸0 سال، در حال حاضر  10 درصد از شاخص کشوری 
و در واکسیناس��یون  گروه س��نی ۷۵ تا ۷۹ سال، 1۵ درصد از 
ش��اخص کشوری جلوتر هستیم  که نشان دهنده تاش شبانه 
روز ی کادر بهداش��ت و همکاری مردم  است . وی در ادامه با 
اش��اره به فعالیت 44 مرکز تجمیعی  در استان یادآور شد، این 
salamat. مراکز باید تاش نمایند تا مردم از س��امانه سیب
gov.ir جهت دریافت نوبت واکسیناس��یون اس��تفاده کنند و 
این فرهنگ س��ازی صورت بگیرید تا در اسرع وقت و کوتاه 
ترین زمان ممکن  تزریق واکسن انجام شود. جزایری همچنین 
متذکر ش��د، در هفته جاری در استان، تزریق واکسن به گروه 
سنی جدید نخواهیم داشت و همچنان متولدین  سال 1۳۳0 و 
قبل آن در حال لکه گیری هستند . وی در پایان جمعیت گروه 
س��نی ۷0 تا ۷4 سال در اس��تان که تاکنون علیه بیماری  کرونا 

واکسینه  شدند را هشت هزار نفر اعام نمود.

وبدا؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امسال 
س��نجش کودکان دوره پیش دبستان نیز در دس��تور کار قرار گرفت، از پیش بینی 

مراجعه حدود ۲0 هزار نوآموز به پایگاه های سنجش سامت استان خبر داد.
به گزارش وبدا؛ فرحناز قائد امینی در ستاد سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان 
با اعام این خبر بر لزوم برنامه ریزی دقیق و منس��جم برای پوش��ش 100 درصد 

سنجش سامت نوآموزان بدو ورود به دبستان تاکید نمود.
وی با بیان اینکه، هر دانش آموزی که به س��ن ثبت نام در پایه اول دوره ابتدایی 
رسیده است در گذر از دروازه سامتی سنجش، مورد ارزیابی های بینایی، شنوایی، 
گفتاری، ذهنی )هوش(، معاینه دهان و دندان و مراقبت های بهداشتی )قد و وزن( 
قرار می گیرد، از اهداف س��نجش س��امت دانش آموزان به جلوگیری از بروز و 
تشدید بیماری ها و دسترس��ی به اطاعات ارزشمند در زمینه وضعیت بهداشتی، 

اجتماعی و فرهنگی نوآموزان اشاره داشت.
وی، در ادامه از سنجش سامت 11 هزار و ۷1۸ نوآموز بدو ورود به دبستان در 
س��ال تحصیلی 1400-1۳۹۹ خبر داد و افزود: امسال سنجش کودکان دوره پیش 

دبستان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
قائد امینی گفت: س��ال گذشته، درصد مراجعین به پایگاه های سنجش بر اساس 
جنس��یت شامل: ۵1.4۳ درصد پس��ران و 4۸.۵۷ درصد دختران بوده اند. مدیر کل 
آموزش و پرورش اس��تان از چالش های س��نجش سامت نوآموزان بدو ورود به 
دبس��تان به عدم اس��تقبال عوامل اجرایی و نیروهای رسمی جهت ادامه همکاری 
در س��نجش با توجه به ش��یوع بیماری کرونا، احتمال عدم استقبال والدین جهت 
ارجاع فرزندانشان به پایگاه ها به واسطه عدم الزام سنجش در دوره پیش دبستان و 

همچنین شیوع بیماری کرونا اشاره داشت.
وی اظهار داش��ت: امسال پیش بینی می شود بیش از حدود ۲0 هزار دانش آموز 
بدو ورود به دبستان به پایگاه های سنجش سامت استان مراجعه نمایند. مدیر کل 
اموزش و پرورش استان از اتخاذ تمامی تمهیدات الزم برای رعایت پروتکل های 

بهداشتی در پایگاه های سنجش سطح استان خبر داد.
به گفته وی، با اضافه ش��دن تعداد پایگاه ها امکان دسترس��ی گروه های هدف به 
خدمات سنجش تسهیل و از تردد های بین منطقه ای در راستای کاهش خطر شیوع 

بیماری کرونا جلوگیری به عمل خواهد آمد.
گفتنی اس��ت، ستاد س��نجش نوآموزان بدو ورود به دبس��تان در هشتمین روز از 
خردادماه 1400 با حضور مدیر کل و جمعی از مدیران آموزش و پرورش اس��تان 
تش��کیل و ضمن اش��اره به اقدامات خوب سال گذشته بر لزوم برنامه ریزی دقیق 
و منس��جم برای حفظ رتبه های برتر استان در امر سنجش نوآموزان بدو ورود به 

دبستان تاکید شد.
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آغاز واکسیناسیون  عشایر در چهارمحال 

و بختیاری از اواخر خرداد ماه

             سنجش 
            کودکان 

          دوره 
       پیش دبستان 

     نیز امسال 
  در دستور کار 

قرار گرفت



کشیدن قلیان تفریح 
است، خودکشی و یا 

دیگر کشی؟
وبدا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و 
بختیاری و معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد با اشاره به فرا رسیدن هفته 
ی ب��دون دخانیات گفت: هر س��اله چهارم 
لغایت دهم خرداد ماه؛ هفته ی جهانی بدون 
دخانیات نامگذاری ش��ده اس��ت که ش��عار 
جهانی امس��ال "تعهد ب��رای ترک دخانیات" 
و شعار ملی امس��ال "تعهد من، ترک قلیان" 

نامگذاری شده است.
به گزارش وبدا؛ سید راشد جزایری افزود: 
در راس��تای آموزش و اطاع رسانی عمومی 
هر س��اله پیام های بهداشتی در رابطه با این 
هفته تدوین و جهت اطاع رسانی به دانشگاه 
های علوم پزشکی اباغ می گردد که امسال 
با طرح سوال محوری " کشیدن قلیان تفریح 
اس��ت یا خودکشی و دیگر کشی؟ " مردم و 
ب��ه ویژه مصرف کنندگان قلیان را به تفکر وا 

داشته است.
وی تصری��ح کرد: در صدر ای��ن پیام ها با 
بیان اینکه، دود قلیان، کش��نده است و قلیان، 
نفس م��ا و عزیزانمان را می گیرد به مردم و 
ب��ه ویژه جوانان و نوجوانان بعنوان مهمترین 
ه��دف اقتص��ادی صنایع دخانی نس��بت به 
خطرات استعمال قلیان و مواد دخانی هشدار 

داده شده است.

جزایری گفت: در ادامه، قلیان، 
موجب پی��ری زودرس و عامل از دس��ت 
دادن زیبایی افراد، دش��من ش��ادابی پوست 
مطرح و از آن به عنوان عامل خودکش��ی یاد 
شده است. به گفته وی، در ادامه در خصوص 
تاثیر مصرف قلیان بر کاهش باروری زنان و 
مردان و افزایش ش��انس تول��د نوزاد نارس 

تذکر داده شده است. 
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی 
شهرکرد گفت: در ادامه نیز با بیان اینکه، مواد 
س��می موجود در دود قلیان، ب��ا آب تصفیه 
نمی ش��ود آمده است، وقتی قلیان می کشیم، 
اطرافیان را هم در دود آن ش��ریک و مهمان 
م��ی کنیم و ضمن آموزش کش��یدن قلیان به 
فرزندانمان س��امت آنها و اطرافیانمان را به 

خطر می اندازیم.
وی گف��ت: در ادامه از قلیان بعنوان دروازه 
ورود ب��ه قلع��ه س��یگار و دریچ��ه ورود به 

مصرف مواد مخدر یاد شده است.
جزای��ری اف��زود: همچنین با بی��ان اینکه، 
کش��یدن قلیان تفریح نیست، بلکه دعوت به 
مرگ دس��ته جمعی اس��ت، هوای بدون دود 
قلیان، حق همه و دفاع از این حق از همگان 

خواسته شده است.
به گفته وی، در ادامه از مردم خواسته شده 
است، از حق خود دفاع و نسبت به استعمال 

دخانیات اعتراض نمایند.
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری 
افزود: با توجه به ش��یوع بیم��اری کرونا در 
بخش دیگری از ای��ن پیام ها با بیان اینکه، 

در همه گیری 
کرونا باید مراقب باشیم: 

کشیدن قلیان، احتمال بیمار 
شدن را باال می برد، یادآوری شده 

اس��ت، در شیوع بیماری کرونا به ریه های 
سالم بیشتر نیاز داریم، پس قلیان نکشیم.

جزایری اضافه کرد: در ادامه نیز آمده است، 
در همه گیری کرونا مراقب باشیم: با کشیدن 
قلیان، بیماری های س��خت تری مانند س��ل 
و هپاتی��ت و... در انتظ��ار ما خواهد بود و با 
کشیدن قلیان، سیستم ایمنی بدن خودمان را 
ضعیف نکنیم. ضمن اینکه، استفاده مشترک 

از قلیان، باعث انتقال بیماری می شود. 
وی گف��ت: همچنی��ن در ای��ن پی��ام های 
بهداشتی آمده است، فاصله گذاری اجتماعی 
نمی تواند مشکل انتقال سموم منتشره از دود 

قلیان را کم کند.
جزای��ری با بیان اینکه، ۷۲ س��اعت بعد از 
ترک مواد دخانی، نفس کشیدن برای مصرف 
کنندگان آس��ان تر ش��ده و 1۵ س��ال بعد از 
ترک مواد دخانی، احتمال بروز س��رطان ریه 
و حمله قلبی در این افراد مانند فردی اس��ت 
که تاکن��ون دخانیات مصرف نکرده اس��ت 
از مص��رف کنن��دگان قلیان و م��واد دخانی 
خواس��ت ت��ا ب��رای حفظ س��امت خود و 
اطرافیانشان مصرف این مواد را برای همیشه 

کنار بگذارند.
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وبدا؛ مدیر گروه سامت خانواده و جمعیت استان چهارمحال و بختیاری، از تشکیل ستاد سنجش 
نوآموزان بدو ورود به دبستان در این استان خبر داد.

به گزارش وبدا؛ دکتر پوران خلفیان افزود: این س��تاد در هشتمین روز از خردادماه 1400 با حضور مدیر 
کل و جمعی از مدیران آموزش و پرورش استان تشکیل و ضمن اشاره به اقدامات خوب سال گذشته بر 

لزوم برنامه ریزی دقیق و منسجم برای حفظ رتبه های برتر استان در امر سنجش نوآموزان بدو ورود
 به دبستان تاکید شد. وی تصریح کرد: در این جلسه با بیان اینکه پایگاه ها و مراکز بهداشتی استان 

کمبود پزشک ندارند، آمادگی دانشگاه علوم پزشکی استان برای هرگونه همکاری در سنجش 
سامت نوآموزان بدو ورود به دبستان اعام شد. دکتر خلفیان گفت: تاکید بر رعایت پروتکل های
 بهداشتی و رعایت شیوه نامه های اباغی برای پیشگیری از افزایش شیوع بیماری کرونا از 
دیگر مباحث مطرح شده در این ستاد بود. وی در ادامه از انجام نظارت های دقیق بر روی 

پایگاه های سنجش سامت نوآموزان و تکمیل چک لیست ها توسط بازرسین بهداشتی 
خبر داد و ابراز امیدواری کرد: امسال نیز همچون سال گذشته با رعایت پروتکل های 
بهداشتی شاهد برگزاری هرچه بهتر سنجش سامت نوآموزان در سطح استان باشیم.

تشکیل ستاد سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در استان
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اجرای برنامه حمایتی 
تغذیه ای مسلولین در بام 

ایران
وب��دا؛ رئیس گ��روه تغذی��ه مرکز بهداش��ت 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: ب��رای اولین بار 
در اس��تان با انعقاد تفاهم نامه مش��ترک با کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، طرح حمایتی تغذیه ای از 
مسلولین)گرفتاران بیماری سل( به اجرا گذاشته 

می شود.
ب��ه گزارش وب��دا به نق��ل از رواب��ط عمومی 
معاونت بهداش��تی؛ عنایت اهلل کلیج در جلس��ه 
مشترک با مسئولین و کارشناسان اداره کل کمیته 
امداد امام خمینی)ره( با محوریت اجرای برنامه 
های حمایتی کودکان اف��زود: در این طرح کلیه 
افراد مبتا به س��ل با توجه به اهمیت تامین مواد 
مغذی و انرژی بیشتر در این بیماران، حداقل به 
مدت شش ماه تحت پوشش حمایت تغذیه قرار 

می گیرند و سبد غذایی دریافت می کنند.
وی اف��زود: با توجه ب��ه افزایش روند مبتایان 
به بیماری سل در کشور، چهارمحال و بختیاری 
جزء بهترین استان ها و کمترین میزان مبتایان به 

سل را دارد.
کلیج با بیان اینکه، نیاز به تغذیه در بیماری های 
عفونی دو برابر می ش��ود تصریح کرد: سرانه این 
اس��تان در ابتا به این بیماری در کش��ور ساالنه 

بین ۲0 تا ۲۵ نفر است.
رئیس گروه تغذیه مرکز بهداشت استان اضافه 
کرد: گزارش های موجود در کشور حاکی از آن 
اس��ت که، سوء تغذیه در کودکان زیر شش سال 
و کمبود ریزمغذی ها به ویژه ید، آهن، کلس��یم، 
روی، ویتامی��ن ه��ای D،B۲ وA در برخ��ی از 
مناطق کش��ور هنوز به عنوان یک مشکل عمده 

مطرح است.
وی اظهار داشت: ۶00 کودک و یک هزار مادر 
باردار و شیرده در قالب طرح مشارکتی، حمایتی 

تغذیه ای مادر و کودک در کل استان 

از خدمات 
تغذیه ای 

بهره مند می شوند و این 
برنامه به مدت تقریبی دو دهه 

همراه با همکاری کمیته امداد امام خمینی )ره( 
در استان در حال انجام است.

در ادامه این جلس��ه مدیرکل بهداش��ت و بیمه 
ه��ای اجتماعی و درمان کمیته امداد امام خمینی 
)ره( کش��ور نیز گف��ت: کمب��ود ریزمغذی ها با 
عوارض متعدد از جمله اختال رش��د جسمی و 
تکامل مغزی، کاهش بهره هوشی، کاهش قدرت 
یادگیری و افت تحصیلی، افزایش موارد ابتا به 
بیماری ها و پوکی اس��تخوان و در نهایت کاهش 
توانمندی ه��ای ذهنی و جس��می اف��راد و ایجاد 
اختال در توس��عه اجتماعی، اقتصادی مناطق و 

کشور ها همراه است.
مجتبی احمدلو افزود: برنامه مشارکتی حمایتی 
تغذیه ای کودکان شش تا ۵۹ ماهه در استان یکی 
از برنامه ه��ای مداخله ای خوب، عینی و انس��ان 
دوس��تانه در بهبود س��وء تغذیه این گروه سنی 

است.
به گفته وی، در ای��ن طرح به گروهی خدمت 
رسانی می ش��ود که در حال رشد سریع و آینده 
ساز جامعه هستند و از نظر تغذیه به مادر وابسته 

هستند.
وی اضافه کرد: انجام اقدامات بیمه ای، حمایت 
مالی از خانواده ه��ا، حمایت تغذیه ای از گروه 
آس��یب پذیر و... از جمله اقداماتی اس��ت که در 
این اداره کل صورت گرفته است و توسعه بیمه 
اجتماعی برای افراد تحت پوشش نیز از خدمات 

دیگر این اداره کل است.
احمدلو اظهار داش��ت: یک��ی از دالیل کاهش 
چش��مگیر شیوع س��وء تغذیه کودکان در کشور 
حاصل اجرای موف��ق برنامه های مداخله ای مثل 
برنام��ه مش��ارکتی حمایتی بهبود وض��ع تغذیه 
کودکان زیر شش سال بر اساس نتایج مطلوب 

این برنامه در بهبود وضع تغذیه کودکان و ارائه 
عملکرد آنان است.

وی تصریح کرد: ارتقاء وضعیت تغذیه کودکان 
مبتا به س��وء تغذی��ه در خانوار ه��ای نیازمند، 
ارتق��ای آگاه��ی، نگرش و عملک��رد جامعه در 
زمین��ه تغذیه صحیح و رعایت تعادل و تنوع در 
برنامه غذای��ی روزانه، ارتق��ای عملکرد مادران 
در زمینه تغذیه و رش��د ک��ودک، افزایش دانش 
و مهارت پزش��کان و کارکنان بهداشتی در زمینه 
الگ��وی تغذی��ه صحیح، تغذیه و رش��د کودک، 
افزایش آگاهی های کارکنان بین بخشی در زمینه 
الگ��وی تغذیه صحیح، تغذیه و رش��د کودک از 

جمله اهداف اجرای این طرح است.
وی گف��ت: در مراقبت ه��ای معمولی کودکان، 
آن هایی که دچار اختال رش��د یا س��وء تغذیه 
ش��دید هستند توس��ط بهورز و مراقبین سامت 
به صورت محرمانه برای بررس��ی به کمیته امداد 
معرفی می ش��وند در کمیته امداد نیز بر اس��اس 
معیار های مش��خص خود، خانوار را بررس��ی و 
کودکان ش��ش ماهه تا ۲4 ماهه حدود 1۸ س��بد 
و ک��ودکان۲۵ ماهه تا ۵۹ ماهه تعداد 1۲ س��بد 

دریافت می کنند . 
احمدلو ادام��ه داد: پس از آن که کودک تحت 
پوشش قرار گرفت خانواده او تحت آموزش های 
مس��تمر ماهیانه ق��رار گرفته و س��بد غذایی که 
حاوی بخش��ی از نیاز های روزانه کودک اس��ت 

به طور منظم و ماهیانه به او اهدا خواهد شد.
وی ادام��ه داد: همچنین م��ادر در کاس های 
مستمر آموزش��ی نحوه اس��تفاده از مواد غذایی 
موجود در سبد و پخت و آماده س��ازی آن ها را 
فرا خواهد گرفت و ارائه س��بد به شرط حضور 

مادر در کاس های آموزشی است.



وب��دا؛ رئیس  گ��روه  تغذی��ه مرکز بهداش��ت 
چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: جوانه   حبوبات 
و غ��ات، ب��ا ارزش غذایی چش��م  گی��ری از 
لح��اظ ویتامین  و اماح همراه اس��ت  و باید در 

سبد غذایی  روزانه  قرار بگیرد .
ب��ه گزارش وب��دا به نق��ل از رواب��ط  عمومی  
معاونت  بهداش��تی؛ عنایت  اهلل کلیج  رئیس گروه 
تغذی��ه مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری 
اظهار داش��ت: جوانه ها به خاطر اهمیت  بس��یار 
باالیی  ک��ه دارند باید جزء مواد ضروری س��بد 
غذایی روزانه خانواده  ها قرار بگیرد . وی افزود: 
تمام جوانه ها دارای فواید مشابهی هستند اما در 
برخی از آن ها مواد مغذی متفاوتی وجود دارد  

مثل عدس که سرشار از پروتئین  و    
  A ماش  که سرشار از فیبر  و ویتامین  

و... است .  
  کلیج  اضافه کرد: جوانه  ها با دونه  طبیعی  

رشد می کند  و تولیدشان  با ا رزش    
غذایی چشم  گیری از لحاظ ویتامین     

و  اماح همراه هستند .    
   وی اظهار داشت: ایرانیان از  هزاران  

سال قبل به اهمیت جوانه ها پی بردند 
درآیین   و مثال آن هم استفاده از جوانه گندم   
س��منو پزان  در آغاز فصل بهار است و در کشور 

چین نیز استفاده از جوانه ماش فراگیر است .
کلیج  تصریح  کرد: تغییرات شیمیایی  که  ضمن  
جوان��ه  زدن  در دانه اتفاق می افتد، باعث افزایش 
ام��اح و ویتامین و میزان  کالری و کربوهیدرات  

آن کاسته می شود .
وی گف��ت: جوان��ه گندم  موج��ب کاهش 1۵ 
درصدی کربوهی��درات، افزای��ش ۳0 درصدی 
پروتئین ، افزایش ۳4 درصدی کلس��یم، افزایش 
۸0 درص��دی پتاس��یم ، افزای��ش 40 درص��دی 
آهن، افزایش ۵۶ درصدی فس��فر، افزایش ۲۸۵ 

درصدی ویتامینA و در نهایت افزایش ۵00 
درصدی ریبو فاوین  یا B۲ می شود .

کلیج  افزود: جوانه ها دارای مقدار زیادی فیبر 
و آب هستند و موجب دفع کامل مدفوع و مانع 
از س��رطان  روده ، کاهش خس��تگی، سس��تی و 

بی حالی در فرد می شود .
وی اضافه کرد: با مصرف جوانه  های مختلف 
میزان  چشمگیری از ویتامین هایE, B, سلنیوم و 
منیزیم  مخصوصا  در روزهای  کرونایی  به منظور 
تقویت سیس��تم ایمنی  بدن و همچنین پرفشاری 

خون بسیار موثر است .
کلیج  گفت: خانواده  ها به میزان  کافی از جوانه 
گندم  اس��تفاده نمی کنند  در حالی که سرش��ار از 
ویتامین  های E ,B1 و A است و ویتامین A در 
 E  در تعادل دستگاه عصبی و ویتامین B1 ،بینایی
به عنوان  آنتی  اکسیدان  قوی برای جوانی پوست 

به کار می رود .
وی ادامه  داد: مواد معدنی  مثل حبوبات  و غات 
در هنگام  جوانه زدن  حداقل ۵ برابر افزایش پیدا 
می کند و سرش��ار از فیبر اس��ت  همچنین نخود  
هنگام  جوانه زدن نرم  تر و قابل هضم تر  می شود .

دوازدهمی��ن  جلس��ه ق��رارگاه  مب��ارزه ب��ا 
کووید1۹ در اس��تانداری  چهارمحال و بختیاری 
به منظور تعیین  مصوبات و ضوابط بهداشتی در 

برگزاری انتخابات 1400 در استان برگزار شد .
س��ید راشد جزایری معاونت  بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی ش��هرکرد و رئیس مرکز بهداشت 
چهارمح��ال و بختی��اری در خص��وص ضوابط 
اجرایی قبل از برگزاری انتخابات 1400، گفت: 
در طول مدت آغاز تا پایان انتخابات، س��امت 
کلیه خبرنگاران، عوامل نظارتی و اجرایی و سایر 
اف��راد دخیل در فراین��د  انتخابات از نظر بیماری 

کووید1۹، بررسی خواهد شد .
وی افزود: پیش بینی شعب سیار  برای اخذ رای  
در مناطق پر تراکم و پرخطر همچنین بیماران در 
قرنطینه  و یا بستری در بیمارستان  ها انجام  گیرد .
جزایری اضافه کرد: برگزاری مراس��م  استقبال 

از نامزده��ا ، راه ان��دازی کارناوال  ها، جلس��ات  
تبلیغاتی  و هر نوع تجمع در فضاهای سربس��ته 

مطلقا  ممنوع است .
وی اظهار داشت: برگزاری تجمعات  انتخاباتی ، 
سخنرانی ، گفتگو  و مناظرات تبلیغاتی و نظایر  آن 
در فضاهای  سربس��ته از قبیل مس��اجد، تاالر ها، 

سالن های  اجتماعات  و مانند  آن  ممنوع  است .
جزایری تصریح  کرد: انجام مناظره  و گفتگو های 
تبلیغاتی صرفا از طریق صدا و سیما، شبکه  های 
اجتماعی مجازی و سایر روش های  الکترونیکی  

و غیر حضوری انجام گیرد .
وی در خصوص مس��ئولیت  نظارت  بر رعایت  
دستورالعمل  های بهداش��تی در انتخابات1400، 
گف��ت: در انتخاب��ات ریاس��ت  جمه��وری این 
مس��ئولیت بر عهده ستاد انتخابات  کشور و ستاد 

های استانی است.

جزای��ری بیان ک��رد: در انتخاب��ات ش��وراهای  
اسامی شهر و روستا، مجلس شورای اسامی و 
مجلس خبرگان  مس��ئولیت  نظارت بر رعایت 
ش��یوه نامه های  بهداشتی بر عهده مسئول اجرایی 

انتخاباتی  هر محل است.
وی  ادامه  داد: نظ��ارت  عالی بر اجرای صحیح  
و کامل دستورالعمل های  حاضر بر عهده وزارت  

بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی  است .

ضرورت  قرارگیری جوانه  حبوبات  و غالت در 
سبد غذایی  روزانه 

تالش   شبانه روزی کادر  بهداشت  به منظور  برگزاری  
سالمت انتخابات  در بام ایران 

44



45

      تشریح  دستورالعمل های 
     بهداشتی به منظور برگزاری 

                    انتخابات ۱۴۰۰
رئیس  مرکز  بهداشت  چهارمحال  و بختیاری، ضوابط 

و دستورالعمل  های بهداشتی به منظور برگزاری 
انتخابات  1400 را در استان تشریح کرد.

سید راشد جزایری رئیس مرکز بهداشت  چهارمحال و 
بختیاری گفت: مسئولیت  نظارت و مراقبت از اجرای 

ضوابط بهداشتی بر عهده ستاد انتخابات کشور و با همکاری
 استانداران  و فرمانداران  مراکز حوزه های انتخابات  است .

وی در خصوص مسئولیت  نظارت  بر رعایت  دستورالعمل  های بهداشتی 
در انتخابات1400، افزود: در انتخابات ریاست  جمهوری این مسئولیت بر 

عهده ستاد انتخابات  کشور و ستاد های استانی است.
جزایری اضافه کرد: در انتخابات ش��وراهای  اس��امی ش��هر و روس��تا، 
مجلس ش��ورای اس��امی و مجلس خبرگان  مس��ئولیت  نظارت بر رعایت 

شیوه نامه های  بهداشتی بر عهده مسئول اجرایی انتخاباتی  هر محل است.
وی  اظهار داشت: نظارت  عالی بر اجرای صحیح  و کامل دستورالعمل های  
حاضر بر عهده وزارت  بهداش��ت، درمان و آموزش  پزش��کی  وکارشناسان 

بهداشتی دانشگاه است .
جزای��ری تصریح کرد: مدارس،مس��اجد، تاالرها، س��الن های اجتماعات، 
اماکن  ورزشی، آموزشی، اداری و مواردی نظایر آن با هماهنگی استانداری 
و فرمان��داری نهای��ت همکاری را با س��تاد انتخابات به عن��وان فضای باز 
خواهند داشت . وی گفت: جا نمایی  صندوق های اخذ رای با نظر بازرسان 
وزارت بهداشت  وهمکاری وتایید هیات های اجرایی انجام  خواهد گرفت .
جزایری بیان کرد: فرمانداری هاو بخشداری ها با هماهنگی ستاد انتخابات 
کش��ور ملزم به جانمایی  ش��عب اخذ رای، متناسب با دستورالعمل  اباغی 

مشترک وزارت کشور ووزارت بهداشت هستند .
وی اف��زود: اولویت با برگ��زاری انتخابات در فضای باز با رعایت فاصله 

گذاری، استفاده از ماسک و گندزدایی  محیط است .
جزای��ری اضافه کرد: هر گون��ه پذیرایی  و توزیع اقام تبلیغاتی توس��ط 

نامزدهای  انتخاباتی و هواداران  آن ها ممنوع است .
وی اظهار داش��ت: از تجمع رای دهندگان  در روز رای گیری در صفوف 
پای صندوق  رای  و همچنین مس��ئولیت اجرای��ی و نظارتی در محل اخذ 

رای، بدون رعایت فاصله گذاری حداقل ۲ متر پرهیز شود .
جزایری تصریح کرد: توصیه  می  ش��ود  که بیم��اران خاص  و افراد دارای 
بیم��اری زمین��ه ای برای رای دهی به ش��عب کم  تراک��م مراجعه نمایند و 

تدابیری  برای اخذ رای در منزل اندیشیده شود .
رئیس  مرکز  بهداش��ت چهارمحال و بختی��اری گفت: همه رای دهندگان  
و عوامل ش��عب، ضمن رعایت فاصله گذاری اجتماعی ملزم به استفاده از 

ماسک هستند .
وی بیان کرد: اطاع رس��انی نکات بهداش��تی ، آموزش��ی و توصیه های 
بهداش��تی از طریق صدا و سیما در حال انجام است که مردم بدون دغدغه 

انتقال بیماری حضور پر شوری داشته باشند.
جزایری افزود: پیش بینی ش��عب س��یار به  منظور  اخ��ذ رای در مناطق پر 
تراکم و پرخطر همچنین بیماران در قرنطینه و یا بس��تری در بیمارستان  ها 
انجام خواهد گرفت . وی اضافه کرد: برگزاری مراسم  استقبال از نامزد های  
انتخاباتی ، راه  اندازی  کارناوال ها، جلس��ه های  تبلیغاتی و هرگونه تجمع در 

فضاهای سربسته مطلقا ممنوع است .
جزایری اظهار داش��ت: بازرسان  مراکز بهداشت بر مراکز  تهیه غذا توسط 

دست  اندر  کاران  انتخابات  نظارت نمایند .

  ۵۰۰ بازرس بهداشتی فرآیند انتخابات 
در شعب اخذ رأی را نظارت می کنند

وبدا؛ رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری از معرفی ۵00 بازرس 
جه��ت نظارت بر رعایت پروتکل ها ی بهداش��تی حین برگزاری فرآیند 

انتخابات در شعب اخذ رأی استان خبر داد.
به گزارش وبدا؛ س��ید راش��د جزایری در چهل و دومین نشس��ت ستاد 
استانی مقابله با کرونا در خصوص بررسی اعمال پروتکل های بهداشتی در 
شعب اخذ رأی گفت: به دنبال اباغ دستورالعمل های بهداشتی انتخابات 
۲۸ خرداد 1400 از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا، تمهیدات الزم در استان 
چهارمحال و بختیاری درنظر گرفته شده است. وی افزود: امسال از سوی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ۵00 نیروی بازرس به عنوان ناظر بهداشتی 
ثابت و س��یار، رعایت شیوه نامه های بهداش��تی را حین برگزاری فرآیند 
انتخابات در شعب اخذ رای شهرستان های 10 گانه استان نظارت می کنند.

معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد خاطرنشان کرد: مقرر 
بود در چهارمحال و بختیاری مش��ابه با س��ایر استان های کشور، ستادهای 
انتخاباتی و تبلیغاتی در فضای باز دایر شود که متاسفانه با فعالیت در فضای 
بس��ته )مغازه ها و پاس��اژها و ...(، کمیته نظارت با محوریت فرمانداران و 
عضویت دانشگاه علوم پزشکی، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و... تشکیل 
و تذک��رات و اخطاره��ا به متخلفان داده ش��د. وی با اش��اره به نظارت و 
بازدید از جانمایی شعب اخذ رای در شهرستان های 10گانه استان گفت: 
چیدمان درست صندلی و میز ها، در نظر گرفتن حداقل ۸ متر مربع فضای 
فیزیکی برای هر نفر، استفاده از ۳0 درصد فضای موجود، استفاده از وسایل 
شخصی همچون خودکار و مواد ضدعفونی در زمان برگزاری انتخابات از 

جمله مواردی است که باید در شعب اخذ رای در نظر گرفته شود.
جزایری ادامه داد: سامت کلیه عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسان دخیل 
در فرآیند انتخابات، از طریق اپلیکیش��ن ماس��ک بررسی خواهد شد. وی 
ادام��ه داد: انجام رپید تس��ت کرونا برای کلیه عوام��ل اجرایی، نظارتی و 
بازرسی و خبرنگاران از سه شنبه ۲۵ خرداد ماه در استان آغاز شده است.

جزای��ری اف��زود: به منظور کنترل بیماری کرون��ا و با هدف بیماریابی و 
افزای��ش اطمینان مردم از س��امت عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات، 1۷ 
هزار و ۵00 عدد تس��ت رپید کرونا در اختیار شهرستان ها قرار داده شده 
است. وی افزود: اولویت برگزاری انتخابات در فضای باز با رعایت فاصله 

فیزیکی، استفاده از ماسک و گندزدایی محیط می باشد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: امسال برای اولین 
بار با مش��ارکت وزارت ارتباطات و بهداشت، نرم افزار شعبه یاب جهت 

اخذ رای برای دسترسی به شعب کم تراکم پیش بینی شده است.
جزای��ری ادامه داد: به منظور حفظ حقوق اجتماعی برای بیمارانی که در 
قرنطینه به س��ر می برد شعبه اخذ رأی اختصاصی در بیمارستان ها و مراکز 
کووید 1۹ در شهرس��تان های 10گانه استان با رعایت اصول بهداشتی در 

نظر گرفته شده است.



وبدا؛ معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: با توجه 
به استمرار سیر صعودی مبتایان به ویروس منحوس کرونا در چهارمحال 

و بختیاری ، شرایط بسیار جدی و نگران کننده است.
ب��ه گزارش وبدا؛ دکتر فریدون رحمانی در وی��ژه برنامه زنده تلویزیونی 
آرنگ بهار اظهار داش��ت: ایام بسیار سختی را در پیش رو داریم چرا که با 
آغ��از موج چهارم بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری، موارد ابتا روز 

به روز رو به افزایش و سیر صعودی دارد.
وی افزود: طی هفته گذش��ته آمار مبتایان به بیماری کرونا در شهرستان 
های شهرکرد، بروجن، سامان، فارسان و کیار سیر افزاینده و کامًا صعودی 

داشته است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اضافه کرد: تاکنون حدود ۸0 
هزار نمونه pcr از بیماران مش��کوک به کووید 1۹ اخذ ش��ده که نزدیک 
به ۲۸ هزار مورد آن مثبت گزارش ش��ده اس��ت. دکت��ر رحمانی ادامه داد: 
موارد مثبت قطعی بس��تری ش��ده در بخش های ویژه کرونایی بیمارستان 
های اس��تان چهارمحال و بختیاری در نیمه دوم اس��فند ماه س��ال گذشته 
1۸4 نفر ولی تنها در 10 روز گذش��ته 1۸0 مورد بوده اس��ت. وی تصریح 
کرد: همچنین شمار موارد س��رپایی مثبت در اسفندماه سال گذشته 1۳00 
نفر و در 11 روز فروردین ماه امس��ال 1۶۳۶ نفر بوده اس��ت. وی با بیان 
اینکه ش��رایط بس��یار جدی و نگران کننده اس��ت گفت: با توجه به س��یر 
صع��ودی بیم��اری کرونا در چهارمحال و بختیاری پیش بینی می ش��ود تا 
پایان فروردین ماه 1400 تعداد مبتایان در اس��تان خیلی بیش��تر از ۵ هزار 
نفر افزایش یابد. معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد اضافه کرد: 
بر اساس بررس��ی های انجام شده میزان ابتای مردان به بیماری کرونا 4۸ 
درصد و خانم ها ۵۲ درصد است این یعنی آمار ابتا به بیماری در خانم ها 
بیش��تر از آقایان اس��ت. وی افزود: اگرچه مردان کمتر به کووید 1۹ مبتا 
می ش��وند اما میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری در مردها ۵۵ درصد و 

در زنها 4۵ درصد گزارش شده است.
دکتر رحمانی با بیان اینکه سالمندان و افراد دارای بیماری های زمینه ای به 
ش��دت در معرض خطر هستند یادآور شد: افراد باالی ۶0 سال ۵0 درصد 
موارد ابتا و ۸1 درصد موارد فوتی ناشی از کووید 1۹ را در استان به خود 

اختصاص داده اند.

                         توقف قطار شتابان    
                    کرونا زمانبر و مستلزم 

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی است
وب��دا؛ معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات بهداش��تی و 
درمان��ی چهارمحال و بختیاری گفت: توقف موج ش��یوع کرونا مانند 
توقف قطار است که از لحظه ترمز تا زمان توقف کامل آن مدت زمان 
م��ی گ��ذرد بنابراین اگر از همین االن همه در خانه هایش��ان بمانند و 
پروتکل های بهداشتی را به دقت رعایت نمایند همچنان به ۲ تا ۳هفته 

ای زمان برای گذر از موج کرونا نیازمند هستیم.
به گزارش وب��دا؛ دکتر فریدون رحمانی در بخش خبری ۲0 صدا و 
س��یمای مرکز چهارمحال و بختی��اری در هفدهمین روز از فروردین 
ماه 1400، به تش��ریح راهکارهای گ��ذر از موج چهارم بیماری کرونا 

پرداخت.
وی با بیان اینکه، موج چهارم شیوع بیماری کرونا در استان شروع و 
موارد ابتا و بستری با سرعت سهمگین در حال افزایش است افزود: 
بزودی بیمارس��تان های اس��تان مملو از بیماران بستری خواهد شد و 

تجمع در مراکز درمانی مشکات جدی را به دنبال خواهد داشت.
دکتر رحمانی در ادامه توصیه کرد، ضمن اس��تفاده از ۲ماسک، افراد 
بویژه سالمندان تا حد امکان از منزل خارج نشوید و اگر برای فعالیت 
های ورزش��ی یا پیاده روی باید از منزل خارج شوید ساعاتی از شبانه 
روز ک��ه خلوت تر اس��ت را انتخاب کنید و ت��ا حد امکان به صورت 
انفرادی و یا تنها با اعضای خانواده که بر سر یک سفره غذا می نشینید 
در تعامل باش��ید. وی اضاف��ه کرد: به هیچ وجه در ای��ن ایام مهمانی 

برگذار نکنید و از کسانی که بیمار به نظر می رسند، فاصله بگیرید.
معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد در پایان خاطر نشان 
ک��رد: در صورت رعایت پروتکل های بهداش��تی می توان ۲تا ۳هفته 
دیگر موج ش��یوع بیماری را پشت سر بگذاریم در غیر این صورت تا 
هفته ها این موج تداوم می یابد و تلفات زیادی در پی خواهد داشت.

استمرار سیر صعودی ویروس 
تاجدار در استان نگران کننده است
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بزودی رکورد آمار مبتالی�ان به کرونا در آبان 
ماه ۹۹ در چهارمحال و بختیاری شکسته می شود

وبدا؛ معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات بهداش��تی و درمان��ی چهارمحال و 
بختیاری گفت: با توجه به روند ش��یوع بیماری کرونا در استان بزودی رکورد آمار مبتایان 

به کرونا در آبان ماه ۹۹ در این استان شکسته می شود.
ب��ه گزارش وبدا؛ دکت��ر فریدون رحمانی اف��زود: اگر چه امروز تس��ت اختصاصی برای 
تشخیص ویروس جهش یافته کرونا انجام نمی شود ولی در همان ابتدا نیز ۵0 درصد موارد 
از ن��وع جهش یافته ب��ود. وی ادامه داد: در حال حاضر نیز، حداق��ل ۵0 درصد بیماران در 

استان، مبتا به کرونای نوع انگلیسی هستند.
دکتر رحمانی گفت: بیش��تر مراجعین س��رپایی را جوان تر ها و موارد بد حال مربوط به 
مس��ن س��االن می باشند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد، با اشاره به انجام ۵ 
دوره واکسیناس��یون کرونا در استان و توزیع 10 پارت واکسن، از انجام واکسیناسیون برای 

4۵ درصد کادر درمان استان خبر داد. گفتنی است، همچنان موثر و بهترین 
راه مقابله با ویروس کرونا، شست و شوی صحیح

 دست ها، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده 
از ماسک است.

وبدا؛ معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی، 
خدم��ات بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و 
بختی��اری از وجود ۷۵ بیم��ار مبتا به اختاالت 

انعقادی و هموفیلی در این استان خبر داد.
به گ��زارش وبدا؛ دکتر فریدون رحمانی افزود: 
از سال گذش��ته تاکنون با توجه به انتقال دو نفر 
از بیم��اران و فوت یکی دیگ��ر از آنها ، تغییری 
جزئی در آمار بیماران هموفیلی در چهارمحال و 

بختیاری ایجاد شده است. معاون درمان دانشگاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد تصریح کرد: هم اکنون 
خدماتی همچ��ون ویزیت، آزمایش و مش��اوره 
رایگان و تخفیف در هزینه های بس��تری بیماران 
در مراکز درمانی و بیمارستان های چهارمحال و 
بختیاری در قالب بسته حمایتی بیماران هموفیلی 
به این افراد ارائه می ش��ود. دکتر رحمانی اضافه 
ک��رد: به عبارت دیگر اگر بیم��اران هموفیلی بنا 

به هر دلیلی در بیمارستان ها و مراکز درمانی 
چهارمحال و بختیاری بس��تری ش��وند مشمول 
تخفیف های پیش بینی ش��ده برای آن ها خواهند 
شد. وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا وتزریق 
واکس��ن برای گروه های در مع��رض خطر، از 
تزریق واکسن کرونا برای بیماران واجد شرایط 
طبق دس��تورالعمل واکسیناسیون کووید 1۹ خبر 

داد.

   بیش از ۸۰ درصد 
تخت های اختصاص 

یافته به بیماران کرونایی 
در چهارمحال و بختیاری 

پر شد
وب��دا؛ معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی، 
خدم��ات بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و 
بختی��اری در گفت و گوی بخش خبری ۲0صدا 
و س��یمای مرکز اس��تان از لغو اعم��ال جراحی 
معم��ول در بیمارس��تان ه��ای اس��تان و تکمیل 
ظرفی��ت تخت های اختص��اص یافته به بیماران 

کرونایی در مراکز درمانی اشاره داشت.
به گ��زارش وبدا؛ دکتر فریدون رحمانی افزود: 
با توجه به تجربه درگیری س��ایر شهرس��تان ها 

بویژه اس��تان های خوزس��تان و کهکلویه و بویر 
احمد موج ش��یوع بیماری کرونا بین 4 تا ۸ هفته 

به طول می انجامد.
وی تصریح کرد: با توجه به سپری شدن حدود 
یک هفته از ش��یوع موج جدید کرونا در استان، 
به طور میانگین 4 تا ۵ هفته دیگر این موج ادامه 

پیدا خواهد کرد.
دکت��ر رحمانی خاطر نش��ان ک��رد: هر چقدر 
پروت��کل های بهداش��تی، اص��ول قرنطینگی و 
محدودیت های اعمال ش��ده بیش��تر و دقیق تر 
رعایت ش��ود، م��دت زمان اوج ش��یوع بیماری 

کرونا در استان کوتاه تر می شود.
وی با ابراز تاسف از اینکه، تخت های در نظر 
گرفته شده برای درمان بیماران مبتا به کرونا در 
حال پر شدن است و بیش از ۸0 درصد ظرفیت 
این تخت ها تکمیل و تعداد خیلی کمی از تخت 
خالی هستند. افزود: در جلسه ستاد استانی مقابله 

با کرونا مقرر گردی��د، نقاهتگاه های در نظر 
گرفته شده برای بستری و نگهداری مبتایان به 

کرونا در نظر گرفته شود.
به گفته وی، در ش��رایطی که وضعیت اس��تان 
بحران��ی اس��ت و تخت ه��ای بیمارس��تانی در 
حال پرش��دن اس��ت، مردم با مراقبت بیش��تر از 
س��امت خود، از انجام رفتارهای پرخطر، نزاع 
و درگیری، ب��روز حوادث رانندگی تاحد امکان 
پیش��گیری نمایند تا از بار مراجع��ات به مراکز 

درمانی کاسته شود.
معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد 
افزود: در ش��رایط کنونی، اعم��ال جراحی غیر 
اورژانسی تعطیل و تنها به مادران باردار، بیماران 
مبتا به سرطان که تحت شیمی درمانی هستند، 
بیماران دیالیزی در بیمارستان های استان خدمت 
ارائه می شود، لذا مردم از مراجعه غیر ضروری 

به مراکز درمانی خودداری نمایند.

وجود ۷۵ بیمار با اختالالت انعقادی و 
هموفیلی در چهارمحال و بختیاری



وب��دا؛ معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی، 
خدم��ات بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و 
بختیاری با اش��اره به گذش��ت ح��دود 1۵ ماه از 
ش��یوع ویروس منحوس در کشور اظهار داشت: 
ویروس کرونا زودتر از آنچه تصور می ش��د و از 
جایی که فکرش را نمی کردیم در کش��ور منتشر 

شد.
به گزارش وبدا؛ دکت��ر فریدون رحمانی افزود: 
عل��ی رغم تص��ور ورود ویروس از مرز ش��رقی 
کش��ور این ویروس از اس��تان های ق��م ، تهران 
و ش��مالی و زودت��ر از حد تصور به س��ایر نقاط 
کشور تس��ری پیدا کرد. وی تصریح کرد: از دوم 
اس��فندماه 1۳۹۸ اولین موارد مشکوک به بیماری 
در استان شناسایی و تحت مراقبت و درمان قرار 
گرفتن��د. وی، متقاع��د ک��ردن کادر درمانی برای 
ارائه خدمات ب��ه بیماران مثبت قطعی با توجه به 
شناخت محدود از ویروس و اضطراب و نگرانی 
های زیاد در جامعه را از عمده ترین مش��کات 
روزهای اول ورود این مهمان ناخوانده به اس��تان 
عنوان کرد و افزود: تصور همکاران بر این بود هر 
کسی وارد بخش درمان بیماران کرونایی می شود 
حتما مبتا خواهد شد و احتمال مرگ زیاد است . 
وی اضافه کرد: با این سطح کم آگاهی از بیماری 
و عل��ی رغم نگرانی های ف��راوان، کادر درمان و 
پرس��تاران با گذش��ت و ایثار پای کار ایستادند و 

برای درمان بیماران، حتی از جان خود گذشتند.
وی، با بیان اینکه در اوایل شیوع بیماری اطاعات 
قطره چکانی و از طریق رس��انه ها منتشر می شد 
افزود: اطاعات مختصری از ویروس های مشابه 
همچون SARS و MERS در دس��ترس بود لذا 
اقدامات اولیه در راستای پیشگیری و کنترل شیوع 

بیماری بر اساس اطاعات موجود آغاز شد.
دکت��ر رحمانی خاطر نش��ان کرد: ب��ا توجه به 
اعام ۲ درصد مرگ و میر ویروس، با احتس��اب 
جمعیت یک میلیون نفری چهارمحال و بختیاری 
ف��وت ۲0 هزار نفر از جمعیت این اس��تان بر اثر 
ابتا به بیماری کرونا تصور میشد که بسیار نگران 

کننده بود.
وی ادامه داد: بنابراین باید برنامه ریزی ها برای 
کاه��ش میزان م��رگ و میر و آم��وزش و اطاع 
رس��انی از طریق رسانه ها به س��رعت انجام می 

شد.

معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد، 
ب��ا توجه به انتقال وی��روس از طریق تنفس، تهیه 
امکانات حفاظتی را از دیگر دغدغه های مسئولین 
در روزهای ابتدایی ش��یوع بیماری کرونا برشمرد 
و افزود: در این راس��تا مکاتب��ات و رایزنی ها با 
مس��ئولین وزارت و اس��تان و تاش ب��رای تهیه 

تجهیزات در اسرع وقت انجام شد.
وی افزود: خوش��بختانه پیش بینی های صورت 
گرفته و اقدام به موقع برای تهیه وسایل حفاظتی 
از جمل��ه ماس��ک N۹۵ ، گان، دس��تکش و ... 
موجب گردید تا از زمان ش��یوع بیماری تا کنون 
حتی یک روز هم مراکز درمانی اس��تان با کمبود 

تجهیزات و لوازم حفاظتی مواجه نشوند.
وی، نبود روش درمانی قطعی و دس��تورالعمل 
ه��ای متع��دد و متنوع برای درم��ان بیماران مبتا 
ب��ه کرونا در دنی��ا را از دیگر معضات در درمان 
این بیماری برش��مرد و افزود: همت کادر درمان، 
گذش��ت و پیشتکار این قشر و گذر زمان موجب 
گردید تا امروز کادر درمانی توانمندی الزم برای 

درمان بیماران و مدیریت شرایط را پیدا کنند.
دکت��ر رحمانی با اش��اره به افزای��ش مراجعات 
س��رپایی و موارد بستری ناش��ی از کرونا به طور 
چش��م گیر در موج چهارم ش��یوع بیماری افزود: 
در مدت ش��یوع این موج روزانه حدود یک هزار 
و ۳00 تست PCR از بیماران مشکوک به کرونا 
انجام می شود که نشان از توان باالی کادر درمان 

در کنترل و مدیریت این شرایط بحرانی دارد.
وی، با ابراز خرسندی از مدیریت خوب اپیدمی 
کووی��د 1۹ در موج چهارم اظهار داش��ت: ضمن 
کاهش میزان مرگ و می��ر ها، ۸1 درصد از موارد 
فوت��ی در بی��ن افراد باالی ۶0 س��ال و با بیماری 
زمین��ه ای بوده اس��ت و مرگ و می��ر جوان ترها 
و میانس��االن به ش��دت کاهش یافت که این امر 
مرهون تاش بی وقفه کادر درمان در بیمارس��تان 

های استان است. 
وی، در ادامه مدیریت بیماری کرونا در اس��تان 
را به مدیریت میدان جنگ تشبیه کرد و افزود: در 
خط مقدم نیاز به سیس��تم اطاعاتی و عملیاتی و 
پیش بینی هوش��مندانه تجهیزات و امکانات مورد 
نیاز و برآورد میزان خس��ارات احتمای برای ارائه 
گزارش به مس��ئولین و سیاستگذاران جبهه جنگ 
است. وی اضافه کرد: در مدیریت بحران اپیدمی 
کووید 1۹ نیز ، هجوم بیماران به بیمارس��تان ها، 
خستگی و فرسودگی کادر درمان ، وخامت حال 
بیماران، خس��تگی روحی کادر درمان و همراهان 
بیم��ار، درگیری بین همراهان بیم��اران، مدیریت 
رس��انه ها ب��رای پیش��گیری از به وج��ود آمدن 
یک جریان انحرافی، نیازمند مدیریت منس��جم ، 
پشتیبانی و پیش بینی دقیق شرایط پیش رو است.  

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 
مدیریت کرونا را یک مدیریت عملیاتی نظامی در 
بحران دانس��ت و خاطر نشان کرد: در وقوع یک 
بحران همچون وی اضافه کرد: حتی در عملیات 
ه��ای جنگی، پس از عملی��ات وارد فاز پدافندی 
و دفاعی می ش��ویم، اما ویروس منحوس کرونا 
از ابتدا در وضعیت حمله و سیس��تم بهداشت و 
درمان در وضعیت دفاعی و دفع تهاجم است. لذا 
نیازمند تس��لط کامل نیروها و فراهم ش��دن تمام 
امکان��ات و تجهیزات دفاعی در چنین ش��رایطی 

هستیم.
وی در ادامه از روزهای س��خت و پر اس��ترس 
صحب��ت می کند که برای ویزی��ت دکتر رضوان 
نورمند از پزش��کان مج��رب و متعهد و هم دوره 

اش در بخش حاضر می شد.
دکتر رحمانی گفت: دکتر نورمند در دو مرحله 
در بیمارستان بستری شدند و با توجه به وخامت 
حال وی، کمیس��ونی متش��کل از پزشکان حاذق 
بیمارستان در اسرع وقت تشکیل و درمان وی را 
دنبال و هر لحظه وضعی��ت بیمار را گزارش می 
کردند. وی افزود: متاس��فانه وضعیت مبتایان به 
کرونا قابل پیش بینی نیس��ت و درست در همان 
مقطعی که امی��دوار به بهبود ح��ال دکتر نورمند 

بودیم، وی به فیض شهادت نایل آمد.
معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد 
همچنین از دیگر ش��هید مدافع س��امت علیرضا 
صانعی یاد کرد و افزود: از س��خت ترین لحظات 
ب��رای یک مدیر دیدن پرس��نل در معرض ابتا و 

درگیری آنها با بیماری است.
وی در ادامه ب��ا بیان اینکه هم اکنون حدود 40 
درص��د از تس��ت های PCR بیم��ارن مثبت می 
شود افزود: با احتساب جمعیت یک میلیون نفری 
اس��تان میتوان تصور کرد حداکث��ر تا کنون 4۲0 
ه��زار نفر به کرونا مبتا و ح��دود ۶00 هزار نفر 
هنوز به بیماری مبتا نش��ده اند ل��ذا باید تاش 
کرد تا س��ایرافراد به تدریج مبتا شوند تا با انجام 
واکسیناسیون عمومی بیماری کنترل و میزان مرگ 

و میر ناشی از کرونا به حداقل رساند.
وی، کوچکتری��ن غفل��ت را منجر ب��ه افزایش 
ش��یوع بیماری کرونا، افزاش مراجعات سرپایی، 
موارد بس��تری و فوتی های ناشی از کرونا عنوان 
کرد. دکتر رحمانی اس��تفاده از ماس��ک، رعایت 
فاصل��ه دو متری، پرهیز از ش��رکت در تجمعات 
و دورهمی ها را از موثرترین راه های پیش��گیری 
از ابتا ب��ه بیماری کرونا برشمرد.س��یل و زلزله 
درگیری حدود یک تا دو ماه اس��ت اما امروز از 
زمان ش��روع اپیدمی کووید 1۹ ، بیش از 1۵ ماه 

می گذرد.

ویروس کرونا زودتر از آنچه تصور می شد و از 
جایی که فکرش را نمی کردیم در کشور منتشر شد
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خطر کرونا در کمین مادران باردار
وبدا؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری، نسبت 

به خطرات جدی ابتای مادران باردار به بیماری کرونا هشدار داد.
ب��ه گ��زارش وبدا؛ دکتر فری��دون رحمانی در گفت و گوی زنده تلفن��ی در بخش خبری ۲0صدا و 
س��یمای مرکز اس��تان، از راه اندازی بخش کرونا ویژه مادران باردار در مرکز آموزش��ی درمانی هاجر 

)س( شهرکرد خبر داد.
وی با اشاره به افزایش آمار مادران باردار مبتا به کرونا در موج چهارم شیوع بیماری افزود: درمان 
مادران باردار بسیار سخت تر است لذا به این عزیزان و خانوادهایشان توصیه می شود ضمن رعایت 

جدی نکات بهداشتی، تا حد امکان از منزل خارج نشوند.
وی در خصوص افزایش آمار فوتی های ناش��ی از کرونا طی روزهای اخیر خاطر نش��ان کرد: هر 
زمانی که نکات بهداشتی رعایت نشود چرخش ویروس، قدرت سرایت و بیماری زایی آن و به دنبال 
آن آم��ار مبتای��ان یک تا دو هفته بعد افزایش می یابد. دکتر رحمانی افزود: همچنین به دنبال افزایش 
موارد سرپایی به فاصله دو هفته تعداد موارد بستری و به فاصله یک ماه موارد فوتی زیاد می شود. وی 
با بیان اینکه طی هفته های آتی همچنان تعداد موارد افزایشی است افزود: در صورت رعایت پروتکل 

های بهداشتی تا دو هفته دیگر به تدریج شیب منحنی شیوع بیماری نزولی می شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان، تعداد موارد ابتا را همچنان باال دانست و افزود: همچنان 
افرادی هستند که با نزدن ماسک، عدم رعایت فاصله اجتماعی و بی توجهی به رعایت پروتکل های 

بهداشتی موجب ایجاد آلودگی جدید و ابتای اطرافیان خود به کرونا می شوند.

برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیئت های مدیره 
سازمان نظام پزشکی در حوزه های انتخابیه استان 

همزمان با سراسرکشور
وبدا؛ معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی پزشکی ش��هرکرد، از برگزاری هشتمین دوره انتخابات 
هیئت های مدیره سازمان نظام پزشکی در حوزه های انتخابیه استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر فریدون رحمانی افزود: این دوره از انتخابات روز جمعه بیس��ت پنجم تیرماه 

1400 برگزاری می گردد.
وی تصریح کرد: بر اس��اس جدول زمان بندی برگزاری انتخابات ، بازه زمانی ثبت نام از داوطلبین 
عضویت در هیئت های مدیره نظام پزش��کی شهرس��تان ها سی ام اردیبهشت ماه 1400 تا پایان وقت 

اداری روز پنجم خردادماه 1400 اعام شده است. 
دکت��ر رحمانی ضمن یادآوری اینکه، داوطلبین بای��د جهت ثبت نام به دبیرخانه هیئت های اجرایی 
هش��تمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان ها مراجعه نمایند افزود: داوطلبین در حوزه انتخابیه 
ش��هرکرد شامل شهرستان های شهرکرد، اردل، کیار، سامان و بن باید به معاونت درمان دانشگاه علوم 

پزشکی استان واقع در گودال چشمه، جنب مسجد امام علی )ع( مراجعه نمایند.
رحمانی افزود: داوطلبین در حوزه انتخابیه شهرس��تان بروجن نیز باید به ش��بکه بهداش��ت و درمان 

شهرستان بروجن مراجعه نمایند.
معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد با بیان اینکه، حوزه انتخابیه لردگان شامل شهرستان 
های لردگان و خانمیرزا می باش��د افزود: داوطلبین در این دو شهرس��تان باید به بیمارس��تان ش��هداء 

لردگان مراجعه کنند.
وی، حوزه انتخابیه فارسان را شامل شهرستان های فارسان و کوهرنگ اعام کرد و افزود: بیمارستان 
سیدالش��هداء فارس��ان نیز برای ثبت نام از داوطلبین عضویت در هیئت های مدیره نظام پزش��کی در 

نظر گرفته شده است.

موج چهارم شیوع 
بیماری کرونا ۷ هزار 
نفر را در بیمارستان 

ها بستری و ۳۰۰ فوت 
ناشی از کرونا را در 

چهارمحال و بختیاری به 
ثبت رساند

وبدا؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد گفت: موج چهارم شیوع بیماری 
کرونا ۷ هزار نفر را در بیمارستان ها بستری 
و ۳00 فوت ناشی از کرونا را در چهارمحال 

و بختیاری به ثبت رساند.
به گزارش وبدا؛ دکتر فریدون رحمانی در 
گفت و گوی بخش خبر ۲0 صداوس��یمای 
مرکز صداوس��یمای اس��تان در سیزدهمین 
روز از خردادماه 1400، به تش��ریح آخرین 
در خص��وص  ش��ده  اندیش��ه   تمهی��دات  

تعطیات پیش رو  پرداخت.
به گفته وی، در موج چهارم شیوع بیماری 
کرونا، حدود ۷ هزار نفر در بیمارستان های 
استان بستری ش��دند که از این تعداد نتایج 
آزمایش 4 هزار نفر مثبت قطعی اعام شد.

دکت��ر رحمانی تصریح ک��رد: موج چهارم 
ش��یوع بیماری کرون��ا، ف��وت ۳00 نفر از 
بیم��اران را به ثبت رس��اند. وی در ادامه از 
مردم خواس��ت، ب��ا رعای��ت پروتکل های 
بهداش��تی و پرهیز از مس��افرت و برگزاری 
دورهم��ی ها کمک نمایند ت��ا گرفتار موج 
های جدید ش��یوع بیماری نش��ویم یا زمان 
آغاز آن را به تاخیر بیندازیم تا ضمن تجدید 
ق��وای کادر درمانی، فرصت فراهم ش��دن 
تجهیزات در بیمارستان ها فراهم شود. وی 
همچنی��ن توصیه کرد: از برگزاری دورهمی 
خودداری و در صورت برپایی دورهمی ها 
از صرف غذا که الزمه آن برداش��تن ماسک 

است جدا خودداری شود.



وبدا، معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و 
درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به ضرورت ساماندهی 
توزیع انس��ولین، بیم��اران دیابتی نیازمند تزریق انس��ولین قلمی باید 
برای ثبت اطاعاتش��ان در س��امانه به مراکز درمانی منتخب مراجعه 

نمایند.
به گزارش وبدا؛ دکتر فریدون رحمانی افزود: این افراد باید با همراه 
داش��تن کارت ملی و نس��خه ای که پزش��ک در آن انسولین تجویز 
نموده است به مراکز منتخب مراجعه تا در سامانه بیماری های خاص 

مشخصاتشان ثبت شود.
وی ادامه داد: در شهرس��تان های شهرکرد، بن و سامان این بیماران 
به کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی )ع( ش��هرکرد در دو 
نوبت صبح و عصر و در شهرس��تان های فارسان، بروجن و لردگان 
در نوب��ت صبح به کلینیک های تخصصی وابس��ته به بیمارس��تان ها 

مراجعه نمایند.
به گفته وی، متقاضیان در شهرس��تان های کوهرنگ و مالخلیفه نیز 
به ترتیب به بیمارستان های امام سجاد )ع(کوهرنگ و شهید ارجمند 
مالخلیفه مراجعه نمایند. معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی استان 
گفت: در شهرستان اردل نیز بیماران دیابتی نیازمند انسولین قلمی به 

بیمارستان اردل مراجعه نمایند.
وی افزود: به جز کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی )ع( 

شهرکرد سایر مراکز در تایم اداری و نوبت صبح پذیرای مراجعین 
متقاضی ثبت نام جهت دریافت انسولین هستند.

دکتر رحمانی در ادامه از بیماران دیابتی نیازمند تزریق
انسولین قلمی خواست با مراجعه به مراکز درمانی 

منتخب و ثبت مشخصات و تخصیص سهمیه 
انسولین مورد نیاز به استان بدون ایجاد 
مشکل در توزیع انسولین، انسولین خود 

را دریافت نمایند.

وبدا؛ معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات بهداشتی و 
درمان��ی چهارمحال و بختیاری ضمن تبریک فرا رس��یدن ۳1 اردیبهش��ت 
ماه، روز ملی اهدای عضو خدمت تیم فراهم آوری اعضای اس��تان و همه 
همکارانی که با عش��ق و دلسوزی تمام در راستای اهدای اعضای بیماران 
م��رگ مغ��زی و هدیه زندگی دوباره به بیم��اران نیازمند به پیوند عضو در 
تاش هستند افزود: هم اکنون پنج پزشک متخصص مجرب از رشته های 
بیهوش��ی، داخلی، مغز و اعصاب، جراحی مغز و اعصاب، پزش��ک قانونی 

وظیفه خطیر تایید مرگ مغزی بیماران را بر عهده دارند.
ب��ه گزارش وبدا؛ دکتر فریدون رحمانی با بیان اینکه، واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از سال 1۳۸۲ فعالیت خود 
را آغاز و این تیم جزو اولین واحدهای فراهم آوری در دانش��گاه ها اس��ت 
افزود: اولین اهدای عضو بیماران مرگ مغزی در اس��تان مربوط به نوجوان 
1۷ س��اله از اهالی شهرس��تان لردگان بود که در تیرماه 1۳۸۲ اعضای وی 
اهدا ش��د. وی با بیان اینکه، تاکنون تیم فراهم آوری اعضای استان، جهت 
دریاف��ت رضایت از ۵00 خانواده بیماران مرگ مغزی تاش نموده اس��ت 
جهت رضایت به اهدای عضو که افزود:حدود 400 خانواده پیش��نهاد اهدا 

را پذیرفته اند.
به گفته وی، تاکنون بیش از یک هزار عضو مناس��ب ش��امل: کبد، کلیه، 
قلب، پانکراس و روده با س��خاوت خانواده ه��ای بیماران مرگ مغزی در 
استان اهدا شده است. که توسط تیم پیوند استان جدا سازی و جهت پیوند 
به بیماران نیازمند پیوند عضو به اس��تان های تهران، اصفهان و شیراز منتقل 

شده است.
دکتر رحمانی با بیان اینکه، نزدیک به ۶0 کلیه در استان به بیماران کلیوی 
پیوند زده شده است. افزود: حدود 400 بیمار کلیوی در استان تحت درمان 
همودیالیز هس��تند که با دریافت کلیه به زندگی عادی و سامتی کامل باز 
خواهند گش��ت. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان در ادامه یادآور 
ش��د، درصد رضایت اهدای عضو در استان حدود ۷0 درصد است که این 
درصد در کش��ور زیر ۵0 درصد می باش��د بنابراین می توان گفت: درصد 
رضایت اهدای عضو در چهارمحال و بختیاری باالتر از میانگین کش��وری 
اس��ت. وی، باالترین میزان اعام رضایت برای اهدای عضو بیماران مرگ 

مغزی در استان را مربوط به شهرستان لردگان عنوان کرد.
وی افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا و پذیرش بیماران کرونایی در 
مرکز آموزش��ی درمانی آیت اله کاش��انی در سال 1۳۹۹ ، بخش پیوند کلیه 

بیمارستان غیرفعال شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اضافه کرد: ولی با رعایت کلیه 
پروتکل های بهداشتی و دقت نظر باال همچنان رضایت گیری و جداسازی 
اعضای بیماران مرگ مغزی در این مرکز آموزشی و درمانی انجام می شود.
دکتر رحمانی در پایان با بیان اینکه، خداوند به خانواده های بیماران مرگ 
مغزی فرصتی می دهد، ضمن جلب رضای خداوند، دعای خیر خانواده ها 
و مادرانی که فرزندانشان با انجام عمل پیوند عضو از بستر بیماری رهایی 
می یابند، را بدرقه عزیز س��فر کرده خود نماین��د. از مردم فهیم و خانواده 
ه��ای محترمی که از زمان آغ��از فعالیت تیم فراه��م آوری عضو با اعام 
رضایت خود این تیم و سیس��تم درمان اس��تان را ی��اری نمودند صمیمانه 

تقدیر و تشکر نمود.

درصد رضایت اهدای عضو در 
چهارمحال و بختیاری باالتر از میانگین 

کشوری است

بیماران دیابتی نیازمند انسولین 
قلمی برای ثبت اطالعاتشان در سامانه به 

مراکز درمانی منتخب مراجعه نمایند
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وبدا؛ معاون آموزش��ی دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد گفت: جلس��ه مجازی بزرگداش��ت 
روز جهانی بهداش��ت با حضور اعضای هیئت 
علمی، پرسنل و دانشجویان دانشکده بهداشت 

برگزار شد.
ب��ه گزارش وبدا؛ دکتر اکبر س��لیمانی افزود: با 
توجه به فرا رس��یدن روز جهانی بهداش��ت )۷ 
آوری��ل/1۸ فروردی��ن(، در هجدهمی��ن روز از 
فروردین ماه 1400 در دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد جلسه مجازی بزرگداشت 
این روز با حضور اعضای هیئت علمی، پرسنل 
و دانش��جویان دانشکده بهداشت برگزار شد. به 
گفته وی، در این جلس��ه که بی��ش از ۸0 نفر از 
دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی 
دانشکده بهداشت حضور داشتند، در ابتدای  جلسه 

                        رئیس دانشکده بهداشت،  
            دکتر سلیمان خیری ضمن
                         تبری��ک ای��ن روز و  

                    خوشامدگویی خدمت کلیه 
                  حضار در جلس��ه، مطالب 

                    ارزنده ای در خصوص نقش
                     علوم بهداش��تی در راس��تای

                ارتقای سطح سامت آحاد جامعه 
     و ل��زوم برقراری عدالت در س��امت در 

سطح جهانی، منطقه ای و ملی ارائه نمود.
وی اف��زود: در ادامه جلس��ه نیز، عضو هیئت 
علم��ی دانش��کده بهداش��ت و رئی��س مرک��ز 
تحقیق��ات عوام��ل اجتماعی موثر بر س��امت 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد، ب��ه مرور 
ش��عارهای سالیانه س��ازمان جهانی بهداشت و 

مفهوم هر یک از این شعارها پرداخت.
به گفته وی، دکتر مسعود لطفی زاده همچنین، 
توضیحات مبس��وطی در خصوص نقش نظام 
ه��ای س��امتی در عرص��ه جهان��ی و اهمیت 
کارکرد این س��ازمان ها و پرسنل شاغل در آنها 

در کنترل پاندمی کووید-1۹ ارایه نمود.
دکتر س��لیمانی اظهار داش��ت: در ادامه دکتر 
ه��ادی رئیس��ی بعنوان یک��ی از اعضای هیئت 
علمی جوان دانشکده بهداشت در زمینه اهمیت 

مشارکت دانش��جویان دانش��کده بهداشت در 
زمینه های تحقیقاتی و بالندگی علمی دانشکده 

توضیحات کاملی ارایه نمود.
وی ادام��ه داد: همچنین دکتر فاضل محمدی 
مق��دم، عض��و هیئت علم��ی گروه مهندس��ی 
بهداش��ت محی��ط دانش��کده نی��ز نکات��ی در 
خصوص اهمیت رشته های بهداشتی در کنترل 
بیماریها و نقش عوامل محیطی بعنوان ریس��ک 
فاکتوره��ای بیماریهای واگیر و غیر واگیر ارایه 

نمود.
به گفته معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد، در ادامه جلسه تعدادی از دانشجویان 
مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده در خصوص 
تجربیات، عایق ، زمینه های کاری و ... رشته 
های بهداشتی توضیحات مناسبی ارایه نمودند.

دکتر س��لیمانی اف��زود: همچنی��ن آقای دکتر 
عبداهلل محمدیان، معاون پژوهشی و تحصیات 
تکمیلی دانشکده نیز ضمن تبریک روز جهانی 
بهداش��ت به همه خدمتگزاران عرصه سامت 
و خصوصًا دانش��جویان و اس��اتید دانش��کده 
دس��تاوردهای ح��وزه  از  برخ��ی  بهداش��ت، 
بهداش��ت در کنت��رل بیماریه��ای واگیر و غیر 

واگیر را تشریح نمودند.

بیم�اران  در  کرون�ا 
قلب�ی عروقی ب�ا عوارض 

شدیدتری بروز می کند
وبدا؛ ف��وق تخصص جراحی قل��ب و عروق 
ش��هرکرد گفت: بیماری کرونا باعث التهاب در 
بسیاری از اندام های بدن می شود که قلب نیز به 
عنوان یکی از حیاتی ترین اعضای بدن از این امر 

مستثنی نیست.
به گزارش وبدا؛ دکتر بهنام ش��اکریان در برنامه 
زنده شب های بام ایران از شبکه استانی سیمای 
جهانبین با بیان اینکه همچنان درمان قطعی برای 
کووید 1۹ تعریف نش��ده اس��ت اظهار داشت: 
افرادی که دارای بیماری های زمینه ای مانند فشار 
خون، دیابت، چاقی، مرض قلب و بیماری های 
قلبی و عروقی هستند بیش��تر در معرض خطر 

ابتا به بیماری کووید 1۹ قرار دارند.

وی ادام��ه داد: در این افراد عوارض بیماری و 
میزان مرگ و میر ناش��ی از کرونا حدود ۲ برابر 

افزایش می یابد.
دکتر ش��اکریان اضافه کرد: همچنین کس��انی 
که داروهای تضعیف کننده سیس��تم ایمنی بدن 
استفاده می کنند به مراتب بیشتر در معرض خطر 
ابتا به بیماری هستند و باید بسیار بیشتر از نرم 
جامعه در رعایت مسائل بهداشتی دقت نمایند. 
وی خاطرنش��ان کرد: ویروس ناش��ناخته کرونا 
می توان��د همه ارگان های بدن از جمله سیس��تم 
عصبی، کلیه، لوزالمعده، پوس��ت و ... را درگیر 
کند و هیچ عضوی از این ویروس مصون نیست.

دکتر ش��اکریان گفت: پزشکان و دانشمندان در 
جهان و کش��ور در حال تحقیق و پژوهش برای 
تولید دارو و واکس��ن علیه بیم��اری کووید 1۹ 
هس��تند. وی اضافه کرد: هم اکنون بیماران برای 
بهبود از درمان های حمایتی در مراکز بهداشتی 
و درمانی بهره مند می ش��ود و تنها راه نجات و 

زنده ماندن رعایت اصول اولیه بهداشتی همچون 
استفاده از ماسک، شستشوی ۲0 ثانیه دست ها، 
پرهیز از دورهمی ها و دید و بازدیدها می باشد 
که ب��ه عنوان کم خرج ترین راه به مردم توصیه 

شده است.
فوق تخصص جراحی قل��ب و عروق افزود: 
وی بزرگتری��ن عل��ت افزایش می��زان بیماری 
زایی و مرگ و میر ناش��ی از کرونا را کم ش��دن 
حساس��یت ها در رعایت بهداش��ت، برگزاری 

عروسی و دورهمی و مسافرت ها بیان کرد.
وی با بیان اینکه هم اینک بخش های آی سی 
تقریباً مملو از بیماران کرونایی ست یادآور شد: 
ویروس کووید 1۹ همه اقشار و رده های سنی 
را درگی��ر می کن��د لذا برای مقابل��ه با ویروس 
کش��نده کرونا و تامین س��امت و زنده ماندن 
خودم��ان و عزیزانمان بای��د از دید و بازدید ها 
و دورهمی ها بپرهیزیم تا شانس زنده ماندن در 

جامعه افزایش یابد.

برگزاری آئین بزرگداشت روز جهانی 
بهداشت بصورت مجازی
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وب��دا؛ متخص��ص بیم��اری ه��ای عفونی در 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: ب��روز عایم و 
عوارض ابتا به کرونا در افراد با توجه به ساختار 
ژنتیک��ی، تش��ابهات و مش��خصات خانوادگی 
متفاوت اس��ت و ممکن است در برخی افراد با 

شدت کمتر و در برخی پر عارضه باشد.
ب��ه گزارش وبدا؛ دکتر مریم کیهانی در گفت و 
گوی بخش خبری1۹ صدا و سیمای مرکز استان 
در بیس��ت و ششمین روز از فروردین ماه 1400 
، ضمن تاکید بر ل��زوم رعایت اصول قرنطینگی 
با بروز عایم اولیه بیماری کرونا، اس��تراحت و 

مصرف مایعات گرم، رژیم غذایی پر کالری 

و کم چرب و کاهش اس��ترس و حمایت های 
خانوادگ��ی را از موثرترین راهکارهای تس��ریع 

بهبود حال مبتایان به این بیماری عنوان کرد.
وی تصریح ک��رد: بیماران مبتا ب��ه کرونا هر 
زمانی که احس��اس استرس و نگرانی بیمار گونه 
داش��تند می توانند ب��ا مراجعه ب��ه متخصصین، 
راهنمایی و مشاوره های الزم را دریافت نمایند.
وی، اعتم��اد و اطمین��ان ب��ه رون��د درمان و 
تشخیص پزش��کان و کادر بهداش��تی و درمانی 
از جمل��ه مطالبات این قش��ر ب��رای کنترل بهتر 
شیوع بیماری کرونا دانست و افزود: امتناع بیمار 
و همراهان وی از بس��تری ش��دن می تواند سیر 

بیماری را طوالنی تر و عوارض آن را تشدید 
نماید.

دکت��ر کیهانی، در ادامه با بی��ان اینکه حمایت، 
دلجوی��ی و عیادت از بیم��اران مبتا لزوما نباید 

حضوری باشد افزود: 
ارتباط تلفنی و تم��اس تصویری می تواند در 
روند درمان مبتایان به کرونا و کاهش اس��ترس 

آنها کمک کننده باشد.
این متخصص بیماری های عفونی با اش��اره به 
تجرب��ه وضعیتی بحرانی بلحاظ ش��یوع بیماری 
کرونا متذکر ش��د، ش��دت عای��م و میزان ابتا 
و م��رگ و میر ناش��ی از این بیماری به ش��دت 

افزایش یافته است.
وی ادام��ه داد: اگر چه از تعطیات ایام نوروز 
می توانستیم به نفع خودمان و برای کنترل شیوع 
بیماری بهره مند ش��ویم اما شاهد افزایش شیوع 
ای��ن بیم��اری هس��تیم و تجربه این پی��ک به ما 
گوش��زد می کند که همچنان می توانیم شرایطی 
س��خت تر را تجربه نمائیم و در این میان مردم 

نقش پر رنگی در کنترل شیوع بیماری دارند.

وبدا؛ مدیر کل آموزش و تحصیات تکمیلی 
دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: با شیوع 
بیماری کرونا، به تبع س��ایر دانشگاه ها جلسات 
متعدد برنامه ریزی و ه��دف گذاری برگزار و با 
قرار دادن آموزش مجازی در دس��تور کار، روند 

فراهم کردن زیرساخت ها تسریع شد.
ب��ه گزارش وبدا؛ دکتر جعفر مقدس��ی افزود: با 
توجه به ضعف در زیرساخت ها، کمیته ای برای 
توس��عه آموزش مجازی و توانمندسازی اعضای 
هیات علمی تش��کیل و فعالیت خ��ود را با تمام 

توان آغاز کرد.
ب��ه گفت��ه وی، ب��ا فراهم ش��دن مقدم��ات و 
توانمندش��دن اعضای هیات علمی، از اردیبهشت 

ماه 1۳۹۹ آموزش ها 100 درصد مجازی شد.
وی تصری��ح کرد: با توجه به ض��رورت برنامه 
ریزی آموزشی برای آموزش بالینی، پیش بینی های 
الزم در این زمینه نیز انجام و حضور دانشجویان 
در فضا های آموزش��ی درمانی و آزمایشگاه ها با 
حداقل تراکم از نظر تعداد و حداقل زمان ممکن 
برای انجام کارآموزی و با جایگزین های مناسب 

س��عی در حفظ کیفیت آموزش ش��د. وی، تهیه 
وانتش��ار محتواهای آموزشی را از دیگر اقدامات 
برش��مرد که در راس��تای پاس��خگویی اجتماعی 
و تاکی��د بر نقش اط��اع رس��انی و آموزش در 
پیش��گیری از بیم��اری ها و همه گی��ری اپیدمی 
کووید 1۹ صورت گرفت. دکتر مقدس��ی افزود: 
همچنین با هماهنگی صدا و س��یمای مرکز استان 
محتواهای علمی و آموزشی در قالب تیزر و برنامه 
ه��ای متنوع و گفت و گو مح��ور تولید و پخش 

شد.
وی، ارتباط و تعامل با ارگان و سازمان ها و تدوین 
ش��یوه نامه و اطاعیه های مختلف، اطاع رسانی 
به آحاد جامعه، برگزاری وبینارهای آموزشی، راه 
اندازی گروه ها و شبکه های اجتماعی با مدیریت 
اعض��ای هیات علمی و دانش��جویان برای انتقال 
آبشاری آموزش ها به جامعه را از دیگر اقدامات 
صورت گرفته در راستای کنترل و مدیریت شیوع 

بیماری کووید 1۹ برشمرد.
وی، فراهم شدن امکان برگزاری 100 درصدی 
آزمون های پایان ترم بصورت مجازی را از دیگر 

موفقیت هایی برش��مرد که در کنار معضات 
و مشکات عدیده ش��یوع اپیدمی کووید 1۹ در 

حوزه آموزش فراهم شد.
دکتر مقدسی در پایان از ویروس کرونا، بعنوان 
ویروس منح��وس و اضطراب و دلهره آوری یاد 
کرد که توانس��ت به خوبی گوشه ای از عظمت، 

گذشت و ایثار کادر درمان را به تصویر بکشد.
وی در ادامه از شهدای مدافع سامت یاد کرد و 
افزود: شهدای مدافع سامت کسانی هستند که در 
نزد خداوند روزی می خورند و س��عادت کسب 

افتخار شهادت را داشتند.
مدیر کل آموزش و تحصیات تکمیلی دانشگاه 
علوم پزش��کی شهرکرد در ادامه از بیماران درگیر 
با بیماری کرونا خواست توکلشان به خدا باشد و 
با رعایت بهداش��ت و دستورالعمل های پزشکی 
روند درمان خود را تس��ریع و از انتقال بیماری به 

اطرفیانشان جلوگیری نمایند. 
دکتر مقدس��ی در پایان نیز از خداوند خواست 
هرچه زودتر ش��ر این ویروس منحوس را از سر 

مردم دنیا کم کند تا آرامش به جامعه بازگردد.

بروز عالیم و عوارض ابتال به 
کرونا در افراد با توجه به ساختار 

ژنتیکی، تشابهات و مشخصات 
خانوادگی متفاوت است

شیوع بیماری کرونا روند فراهم شدن زیرساخت های آموزش مجازی را تسریع کرد
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وبدا؛ رئیس دانشکده دندانپزشکی شهرکرد 
گفت: شهریورماه امسال اولین سری دانشجویان 
این دانش��کده که 14 نفر هستند فارغ التحصیل 

می شوند.
به گزارش وبدا؛ دکتر فاطمه نادری ضمن تبریک 
فرا رسیدن ۲۳ فروردین ماه، روز دندانپزشک به 
تش��ریح خدمات دانشکده دندانپزشکی شهرکرد 
پرداخ��ت. وی تصریح کرد: دانش��کده ی دندان 
پزشکی شهرکرد از سال ۹۳ راه اندازی و فعالیت 
آموزش��ی خود را با پذیرش 1۷ دانشجو از سال 

۹4 رسمًا آغاز نمود.
دکتر نادری با اش��اره به ت��اش های صورت 
گرفته ب��رای ارتقاء کمی و کیف��ی خدمات این 
دانشکده در طول سال های راه اندازی آن اظهار 
داش��ت: تعداد هیُات علمی و دانش��جویان این 
دانش��کده تا انتهای س��ال ۹۹ به ترتیب به ۳۹ و 

1۳۵ نفر افزایش یافته است. 
وی افزود: با همت مسولین دانشگاه و پیگیری 

مسولین دانشکده، تعداد بخش های آموزشی، 
یونیت های فعال دانشکده، تعداد البراتوار 
و میزهای پره کلینیک و اتاق های گچ این 

دانشکده در انتهای س��ال ۹۹ نسبت به ابتدای 
سال ۹۸ تقریبًا رشد دو برابری داشته است.

وی ادام��ه داد: همچنی��ن تا انتهای س��ال ۹۹، 
درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان های سه طبقه 
و دو طبقه در دس��ت ساخت در این دانشکده به 
ترتی��ب به ۵۵ و ۸۵ درصد رس��ید و پروژه های 
جدیدی که در این س��ال آغاز شد شامل: سوله: 
۲۵ درصد، مس��جد: 4۵ درصد و نگهبانی: 100 
درصد پیش��رفت داشته اس��ت. رئیس دانشکده 
دندانپزشکی ش��هرکرد در ادامه از تخصیص ۲۵ 
یونیت به کلینیک دانشکده از طریق هیات امنای 
ارزی طی موافقت دکتر جانبابایی معاون درمان 

وزارت بهداش��ت طی سفر به استان خبر داد و 
۲۵ یونیت نیز توسط معاونت اموزشی با استفاده 
از تس��هیات بانک��ی خریداری خواهد ش��د و 
افزود: همچنین جهت تاس��یس مرکز تحقیقات 
دندانپزش��کی و تامین برخی از تجهیزات مورد 
نی��از با پیگی��ری معاونت تحقیق��ات و فناوری 

دانشگاه موافقت بعمل آمد.
دکت��ر نادری در پایان یادآور ش��د، دو کلینیک 
ص��دف و رس��الت بعن��وان کلینیک ه��ای زیر 
مجموعه ی دانش��کده دندانپزش��کی ش��هرکرد 
در مرک��ز اس��تان فعال و ب��ه مراجعین خدمات 

تخصصی دندانپزشکی ارائه می نمایند.

تقدیر از اساتید ، کارکنان 
دندانپزشکی  دانشجویان  و 
به مناسبت روز دندانپزشکی
به مناس��بت ۲۳ فروردین س��الروز بزرگداشت 
دندانپزش��کان مدیران ارشد حوزه ستادی معاونت 
آموزشی دانش��گاه روز دوش��نبه ۲۳/01/1400 با 
حضور در دانشکده دندانپزشکی و اهداء تقدیرنامه 

و شاخه گل از زحمات ایشان تقدیر نمودند.

 ب��ه گزارش روابط عمومی معاونت آموزش��ی 
دانشگاه در این دیدار که به علت شیوع ویروس 
منحوس کرونا در کشور و استان در محوطه باز 
و فضای س��بز دانش��کده دندانپزشکی و رعایت 
دقی��ق و کامل پوت��کل های بهداش��تی صورت 
پذیرفت از زحمات این اساتید قدردانی به عمل 

آمد.
در ابت��دای این مراس��م دکتر نادری ریاس��ت 
دانش��کده ضم��ن تبری��ک ای��ن روز ب��ه همه 
اساتید،کارکنان و دانش��جویان گرامی از حضور 
مدیران حوزه آموزش در دانشکده دندانپزشکی

تش��کر نم��ود و به بررس��ی عملک��رد این 
دانش��کده در طول سال گذشته و خدماتی که به 
مراجعین در زمان درگیری با پاندمی کرونا ارائه 

شد پرداخت.
در ادام��ه نی��ز ب��ا صحبت های دکت��ر رمضان 
آموزش��ی  مع��اون  اجرای��ی  نژاد)مع��اون 
و  آم��وزش  مقدس��ی)مدیر  دانش��گاه(،دکتر 
امور  رحیمی)ریاست  تکمیلی(،دکتر  تحصیات 
هیئت علمی دانش��گاه( و دکتر حبیبی)ریاس��ت 
مرکز مطالعت و توس��عه آموزش پزش��کی( این 
مراسم ادامه و این مدیران ستادی ضمن قدردانی 
از زحمات دندانپزش��کان گرام��ی در طول این 
سال ها به خصوص در زمان شیوع پاندمی کرونا 
از ایش��ان قدردانی و آرزوی موفقیت و سامتی 

برای آنها نمودند.
در پایان این مراس��م نیز لوح تقدیر و همچنین 
شاخه گلی به نشان تش��کر و تقدیر از عملکرد 

این اساتید به ایشان اهداء گردید. 

شهریور ۱۴۰۰ اولین 
سری دانشجویان دانشکده 
دندانپزشکی شهرکرد فارغ 

التحصیل می شوند



وب��دا؛ رئیس دانش��کده پرس��تاری و مامایی ش��هرکرد از آغاز 
واکسیناسیون دانشجویان کارورز پرستاری این دانشکده از روز دوشنبه 

سی ام فروردین ماه 1400 خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر رضا مسعودی افزود: نوبت اول واکسن کووید-1۹ 
گروه اول دانش��جویان پرستاری ترم ۸ این دانشکده تزریق شد. به گفته 
وی، بر اساس اعام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اولویت 
اول دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی برای دریافت واکسن کرونا 
شامل: دستیاران تخصص، فوق تخصص، فلوشیپ، دانشجویان پزشکی 
و دندانپزش��کی در مرحله کارآموزی و کارورزی، پرس��تاران در مرحله 
کارآموزی در عرصه)مراکز درمانی( می باش��د. دکتر مسعودی در پایان 
ابراز امیدواری کرد: با تاش و همت مس��ئولین دانشگاه، واکسیناسیون 

تمامی دانشجویان هر چه سریعتر انجام شود.

وب��دا؛ مدیر کل آموزش و تحصیات تکمیلی دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد، از برگزاری آزمون میان دوره پیش کارورزی و علوم 

پایه همزمان با سایر مناطق کشور در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر جعفر مقدس��ی اف��زود: این آزمون روز جمعه 
بیس��ت و یکم خرداد ماه سال 1400 در نوبت صبح از ساعت ۸:۳0 و 

به صورت الکترونیک و با حضور10 نفر داوطلب برگزار شد.
به گفته وی، آزمون میان دوره علوم پایه رش��ته پزشکی نیز در نوبت 
بع��د ازظهر و از س��اعت 14 به صورت الکترونی��ک و با حضور 1۷ 
داوطل��ب برگزار گردید. مدیر کل آم��وزش و تحصیات تکمیلی در 
ادامه ب��ا ابراز خرس��ندی از اینکه، این آزمون ب��دون داوطلب غایب 
برگزار ش��د گفت: کام��ل پروتکل های بهداش��تی کووید-1۹ در این 
آزمون رعایت ش��د. دکتر مقدسی در پایان یادآور شد، نتایج آزمون تا 
 sanjeshp.ir اواس��ط تیر ماه س��ال جاری و از طریق پایگاه اینترنتی

قابل مشاهده می باشد.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری از اعام موافقت وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی با راه اندازی رشته مامایی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه 

شهرکرد خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید شیرانی افزود: به استناد رای صادره در دویست 
هش��تاد و دومین جلسه شورای گس��ترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 
س��وم خردادماه 1400 با راه اندازی رش��ته مامایی مقطع کارشناس��ی ارش��د 
ناپیوس��ته در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد با 
ظرفیت پذیرش 4 دانشجو برای یک دوره موافقت شد. به گفته وی، در حال 
حاضر بیش از دو هزار ۶۸0 نفر در دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد مشغول 

به تحصیل هستند.

 وبدا؛ معاون آموزش��ی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات 
بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و بختی��اری گفت: واکسیناس��یون 

کووید-1۹ دانشجویان این دانشگاه در حال انجام است.
ب��ه گزارش وبدا؛ دکت��ر اکبر س��لیمانی در ادامه از انجام واکسیناس��یون 
کووید-1۹ دانش��جویان دانش��کده پرس��تاری بروجن با هم��کاری کادر 

بهداشتی این شهرستان خبر داد.
به گفته وی، در روزهای س��ه ش��نبه و چهارش��نبه 4 و ۵ خرداد ماه سال 
جاری و با هماهنگی های صورت پذیرفته توسط معاونت آموزشی دانشگاه 

و معاونت بهداشتی این واکسیناسیون صورت پذیرفت.
دکتر س��لیمانی با بیان اینکه، حدود 1۸۸ نفر از دانش��جویان این دانشکده 
واکس��ن مرحله اول کووید-1۹ را دریافت نمودند افزود: اطاع رسانی در 
خصوص مابقی دانش��جویان کارورز و کارآموز این دانشکده در سه رشته 
پرستاری، اتاق عمل و فوریت های پزشکی که تا کنون واکسن مرحله اول 

را دریافت ننموده اند جهت انجام واکسیناسیون صورت پذیرفت.
معاون آموزش��ی دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد در ادامه از تداوم روند 
واکسیناس��یون نوبت اول دانشجویان دانش��کده پیراپزشکی در روز جمعه 
هفت��م خردادماه 1400 خب��ر داد. به گفته وی، ب��ا هماهنگی های صورت 
پذیرفته توس��ط معاونت آموزشی و بهداشتی دانشگاه ۸0 دانشجوی دیگر 

این دانشکده واکسن کووید-1۹ خود را دریافت نمودند.
دکتر س��لیمانی افزود: با توجه به هماهنگی های صورت پذیرفته تاکنون 
حدود ۲۲0 دانش��جوی این دانشکده واکسن کووید-1۹ خود را دریافت و 
انش��اال مابقی دانشجویان در اسرع وقت در نوبت های بعدی واکسن خود 
را دریافت می نمایند. وی در پایان از زحمات مدیران و پرس��نل معاونت 
های آموزشی و بهداشتی و به خصوص کادر بهداشتی در امر واکسیناسیون 
دانشجویان قدردانی و ابراز امیدواری نمود، روند واکسناسیون دانشجویان 

با سرعت بیشتری ادامه و به پایان برسد.

دانشجویان 
کارورز پرستاری 

دانشکده پرستاری و 
مامایی شهرکرد واکسن 

کرونا دریافت کردند

             واکسیناسیون دانشجویان
        دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   

            در حال انجام است

آزمون میان دوره پیش کارورزی و 
علوم پایه رشته پزشکی برگزار شد

اخذ مجوز راه اندازی رشته مامایی مقطع 
کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه شهرکرد
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وبدا؛ معاون تحقیقا و فناوری دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد، 
از انقاد تفاهم نامه همکاری آموزش��ی، پژوهش��ی و فناوری بین این 

دانشگاه و شرکت آب و فاضاب استان خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر مهربان صادقی افزود: این تفاهم نامه بمنظور 
برقراری ارتباط بیش��تر در راستای رفع نیازهای دو مجموعه و انجام 
پ��روژه های مش��ترک بی��ن دانش��گاه و صنعت در پنجمی��ن روز از 
خردادماه 1400 به امضای ریاست دانشگاه و مدیر عامل شرکت آب 

و فاضاب استان رسید.
به گفته وی، دکتر ش��یرانی پیش از امضای این تفاهم نامه همکاری 
با تاکید بر ضرورت کاربردی ش��دن تحقیقات و مطالعات افزود: باید 
فعالیت های پژوهشی در راستای رفع نیاز جامعه و مردم انجام شود.
دکتر صادقی افزود: همچنین با اش��اره به اهمیت تامین آب سالم و 
بهداشتی در حفظ س��امتی و پیشگیری از بروز بیماری ها به برخی 
ظرفیت های دانش��گاه در ح��وزه های پژوهش��ی و زمینه همکاری 

مشترک با شرکت آب و فاضاب استان اشاره شد.

اخ�ذ مج�وز پذی�رش ۳ 
دانشجوی دکترای پژوهشی 
در دانشگاه علوم پزشکی در 
سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

وبدا؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال 
و بختیاری از اعام موافقت وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکی با جذب ۳ دانشجوی 
دکت��رای تخصص��ی پژوهش محور برای س��ال 
تحصیلی 1401- 1400 در این دانشگاه خبر داد.
ب��ه گزارش وبدا؛ دکتر مهرب��ان صادقی افزود: 
این دانشجویان در رشته های اپیدمیولوژی، آمار 
زیس��تی و فارماکوگنوزی در مراک��ز تحقیقات 
مدل سازی س��امت و گیاهان دارویی پذیرش 
می ش��وند. وی با اشاره به وجود شرایط خاص 
فارغ التحصیلی این دانش��جویان، از جمله چاپ 
 ISI( حداقل ۳ مقال��ه در نمایه های بین المللی
ی��ا pubmed(، مدت زمان ب��رای اخذ مدرک 
دکت��رای تخصصی پژوهش محور را بین ۳ تا ۵ 
س��ال اعام و یادآور شد، با توجه به محدودیت 
های متع��دد از جمله تحریم ه��ا معموالً چاپ 
مق��االت طوالن��ی تر و ب��ه تبع آن رون��د فارغ 
التحصیلی این دانشجویان نیز طوالنی تر خواهد 

شد.
مع��اون تحقیق��ات و فناوری دانش��گاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد در ادام��ه به س��ابقه جذب 
دانش��جوی دکترای تخصص��ی پژوهش محور 
در این دانش��گاه اش��اره و اظهار داش��ت: اولین 

دوره جذب دانش��جو در ای��ن مقطع با پذیرش 
۲ دانشجو در نیم سال اول سال 1۳۹1 در رشته 
ه��ای علوم دارویی گرایش گیاهان دارویی آغاز 

شد.
به گفته وی، دوره دوم در نیم س��ال اول سال 
1۳۹۲ با پذیرش یک دانش��جو در رش��ته علوم 
زیس��ت پزش��کی، گرای��ش ویروس شناس��ی 
پزش��کی در مرکز تحقیقات گیاه��ان دارویی و 
دوره سوم در نیمسال دوم سال 1۳۹۳ با پذیرش 
۳ دانشجو؛ ۲ دانشجو در رشته های علوم زیست 
پزشکی با گرایش ژنتیک پزشکی و یک دانشجو 
در گرایش ایمنی شناس��ی پزشکی همراه بود که 
بجز یکی از دانشجویان گرایش ژنتیک پزشکی، 

دیگر دانشجویان فارغ التحصیل شده اند.
دکتر صادقی افزود: در دوره چهارم در نیمسال 
اول س��ال 1۳۹۵ یک دانش��جو در رش��ته علوم 
دارویی جذب ک��ه هم اکنون این دانش��جو در 
حال تحصیل می باش��د. وی گفت: دوره پنجم 
نیز سه دانشجو در نیمس��ال اول سال تحصیلی 

1401-1400 جذب خواهند شد.
مع��اون تحقیق��ات و فناوری دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد با بیان اینکه جذب دانشجویان 
دکترای تخصصی پژوهش محور منجر به تقویت 
و افزایش پتانسیل پژوهشی هر دانشگاه می شود 
افزود: با توجه به اینکه دانشجویان صرفًا به کار 
تحقیقاتی و پژوهش��ی می پردازند هرچه تعداد 
این دانشجویان افزایش پیدا کند زمینه تحقیقات 
در دانشگاه نیز تقویت می شود.در همین راستا، 
با وجود محدودیت ها سیاست های دانشگاه بر 
مبنای توسعه جذب دانشجویان پژوهش محور 

می باش��د. ایش��ان با توجه به روند رو به رشد 
ارتقاء  اعضای هیات علمی به درجات دانشیاری 
و اس��تادی و برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته 
در راستای توسعه زیرساخت های پژوهشی در 
دانش��گاه به افزایش تعداد این دانش��جویان طی 

سال های آینده امیدوار بود.
وی، افزایش عاقه و گرایش اساتید به جذب 
دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور، در 
کنار حمایت های خوب حوزه پژوهش دانشگاه 
از ای��ن دانش��جویان از جمل��ه اه��دای گرنت 
های تحقیقاتی ویژه، توس��عه زیر س��اخت های 
پژوهش��ی و فراهم ش��دن امکانات و تجهیزات 
و آزمایش��گاه های تخصص��ی را از عوامل موثر 
در افزایش تعداد دانش��جویان دکترای تخصصی 
پژوه��ش مح��ور طی س��ال های آت��ی در این 

دانشگاه برشمرد. 
مع��اون تحقیق��ات و فناوری دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد در ادامه از توسعه فعالیت های 
پژوهش محور و زیرساخت های حوزه تحقیقات 
و پژوه��ش بعنوان س��رمایه گذاری کان در هر 
دانش��گاه یاد کرد و افزود: تقویت زیرس��اخت 
های این ح��وزه در مواقع بروز بحران، همچون 
شیوع بیماری کرونا، بسیار کمک کننده و حیاتی 
اس��ت. وی با اشاره به راه اندازی دو آزمایشگاه 
تخصصی ملکولی بر روی نمونه های کووید 1۹ 
در کوت��اه ترین زمان ممکن در روزهای ابتدایی 
ش��روع اپیدمی در استان، فراهم شدن این امکان 
را مرهون تاش های صورت گرفته مس��ئولین 
در راستای توسعه زیرساخت های پژوهشی در 

دانشگاه عنوان کرد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و شرکت 

آب و فاضالب استان
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وبدا؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: وبینار روش تحقیق 

مقدماتی در این دانشگاه برگزار می شود.
به گزارش وبدا؛ دکتر مهربان صادقی افزود: این وبینار با همکاری 
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سطح 
کش��وری در بستر big blue button در دهمین روز از خردادماه 

1400 از ساعت ۹ الی 1۲:۳0 برگزار می شود.

وی ب��ا بیان اینکه، برای ش��رکت کنندگان در این وبینار گواهی 
معتبر صادر می گردد، از ارائه مباحث آموزش��ی آن توسط اساتید و 
اعضای هیات علمی دانش��گاه از جمله دکتر رضا مس��عودی، دکتر 
جعفر مقدس��ی، دکترشهرام اعتمادی فر، دکتر شهریار صالحی، دکتر 
هایده حیدری، دکتر زینب توکل و  دکتر فاطمه علی اکبری خبر داد.
http:// :دکت��ر صادقی در ادامه، آدرس لینک وبینار را به نش��انی

۳j-webinar.skums.ac.ir/b/nur-qzy اعام کرد.

وبدا؛ معاون تحقیقات و فناوری دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات 
بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و بختیاری از تب��ادل تفاهم نامه 

همکاری مشترک فی مابین دانشگاه و شرکت گاز استان خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر مهربان صادقی افزود: این جلس��ه در بیست 
و ششمین روز از خردادماه 1400 با حضور میرعامل محترم شرکت 
گاز استان مهندس جهانبخش سلیمیان در دفتر رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد تشکیل شد.
وی تصریح کرد: برقراری ارتباط موثر بین صنعت و دانش��گاه در 

جهت پاسخگویی به نیازهای صنعت با استفاده از پتانسیل های 

موج��ود در دانش��گاه را از جمل��ه اهداف اصلی ای��ن تفاهم نامه 
برشمرد. 

به گفته دکتر صادقی، این تفاهم نامه با موضوع آموزشی، پژوهشی 
و فناوری در راستای پاسخ به نیازهای صنعت که در این تفاهم نامه 
شرکت گاز اس��تان بوده است برقرار گردیده است، تا بتواند نسبت 
به بررس��ی مشکات بهداش��تی و بهینه سازی و توسعه زیرساخت 
های شرکت گاز طبق اولویت های فناوری، تحقیقاتی و درخواست 
های ش��رکت توس��ط متخصصین و اعضای هیات علمی دانش��گاه 

اقدام گردد.

وبینار روش تحقیق مقدماتی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار می گردد

تبادل تفاهم نامه همکاری فی 
مابین دانشگاه و شرکت گاز استان
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 وبدا؛ کارشناس تغذیه معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد گفت: ازجمله مواردی که در 
تغذیه ماه مبارک رمضان باید رعایت شود پیروی از 

برنامه غذایی متنوع و متعادل است.
به گ��زارش وبدا؛ فرش��ته عایی اف��زود: ازجمله 
مواردی که در تغذیه ماه مبارک رمضان باید رعایت 
شود پیروی از برنامه غذایی متنوع و متعادل است.

وی با اشاره به اینکه برنامه غذایی متنوع و متعادل 
بدین معنا اس��ت که انواع مختلف��ی از مواد غذایی 
به تناس��ب با یکدیگر ترکیب شود، افزود: همچنین 
توصیه می ش��ود فرد روزه دار در ماه مبارک رمضان 
به مقدار کافی از مواد مورد نیاز برای حفظ سامت 

بدن استفاده کند.
کارش��ناس تغذیه ادامه داد: رعای��ت میانه روی با 
محدود نم��ودن غذاهای دارای چربی، کلس��ترول، 
قند، نمک زی��اد و ترکیبات افزودنی، اصل بس��یار 
مهمی اس��ت که باید به صورت ویژه مورد عنایت 

روزه داران قرار گیرد.
عایی عن��وان ک��رد: گروه های غذایی براس��اس 
محت��وی تش��کیل دهن��ده آن ه��ا ش��امل پروتئین، 
ویتامین و مواد معدنی به ۶ گروه اصل تقسیم بندی 
می ش��وند، و افراد روزه دار باید در س��بد تغذیه ای 

خود به تناسب از آن ها استفاده کند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: ف��رد روزه دار بای��د برای 
برط��رف نمودن نیازهای بدن خ��ود از آب، اماح، 
ویتامین ها، مواد معدنی، پروتئین ها و... استفاده کند.

کارشناس تغذیه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی ش��هرکرد تاکید کرد: انرژی مورد نیاز بدن 
افراد روزه دار در س��ه وعده غذایی سحر، افطار و 

شام تامین می ش��ود بنابراین توجه به این سه وعده 
غذایی بسیار مهم است.

عایی با اشاره به اینکه گروه اول از ۶ گروه غذایی 
ذکر ش��ده در ب��اال، نان و غات اس��ت، این گروه 
شامل نان ها، برنج، انواع ماکارونی، رشته ها، غات 
صبحانه، بلغور گندم و بلغور جو است، توصیه کرد: 
اف��راد روزه دار حداقل نیمی از نان و غات مصرفی 

روزانه خود را از سبوس ها تامین کنند.
وی دومی��ن م��ورد از ۶ گ��روه غذای��ی اصلی و 
جایگزی��ن آن ها را س��بزی ها عنوان ک��رد و گفت: 
این گروه شامل انواع کاهو، اسفناج، کرفس، سبزی 
خوردن و سایر سبزی های برگی، انواع کلم، هویج، 
بادمجان، نخود س��بز، لوبیا س��بز، انواع کدو، فلفل، 

قارچ، خیار، گوجه فرنگی، پیاز و... هستند.
کارش��ناس تغذیه خاطرنشان کرد: گروه سوم میوه 
ها هس��تند که شامل انواع میوه های فصل، انواع آب 
میوه طبیعی و بدون شکر افزوده، کمپوت میوه ها و 

میوه های خشک است.
عایی تاکید کرد: مصرف مقادیر کافی از غذاهای 
گروه سبزی ها و میوه ها در ایام روزه داری با تامین 
ویتامین ه��ا به خص��وص ویتامین C و پیش س��از 
ویتامین A به تقویت سیستم ایمنی بدن برای مقابله 

با بیماری کووید1۹ کمک می کنند.

وی اضافه کرد: گروه چهارم مواد لبنی هستند، این 
گروه ش��امل شیر، ماس��ت، پنیر، کشک و دوغ و... 
می ش��ود و باعث تامین کلس��یم، فسفر و بخشی از 
پروتئین، ویتامین های گروه B به خصوص ویتامین

B۲ و B1۲ می شوند.
کارش��ناس تغذیه گفت: لبنیات به تقویت سیستم 
ایمن��ی بدن کم��ک کرده ل��ذا توصیه می ش��ود که 
مواد لبنی آن هم از نوع کم چرب حتما در لیس��ت 

غذاهای مصرفی در ماه مبارک رمضان قرار گیرد.
عایی گروه گوش��ت و تخم م��رغ را منبع تامین 
پروتئین حیوانی و گروه پنجم تغذیه ای دانس��ت و 
تاکید کرد: گروه شش��م نیز گ��روه حبوبات و مغز 
دانه ها ش��امل نخود، انواع لوبیا، ع��دس، باقا، لپه، 
ماش و... و مغزها ش��امل گردو، بادام، فندق، پسته، 
بادام زمینی، بادام هندی و... هستند که حتما در ایام 

روزه داری ماه مبارک رمضان باید استفاده شوند.
وی یادآور ش��د: با توجه ب��ه همزمانی ماه مبارک 
رمضان با ایام ش��یوع کرون��ا و لزوم تغذیه صحیح، 
روزه داران بای��د مصرف منابع کافی پروتئین اعم از 
پروتئین ها حیوان��ی و گیاهی را مد نظر قرار دهند، 
این مواد غذایی عملکرد طبیعی سیس��تم ایمنی بدن 
ب��رای پیش��گیری از بیماری کووی��د 1۹ را تقویت 

می کنند.
کارش��ناس تغذیه بیان داش��ت: الزم به ذکر است 
حبوبات منبع سرش��ار از پروتئین اس��ت، این مواد 
زمان��ی که همراه با غات مصرف ش��وند می توانند 
ی��ک منب��ع پروتئین��ی بس��یار خوب ب��رای بدن و 
جایگزینی مناسب برای گوشت، مرغ و ماهی باشند.

وبدا؛ معاون غذا و داروی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد از برگزاری نخس��تین 
همایش سراسری معاونین غذا و دارو سراسر کشور بصورت ویدئو کنفرانس خبر داد.

ب��ه گزارش وبدا؛ دکتر رضا محمدی افزود: این همایش با حضور دکتر ش��انه س��از 
معاون وزیر بهداش��ت و رئیس سازمان غذا و دارو نخس��تین همایش معاونین غذا و 

داروی سراسر کشور در سال 1400 به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
به گفته وی، در این همایش که در هشتمین روز از فروردین ماه سال 1400 بصورت 
آناین برگزار شد، دکتر شانه ساز بر اهمیت اجرای برنامه ها و سیاست های سازمان 
غذا و دارو و سیاستگذاری صحیح در زمینه غذا و دارو با توجه به مشکات و چالش 
ه��ای موجود پرداخته و بر هم افزایی و هماهنگی دانش��گاه های قطب س��ال جدید 

تاکید کرد.
وی، لزوم توجه به جایگاه و اهمیت س��امانه ttac در رصد کامل کاالهای س��امت 
محور اعم از دارو، لوازم آرایش��ی بهداش��تی، غذایی و همچنین توجه به کمبودها و 

میزان بدهی دارویی و ملزومات پزش��کی به ش��رکت ها ی پخش، میزان همکاری   
    ش��رکت هایی دارویی و مش��کات حوزه غذا و آزمایش��گاه را از دیگر مباحث 

     مطرح شده در این همایش آناین برشمرد.

برنامه غذایی متنوع و 
متعادل، توصیه کارشناسان 

تغذیه در ماه رمضان

نخستین همایش سراسری معاونین غذا و 
دارو سراسر کشور بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

57



وبدا؛ هم زمان با فرا رس��یدن ماه مبارک رمضان، برای افرادی 
ک��ه به دلیل ابتا ب��ه بیماری، دارو مصرف م��ی کنند، همواره این 
س��وال مطرح می ش��ود که نحوه صحیح مصرف داروها در زمان 
روزه داری ب��ه چه ش��کل اس��ت و آیا قطع مص��رف داروها و یا 
جابجایی زمان مصرف دارو به زمانهای قبل از سحر یا بعد از افطار 

کار درستی است.
ب��ه گ��زارش وبدا؛ مع��اون غذا و دارو دانش��گاه علوم پزش��کی 
شهرکرد در پاسخ به این س��واالت گفت: در بارداری، شیردهی و 
برخی از بیماری ها مانند دیابت، فش��ارخون، روده تحریک پذیر، 
یبوست، زخم های گوارشی )معده و دوازدهه(، اختاالت کلیوی، 
اختاالت غده تیروئید، بیماری های اعصاب و روان، قلبی عروقی 
و تنفسی، فرد ملزم می باشد پیش از اقدام به روزه داری، با پزشک 

معالج خود در خصوص اقدام به روزه داری مشورت نماید.
دکتر رضا محمدی یاد آور ش��د: بیماران نباید بدون مش��ورت با 
داروس��از یا پزشک معالج خود، اقدام به قطع دارو، تغییر یا کاهش 
دوز مصرف��ی و یا تغییر زمان مص��رف نمایند ضمن اینکه رعایت 
نک��ردن این اصول م��ی تواند منجر به عدم اثربخش��ی دارو، عدم 
دس��تیابی به اث��رات درمانی، بروز اثرات جانبی و تش��دید بیماری 

شود.
وی تصری��ح کرد: چنانچه ف��ردی به رغم ابتا به بیماری، پس از 
مش��ورت با پزشک معالج، مجاز به روزه گرفتن باشد، می بایست 
به نکات��ی توجه نماید از جمله اینکه، بیم��اران مبتا به صرع، در 
مع��رض خط��ر تغیی��ر دوز دارو در ایام روزه داری می باش��ند و 
پزش��کان عاوه بر بیماران صرعی که با قطع دارو دچار بازگشت 
حمات تشنجی می شوند، باید به بیماران مبتا به آسم که با قطع 
داروهای استنشاقی و افشانه های تنفسی دچار حمات آسمی می 

شوند مشاوره دقیق داده و توصیه های الزم را ارائه کنند.
وی ادامه داد: مطالعات به عمل آمده روی داروهای ضد فشارخون 
نشان می دهد که روزه داری تاثیر خاصی بر اثربخشی این داروها 

ن��دارد. البته گاهی اوقات الزم اس��ت در م��ورد داروهای مدر 
)ادرار آور(، ب��رای جلوگیری از کاهش آب بدن، پزش��ک اقدام به 
کاه��ش دوز این داروها در بیماران روزه دار نمود. همچنین برخی 
از داروهای ضد التهاب این قابلیت را دارند که دوبار در طول روز 
مصرف ش��وند. مصرف این گونه داروها را می توان با مش��ورت 

پزشک و داروساز به زمان افطار و سحر موکول نمود.
معاون غذا و دارو دانش��گاه با بیان این مطلب که پزش��ک معالج، 
جه��ت درمان عفونت در بیمار روزه دار، می تواند اقدام به تجویز 
آنتی بیوتیک هایی نماید که به جای چند بار مصرف در طی روز، 
یک یا دو بار در روز مصرف ش��وند افزود، برخی از داروها نیز به 
ش��کل آهس��ته رهش در بازار دارویی موجود می باشند. در مورد 
این داروها به جای مصرف س��ه تا چهار بار در روز، پزش��ک می 
تواند داروی آهسته رهش که یکبار در روز تجویز می شود توصیه 

نماید.
وی گفت: تغییر نحوه مصرف برخی از داروها )از شکل خوراکی 
به ش��کل پوس��تی( در این ایام نیز بنا به تجویز پزشک ممکن می 
باشد و در صورت وجود این شکل دارویی، بجای مصرف برخی 
از داروه��ای خوراکی، پزش��ک معالج می تواند آنها را به ش��کل 
زیس��ت چسب )چس��ب پوس��تی دارو در صورت موجود بودن( 

تجویز کند.
دکتر محمدی در خصوص مبتایان به دیابت تاکید کرد: هر چند 
روزه داری برای برخی از مبتایان به دیابت بنابر تشخیص پزشک 
معالج می تواند مفید باشد، ولی تغییر خودسرانه دوز دارو و رژیم 
غذایی در برخی دیگر بسیار خطرناک است و بیمارانی که انسولین 
مصرف می نمایند قبل از اقدام به روزه داری باید با پزشک معالج 

خود مشورت نمایند.
وی ادامه داد: در تمامی بیماران دیابتی، کنترل مرتب قند خون و 

تنظیم آن بسیار مهم می باشد.

نکات مهم 
مرتبط با مصرف 
داروها در ماه 
مبارک رمضان

58



عطاری ها، مجاز به تجویز 
داروهای گیاهی و ترکیبی نیستند
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وبدا؛ معاون غذا و دارو دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: 
با هدف س��اماندهی و نظارات بر توزیع انس��ولین در داروخانه ها، 
عاوه بر الزامی بودن ثبت اطاعات بیمار در س��امانه ttac توس��ط 
داروخانه ها، باید بیماران کارت حواله الکترونیک را از سامانه ثبت 

حواله الکترونیک معاونت درمان دریافت کنند.
به گ��زارش وبدا؛ دکتر رضا محمدی در جلس��ه هماهنگی توزیع 
انسولین در داروخانه های اس��تان که با حضور موسسین داروخانه 
ه��ا و نمایندگان��ی از معاونت درمان در س��الن اجتماعات معاونت 
غذا و دارو برگزار ش��د، هدف از اجرای طرح حواله الکترونیک را 
ساماندهی هر چه بهتر به وضعیت توزیع انسولین در داروخانه ها و 

کاهش مشکات مردم عنوان کرد.
ب��ه گفته وی، بیماران نیازمند دریافت انس��ولین پس از مراجعه به 
داروخانه، جهت دریافت حواله الکترونیک به کارشناس��ان معاونت 
درمان در شهرس��تانها معرفی می ش��وند و کارت حواله الکترونیک 

دریافت می کنند.
وی، داش��تن حواله الکترونیک را برای دریافت انس��ولین توس��ط 
بیماران الزامی دانس��ت و تصریح کرد: نوع انس��ولین مصرفی بیمار 
در حواله الکترونیک قید ش��ده است و بیماران در مراجعات بعدی 

ب��ه داروخانه ها از همین حواله اس��تفاده م��ی کنند مگر اینکه به 
صاحدید پزش��ک نوع انسولین مورد نیاز بیمار تغییر کرده باشد که 
در ای��ن صورت نیاز به تهیه کارت حواله الکترونیک جدید خواهد 

بود. 
معاون غذا و دارو دانش��گاه تاکید کرد: کلیه داروخانه های توزیع 
کننده انسولین موظف به دریافت کاربری در سامانه TTAC و ثبت 

اطاعات دریافت کنندگان انسولین در این سامانه هستند.
وی، قطع س��همیه انسولین داروخانه هایی که کاربری TTAC را 
دریافت نکرده و از ثبت اطاعات دریافت کنندگان انسولین در این 
س��امانه خودداری کنند را قطعی دانست و افزود: سهمیه خرداد ماه 
تنها بر اس��اس گزارش گیری از سامانه TTAC می باشد، لذا الزم 
است داروخانه هایی که هنوز کاربری TTAC خود را فعال ننموده 

اند در اسرع وقت پیگیری نمایند.
دکت��ر محمدی ادامه داد: به طور کل��ی داروخانه ها موظفند برای 
تحویل قلم انسولین، عاوه بر بحث تاییدیه بیمه و تاییدیه دریافت و 
ثبت نسخه آزاد در سامانه ttac، در صورتی که اولین مراجعه بیمار 
به داروخانه جهت دریافت انس��ولین اس��ت بیمار را به کارشناسان 

معاونت درمان برای صدور کارت حواله الکترونیک ارجاع دهند.

گف��ت:  ش��هرکرد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  داروی  و  غ��ذا  مع��اون  وب��دا؛ 
   تاکن��ون داروه��ای گیاهی و ترکیبی در اس��تان چهارمحال و بختیاری صادر نش��ده اس��ت. 
       به گزارش وبدا؛ دکتر رضا محمدی در تش��ریح این خبر اظهار داش��ت: در حال  
           حاضر عطاری های فعال در س��طح اس��تان چهارمحال و بختیاری تنها مجاز به فروش  
              گیاه��ان داروی��ی و برخ��ی روغن ه��ای معمول��ی به صورت فله هس��تند. وی افزود: 
                عطاری ها به هیچ عنوان مجاز به فروش داروهای دست ساز به اشکال مختلف نیستند
        وعلیرغم تذکر طی جلسات متعدد، اما متاسفانه تخلف در این زمینه صورت می گیرد. 
                    دکتر محمدی با بیان اینکه برای ساماندهی صنف عطاران درصدد تشکیل یک 
                      بان��ک اطاعات��ی هس��تیم، گف��ت: در حال��ی که این صن��ف زیرنظر وزارت 
                   بهداش��ت ق��رار ندارن��د، ام��ا کارشناس��ان س��ازمان غ��ذا و دارو در بازرس��ی

         از این اصناف حضور دارد. 
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به تخلفات عطاری ها، عنوان کرد: 
ساالنه پرونده های متعددی در خصوص این صنف تشکیل و در مراجع قضایی مورد بررسی قرار 
می گیرد و با بسیاری از این افراد برخورد الزم صورت گرفته و تعدادی از واحدها نیز پلمب شده است. 
تجوی��ز  دست س��از،  داروه��ای  غیرمج��از  ف��روش  پزش��کی،  ام��ور  در  دخال��ت  وی 
اف��زود:  و  ک��رد  اع��ام  عط��اری   صن��وف  تخلف��ات  تری��ن  عم��ده  از  را   ... و  دارو 
باتوج��ه ب��ه تع��دد عطاری ه��ا بای��د س��ازماندهی ای��ن صن��ف در دس��تور کار ق��رار گی��رد.

ارائه حواله الکترونیک برای تحویل انسولین الزامی است



به گ��زارش روابط عموم��ی معاونت فرهنگ��ی و امور 
دانشجویی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد؛ امیدی رئیس اداره 
قرآن و عترت دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد با اعام این خبر 
اظهار داش��ت: محمد ملکی دانشجوی دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد به نمایندگ��ی از وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی موفق به کس��ب رتبه اول رشته ش��عر در بخش ادبی 

سی وپنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور شد.
وی افزود: همچنین فاطمه  امیری نیا دیگر دانشجوی دانشگاه 
علوم پزش��کی شهرکرد به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی رتبه س��وم رشته طراحی پوستر را در بخش 

هنری این جشنواره کشوری از آن خود کرد.
امیدی اضافه کرد: مراس��م اختتامییه و تجلی��ل از برگزیدگان 
این جش��نواره به میزبانی وزارت بهداشت با اهدای لوح تقدیر، 
تندیس جش��نواره و جوایز نقدی، س��وم خرداد ماه در س��الن 

همایش های بین المللی رازی تهران برگزار گردید.
 گفتنی اس��ت؛ در سی وپنجمین جش��نواره ملی قران و عترت 
دانش��جویان کش��ور دانش��جویانی از "وزارت علوم"، "وزارت 
بهداش��ت"، "دانش��گاه آزاد اس��امی"، "دانش��گاه های جام��ع 
علمی کارب��ردی"، "پیام ن��ور"، "فنی وحرف��ه ای"، "فرهنگیان" و 

"علوم  و معارف قرآن کریم" با یکدیگر به رقابت پرداختند.
این جش��نواره در بخش های مختلف��ی همچون بخش آوایی 
شامل: قرائت، ترتیل، حفظ، دعا و مناجات خانی، اذان و تواشیح؛ 
بخش معارفی ش��امل: آشنایی با سیره معصومین، آشنایی با نهج 
الباغه، آش��نایی با صحیفه س��جادیه، احکام، پرسمان معارفی، 
آش��نایی با احادیث اهل بیت )ع(، ترجمه و تفس��یر قرآن کریم، 

حفظ موضوعی و سبک زندگی برگزار شد. 
همچنین در جشنواره امسال بخش هنری در رشته های نقاشی، 
خوشنویس��ی، تذهیب، مع��رق و منبت، فیلم کوت��اه، عکس و 
پوس��تر به مس��ابقات اضافه شده بود و دانش��جویان در بخش 
فناوری نیز در قس��مت های اپلیکیش��ن و کانال های مجازی به 

رقابت پرداختند.
دانش��جویان در بخش های ادبی و پژوهش��ی نیز به ترتیب در 
زیرمجموعه هایی مانند ش��عر، داس��تان کوتاه، نمایشنامه نویسی 
و فیلم نامه نویس��ی و همچنی��ن تلخی��ص کتاب، نق��د کتاب و 

مقاله نویسی آثار خود را ارائه کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و امور دانش��جویی دانش��گاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد؛ مرجان انصاری رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم 
پزشکی ش��هرکرد در تشریح این خبر گفت: از س��وی اداره ورزش های همگانی 
وزارت بهداشت، نتایج مسابقات رشته دارت نخستین المپیاد مجازی ورزش های 

همگانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی اعام شد.
وی افزود: بر این اس��اس، دختران ورش��کار دانش��جوی دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد موفق به کسب مقام پنجم در این مسابقات شدند.
انصاری اضافه کرد: زهرا فتاحیان و عاطفه رحمانی دهنوی، دانشجویان حائز رتبه 
در مسابقات رشته دارت نخستین المپیاد مجازی ورزش های همگانی دانشجویان 
وزارت بهداش��ت بودند. به گفته وی؛ اولی��ن المپیاد مجازی ورزش های همگانی 
وزارت بهداش��ت در در ۶ رش��ته ورزش��ی دارت، طناب زن��ی، روپایی، آمادگی 
جس��مانی، هدف زنی والیبال، و دوچرخه سواری برگزار شد. انصاری خاطرنشان 
کرد: امس��ال برگزاری مسابقات به صورت مجازی و غیرحضوری، رویکرد نوینی 
بود که به علت پیشگیری از شیوع کرونا در ورزش دانشجویان دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور صورت گرفت.

اختصاص ۲۰ میلیاردریال اعتبار برای تجهیز 
سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

وب��دا؛ معاون فرهنگی واموردانش��جویی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد از 
اختصاص ۲0 میلیارد ریال اعتبار از سوی وزارت بهداشت جهت تجهیز آشپزخانه 

سلف سرویس این دانشگاه خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکترشهرام طهماسبیان در تشریح این خبر اظهار داشت: احداث 
سلف س��رویس جدید دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد طی سه مرحله با صرف 
110 میلیارد ریال هزینه، به ۹۸ درصد پیش��رفت فیزیکی رسیده است. وی افزود: 
برای تبدیل آش��پزخانه نیمه سنتی به صنعتی این سلف، ۲0 میلیارد ریال اعتبار از 
س��وی وزارت بهداشت تخصیص یافت و هم اکنون مراحل تکمیل و تجهیز این 

آشپزخانه در حال اجراست.
دکتر طهماس��بیان خاطرنش��ان کرد: پیش بینی ش��ده با تکمیل و تجهیز س��لف 
س��رویس جدید دانش��گاه از ترم آینده س��ال تحصیلی 1400 ، ای��ن مکان قابل 
استفاده دانشجویان و اساتید قرار گیرد. وی ادامه داد: با بهره برداری از این سلف 

سرویس، مراحل مناقصه و تحویل به بخش خصوصی انجام خواهد شد.

درخشش دانشجویان علوم 
پزشکی شهرکرد در سی وپنجمین 
درخشش دانشجویان علوم پزشکی جشنواره کشوری قرآن و عترت

شهرکرد در مسابقات دارت المپیاد ورزش های 
همگانی وزارت بهداشت
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                 وب��دا؛ ب��ه مناس��بت 14 ژوئن، مص��ادف با ۲4 خرداد ماه " روز 
جهانی اهدای خون " فراخوان پویش دانشجویی " اهدای خون، تداوم زندگی 

" دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد منتشر شد.
به گزارش وبدا؛ معاون فرهنگی و امور دانش��جویی دانش��گاه علوم پزشکی 
شهرکرد اظهار داش��ت: در این فراخوان از دانشجویان داوطلب اهدای خون 
دعوت می شود تا در اقدامی هماهنگ روزهای ۲۳ و ۲4 خرداد ماه در قالب 
پویش دانش��جویی "اهدای خون، تداوم زندگی" جهت اهدای خون به مراکز 

انتقال خون استان چهارمحال و بختیاری مراجعه نمایند.
دکتر ش��هرام طهماس��بیان افزود: مراک��ز انتقال خون اس��تان در ایام پویش 
آماده انج��ام هماهنگی الزم جهت پذیرش دانش��جویان به صورت انفرادی 
و گروه��ی خواهد بود. وی در پایان خاطرنش��ان ک��رد: در صورت هر گونه 
سوال و هماهنگی برای ایاب و ذهاب دانشجویان به معاونت فرهنگی و امور 
دانشجویی دانش��گاه واقع در مجتمع آموزشی رحمتیه شهرکرد مراجعه و یا 

تماس حاصل نمایید.

علوم  دانشجویان  اینترنت  حجم  افزایش 
پزشکی شهرکرد در مقاطع تحصیالت تکمیلی

وبدا؛ معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از 
افزایش حجم اینترنت دانشجویان در مقاطع تحصیات تکمیلی کارشناسی 

ارشد، پزشکی و phd این دانشگاه خبر داد.
به گزارش وبدا، دکتر ش��هرام طهماس��بیان در نشس��ت با اعضای جدید 
شورای صنفی اظهار داشت: به دنبال بازدید دکتر شیرانی رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد از خوابگاه های دانشجویی و بررسی مطالبات دانشجویان 
درخص��وص اینترنت مصرفی، میزان اختصاص اینترنت به دانش��جویان در 
مقاطع تحصیات تکمیلی کارشناسی ارشد، پزشکی و phd افزایش یافت. 
وی اف��زود: ب��ا پیگیری های ص��ورت گرفته ۵0 درصد ب��ه حجم اینترنت 
اختصاص یافته به دانشجویان بر اساس رشته و مقطع تحصیلی اضافه گردید. 
معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنشان 
کرد: این میزان افزایش حجم اینترنت به صورت موقت و به علت برگزاری 
کاس ها و آزمون ها به صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی در 

دوران شیوع بیماری کرونا صورت پذیرفت.

فراخوان پویش دانشجویی " 
اهدای خون، 

تداوم زندگی "

وبدا؛ نشس��ت برنامه ریزی برای همکاری با ش��هرداری شهرکرد به منظور 
ارتقاء فضاهای پردیس رحمتیه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار گردید.
به گزارش وبدا؛ به دعوت دانش��کده پیراپزش��کی دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد، نشس��تی با حض��ور ش��هردار ش��هرکرد و مع��اون فرهنگی و 
امور دانش��جویی و جمعی از مس��ئولین ب��ا هدف افزای��ش همکاری های 
بی��ن بخش��ی و تعامل دو س��ویه ب��رای رفع مش��کات برگ��زار گردید.
دکتر شهرام طهماسبیان معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد در این نشست اظهار داشت: هم اکنون برای تحصیل دانشجویان، 
۷ دانش��کده در مقاطع دکتری، رزیدنت، پزش��کی عمومی، دندانپزش��کی، 
کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مختلف در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۹00 دانشجو در این دانشگاه مشغول به 
تحصیل هستند. دکتر طهماسبیان توسعه دانشگاه به منظور جذب دانشجویان
   داخل��ی و خارج��ی را یکی از برنامه های پیش رو عن��وان کرد و گفت:
    پیش بینی شده تا سال 140۸ ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشگاه به
      بیش از ۳ هزار نفر برسد. وی با اشاره به اسکان دانشجویان در خوابگاه
        های دانش��جویی تصریح کرد: پیش از دوران ش��یوع بیماری کرونا،
         حدود یک هزار و 100 دانش��جو در ۶ خوابگاه )4 خوابگاه برادران
        و۲ خوابگاه خواهران( در مجتمع پردیس رحمتیه شهرکرد، خدمات
          دریافت می کردند. دکتر طهماسبیان خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم
          پزش��کی ش��هرکرد عاوه بر رس��الت آموزش، در پژوهش و ارائه 
         خدمات در حوزه بهداش��ت و درمان س��طح اس��تان چهارمحال و 
اس��ت. فع��ال  بختی��اری            
            وی اص��اح ج��اده کنون��ی منته��ی به دانش��گاه علوم پزش��کی
                شهرکرد را از مهمترین مطالبات و برنامه های در دستور کار عنوان
           کرد و گفت: رفع مشکات مربوط به حمل و نقل و ایاب و ذهاب
             دانش��جویان، آس��فالت مس��یرهای ورودی دانشکده های جدید 
            االحداث، محوطه سازی و توسعه فضای سبز، احداث آالچیق در
            خوابگاه های دانشجویی و ایجاد باغ مطالعه خواهران و برادران در
            مجتمع آموزش��ی رحمتیه ش��هرکرد نیازمند توجه مسئوالن استانی
اس��ت.             
              وی در ادام��ه در بازدی��د میدانی ش��هردار و معاونین ش��هرداری
             ش��هرکرد از مجتمع پردیس رحمتیه و خوابگاه های دانش��جویی
             خاطرنشان کرد: نبود فضای سبز مناسب و عدم اتصال فاضاب
              خوابگاه ها به شبکه فاضاب شهری از دیگر مشکات موجود
             در این دانشگاه است. بهادر عبدالغنی شهردار شهرکرد نیز در این
            نشست افزود: هم اینک بازنگری طرح جامع شهری در دست اقدام
               است و بررسی ورودی های شهر که جاده دانشگاه علوم پزشکی
            نی��ز ج��زو آن محس��وب م��ی ش��ود در ح��ال بررس��ی اس��ت.
             شهردار شهرکرد برای کمک به تأمین آسفالت مورد نیاز، محوطه
            سازی، ایجاد بوستان در مجتمع رحمتیه و همچنین اطاع رسانی
            و تبلیغات شهری اعام آمادگی کرد. در پایان این نشست مقرر شد
              ضم��ن انعق��اد تفاه��م نام��ه فی مابین دانش��گاه علوم پزش��کی
              و ش��هرداری ش��هرکرد، نشستی با حضور مسئوالن استانی راه و
             شهرس��ازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای، اس��تانداری و آب
                و فاضاب جهت بررسی و رفع مشکات جاده منتهی به دانشگاه 
گ��ردد. تش��کیل  ش��هرکرد  پزش��کی  عل��وم              
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همکاری با شهرداری شهرکرد به منظور 
ارتقاء فضاهای پردیس رحمتیه علوم 

پزشکی شهرکرد



وبدا؛ ب��ا اهدای لوحی از س��وی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سید علی 
درخش��ان مدیر روابط عمومی و اطاع رسانی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تقدیر بعمل آمد.
به گزارش وبدا؛ در متن این لوح تقدیر خطاب 
به درخشان آمده است، رسالت حوزه ارتباطات؛ 
تعامل سازنده با جامعه در سایه اطاع رسانی به 

هنگام، دقیق و شفاف است.
همه گیری بی سابقه ویروس کرونا کارکردهای 
ارتباط��ات اجتماعی را در هم پیچیده و تعریف 
جدیدی از رس��انه و اطاع رس��انی، پیش روی 
فع��االن این حوزه گذارده اس��ت ت��ا جایی که 
شاید بتوان دوره حاضر را نقطه عطف مدیریت 
ارتباطات نامید. اکنون، س��الی مملو از خاطرات 
و مخاطرات را پش��ت س��ر م��ی گذاریم و اگر 
نب��ود لطف و عنایت خداوند بزرگ و همفکری 
و همراهی مدافعان س��امت در همه سطوح و 
حوزه ها موفقیت های گرانسنگ امروز حاصل 
نمی ش��د. با اس��تعانت از الطاف الیزال الهی، از 
تاش ارزش��مند جنابعال��ی در مدیریت اطاع 
رس��انی و آگاهی بخش��ی در نبرد ب��ا ویروس 
منحوس کرونا قدردانی نموده و از محضر یکتای 
بی همتا سامت و سعادت شمار را سالت دارم.

به گ��زارش وب��دا؛ در متن لوح س��پاس دکتر 
کیان��وش جهانپ��ور خط��اب به آقایان یوس��ف 
محمودی ،حسین مجدی ،مصطفی امین دوست ، 
مرتضی محمدی بردبری و خانم ها زهراخدابنده، 
زیبا سلیمانی و مرضیه نظری آمده است، از اینکه 
با توجه به آیه ش��ریفه " و لقد کرمنا بنی آدم" و 
کاربس��ت هنر و مهارت و دانش، فضایی س��الم 
برای اطاع رس��انی وس��یع و وثیق و ارتباطات 
صمیمانه و اثربخش با مردمان این سرزمین فراهم 
می نمایید و خالصانه در اعتا و ارتقای فرهنگ 
سامت تاش می ورزید، تقدیر و تشکر نموده و 
این لوح سپاس قدیم حضور پر مهرتان می شود 
امید است، در سایه سار الطاف حضرت حق در 

ادامه این راه سترک موید و منصور باشید.

وب��دا؛ اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری با اهدای لوح سپاس به مناسبت 
روز ارتباطات و روابط عمومی )بیست و 
هفتم اردیبهشت ماه( از تاش های مدیر 
روابط عمومی و اطاع رسانی دانشگاه 

علوم پزشکی تقدیر،نمود�
به گ��زارش وب��دا؛ در مت��ن این لوح 
س��پاس خطاب به س��ید علی درخشان 
آمده است، روابط عمومی ماهیتی ارتباط 
محور و مرتبط با افکار عمومی اس��ت، 
اف��کار عمومی نی��ز از رواب��ط عمومی 
شفاف س��ازی، اطاع رس��انی و ایجاد 
ارتباط همراه ب��ا احترام متقابل را طلب 
می کند. ای��ن روزها باید فعاالن عرصه 
روابط عمومی و اطاع رسانی را سربازان 
خط مقدم مبارزه با جنگ روانی دشمن 
قلمداد کرد، زیرا این قشر نقش موثری 
در روش��نگری و آگاه��ی رس��انی ب��ه 
جامع��ه دارند، بنابراین می طلبد مدیران 
دس��تگاه های اجرایی، نهادها و ارگان ها 
در تقوی��ت این نهاد مه��م و تاثیرگذار 

اهتمام بیشتری داشته باشند.
در ادام��ه مت��ن ای��ن لوح تقدی��ر نیز 
آمده اس��ت، اینجانب ضمن تبریک ۲۷ 
اردیبهش��ت ماه روز ارتباطات و روابط 
عمومی از جنابعالی در پیشرفت اهداف 
ش��ورای هماهنگی روابط عمومی های 
اس��تان در مدت زمان عضویت در این 
ش��ورا که با وجود سختی ها و دشواری 
ها در تمام اوقات س��ال ب��ا جدیت در 
راس��تای رس��الت حرفه ای خ��ود گام 

برداشته تقدیر و تشکر می نمایم.

اولین جلسه ستاد 
دانشگاهی مقابله با کووید ۱۹ 

در سال ۱۴۰۰ برگزار شد

وبدا؛ مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانش��گاه 
علوم پزشکی شهرکرد و رئیس کارگروه اطاع رسانی 
س��تاد دانش��گاهی مقابله با کرونا گفت: اولین جلس��ه 
س��تاد دانش��گاهی مقابله با کووید 1۹ در س��ال 1400 
در پانزدهمی��ن روز فروردین م��اه جاری با محوریت؛ 
تشریح وضعیت شیوع بیماری کرونا، تشریح برنامه در 
دس��ت اقدام برای مهار موج چهارم ش��یوع بیماری و 
روند واکسیناس��یون گروه های هدف در دفتر جلسات 

حوزه ریاست این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وبدا؛ س��ید علی درخش��ان افزود: در این 
جلس��ه ضمن تش��ریح آمار مبتایان به کرونا، نس��بت 
جمعی��ت زنان و مردان و نمودار س��نی مبتا به کرونا، 
مقایس��ه درصد فوت ناشی از کرونا در استان و کشور 
و مقایس��ه وضعیت شهرستان و روند شیوع بیماری از 
ابتدای اپیدمی کووید 1۹ بیان ش��د، با توجه به نس��بت 
جمعیت چهارمحال و بختی��اری، به لحاظ میزان بروز 

رتبه چهارم را در کشور دارد.
وی تصری��ح ک��رد: بعد از اس��تان های خوزس��تان، 
کهکلویه و بیر احمد و س��منان چهارمحال و بختیاری 

باالترین میزان بروز بیماری کرونا را دارد.
ب��ه گفته وی، معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد در این جلس��ه اظهار داش��ت: بطور میانگین 
4۳ درصد از کادر درمان اس��تان چهارمحال و بختیاری 

واکسن کرونا را دریافت کردند.
وی افزود: همچنین ب��ا بیان اینکه تا کنون حدود ۳0 
درصد از کادر درمان به بیماری کرونا مبتا ش��ده اند. 
مطرح ش��د، در صورت که ۳0 ت��ا ۳۵ درصد نیروهای 
درمان��ی باق��ی مانده واکس��ن را طی هفت��ه های آتی 
دریافت کنند می توان نس��بت به واکسیناس��یون کادر 

درمان در استان اطمینان خاطر پیدا کرد.
درخش��ان گفت: در ادامه این جلس��ه نیز بیان شد، به 
لحاظ شیوع بیماری کرونا روزهایی بدتر از آبان ماه که 
با اوج ش��یوع بیماری در استان مواجه بودیم را تجربه 

خواهیم کرد.

تقدیر وزیر بهداشت 
از مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی 

تقدیر استاندار از 
مدیر روابط عمومی 

و اطالع رسانی 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد

تقدیر رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت 

بهداشت، درمان آموزش پزشکی 
از کارشناسان و خبرنگاران 

روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد
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وبدا؛ مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد گفت: پیرو جلسه مش��ترک با معاون اجتماعی فرماندهی 
نیروی انتظامی اس��تان، جلسه هم اندیشی با حضور روسای ادارات 
مشارکت ، مستندات و امور هنری، رصد فضای مجازی و گرافیست 

این معاونت تشکیل شد.
به گزارش وبدا؛ سید علی درخشان افزود: این جلسه بمنظور افزایش 
تعامل و همکاری های بین دو مجموعه در سی امین روز از فروردین 
ماه 1400، در دفتر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد 
تش��کیل شد. به گفته وی، در این جلسه ضمن بررسی ظرفیت های 
موجود در هر دو مجموعه در راستای تولید محتوا، آموزش و اطاع 
رسانی بمنظور تامین امنیت و سامت بعنوان دو مقوله مهم در جامعه، 
نحوه همکاری فرماندهی انتظامی اس��تان در اعمال محدودیت ها و 
کنترل مبادی ورودی در ایام پیک شیوع بیماری کرونا بسیار مطلوب 
ارزیابی شد. درخشان افزود: در این جلسه با اشاره به در پیش بودن 
هفته س��امت )یکم لغایت هفتم اردیبهش��ت ماه( ضمن هماهنگی 
های الزم برای تولید محتواهای مشترک در راستای آموزش همگانی 
در این هفته، بر ضرورت تداوم همکاری های دانشگاه علوم پزشکی 
و معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان در طول سال تاکید شد.

وبدا؛ معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری به همراه 
روسای ادارات مشارکت و رصد فضای مجازی و اطاع رسانی این معاونت در 
دیدار با مدیر روابط عمومی و اطاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی استان ضمن 
تبریک فرا رس��یدن هفته سامت )یکم لغایت هفتم اردیبهشت ماه( برای تعامل 

هرچه بیشتر با مدیران حوزه سامت اعام آمادگی نمودند.
به گزارش وبدا؛ در این دیدار که در بیس��ت و نهمین روز از فروردین ماه و در 
آس��تانه آغاز هفته سامت انجام شد با اش��اره به ظرفیت های معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی اس��تان در ح��وزه های مختلف؛ برق��راری امنیت اجتماعی، 
اطاع رسانی، رصد فضای مجازی، اقناع افکار عمومی، ارائه خدمات مشاوره و 
مددکاری، تولید محتوا، مستند سازی، انجام فعالیت های تحقیقاتی و مشارکت 
اجتماعی در خصوص، زمینه های مش��ترک همکاری نیروی انتظامی و دانشگاه 

علوم پزشکی استان بحث و تبادل نظر شد.
س��رهنگ علی اصغر مهری در این دیدار با اش��اره به خدمات گسترده معاونت 
اجتماعی فرماندهی انتظامی خاطر نشان کرد: حدود 1۹00 نقطه تماس بین مردم 
و نی��روی انتظامی وجود دارد و نی��روی انتظامی همواره خود را در کنار مردم و 
مدافع امنیت عینی و ذهنی مردم می داند. وی، با بیان اینکه سامت و امنیت دو 
مقوله مهم جامعه هس��تند که در دین مبین اس��ام مورد تاکید قرار گرفته است 
افزود: بدون شک نبود هر یک از این دو زندگی فرد را به شدت تحت تاثیر قرار 
خواهد داد. سرگرد مهدی زمانی نسب نیز در ادامه با بیان اینکه معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان موفقیت های چشمگیری در زمینه اطاع رسانی و تولید 
محتوا و ارتباط با رسانه ها و تعامل با مردم کسب نموده است افزود: این معاونت 
آمادگی هرگونه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برای تولید محتوا و 

افزایش مشارکت های بین این دو مجموعه را دارد.
مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز ضمن 
تقدیر از حسن توجه معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان به گرامیداشت 
هفته س��امت و تقدیر و اعام حمایت از مدافعین س��امت خاطر نش��ان کرد: 
سامت مقوله ای بین بخشی است و قطعاً تحقق آن نیازمند مشارکت و همکاری 
تمامی دستگاه ها و همراهی خوب مردم در اجرای سیاست های این حوزه است.
سید علی درخشان در ادامه با اشاره به عناوین روزشمار هفته سامت از انجام 
برنامه های مشترک دانشگاه علوم پزشکی و معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی 
انتظامی با تاکید بر ضرورت تامین س��امت و امنیت در جامعه همزمان با هفته 

سامت در اردیبهشت ماه 1400 خبر داد. 
گفتنی است، در پایان این دیدار از زحمات مدیریت و کارشناسان روابط عمومی 

ستاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اهدای شاخه گل تقدیر بعمل آمد.

تشکیل جلسه هم اندیشی حوزه 
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 

وبدا؛ مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد از اعام عناوین، شعار و روز شمار هفته سامت خبر داد.
به گزارش وبدا؛ س��ید علی درخش��ان افزود: یک��م لغایت هفتم 
اردیبهش��ت ماه بعن��وان هفته س��امت نامگذاری و ب��ا توجه به 
نامگذاری س��ال ۲0۲1 با عنوان "س��ال جهانی مدافعان سامت"، 
ش��عار "س��اخت جهانی عادالنه تر و سالم تر " برای هفته سامت 

امسال انتخاب شده است.
وی تصری��ح کرد: "همراهی با مدافعان س��امت برای س��اخت 
جهانی عادالنه تر و س��الم تر" عنوان نخستین روز از هفته سامت 
است. درخشان گفت: برای دومین و سومین روزهای هفته سامت، 
مورخ دوم و س��وم اردیبهش��ت ماه 1400 نیز به ترتیب "مشارکت 
اجتماعی، همدلی و وفاق برای س��اخت جهانی عادالنه تر و سالم 
تر" و "آموزش های دینی و پیوند نهاد های مذهبی و نظام سامت 
برای ساخت جهانی عادالنه تر و سالم تر" انتخاب شده است. وی، 
عنوان چهارمین روز از این هفته را "ارتقای نظام شبکه بهداشتی – 
درمانی و مراقبت های بهداتشی اولیه برای ساخت جهانی عادالنه 
تر و س��الم تر" اعام و افزود: "رسانه ها، آموزش و فرهنگ سازی 
برای ساخت جهانی عادالنه تر و سالم تر" عنوان پنجمین روز این 

هفته است.
مدی��ر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد گفت: "پژوهش، فناوری، پشتیبانی و مانع زدایی از تولید 
برای س��اخت جهانی عادالنه تر و سالم تر" و "مشارکت های بین 
بخشی و مس��ئولیت اجتماعی برای س��اخت جهانی عادالنه تر و 
س��الم تر" نیز عناوین شش��م و هفتمین روز از هفته سامت سال 

1400 است.

عناوین و روزشمار هفته سالمت اعالم شد

اعالم 
آمادگی 

معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان برای تعامل هرچه 

بیشتر با مدیران حوزه سالمت
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گلباران قبور مطهر 
شهدای گمنام دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد 
همزمان با هفته سالمت

وبدا؛ مدی��ر روابط عمومی و اطاع رس��انی 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی ش��هرکرد گفت: به 
مناسبت گرامیداشت هفته سامت، قبور مطهر 

ش��هدای گمن��ام در مجتمع آموزش��ی رحمتیه 
گلباران و عطرافشانی شد.

به گزارش وبدا؛ س��ید علی درخش��ان افزود: 
ای��ن آیین معنوی با حضور مس��ئول دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم 
پزش��کی و جمعی از هیئت رییس��ه دانش��گاه، 
پنجشنبه ۲ اردیبهشت 1400 همزمان با دومین 

روز از هفته سامت برگزار گردید.
وی تصریح کرد: در این مراسم ضمن قرائت 
فاتحه و ادای احترام به ش��هدای ۸ س��ال دفاع 
مقدس و ش��هدای مدافع س��امت ک��ه در راه 
دف��اع از انقاب و ارزش های دین و مبارزه با 
بیماری ها به ویژه ویروس منحوس کرونا جان 
خ��ود را فدا نمودند، ب��ا آرمان های امام راحل 

تجدید میثاق شد.
حجت االس��ام دکتر محمد حس��ین صغیرا 
مس��ئول نهاد نمایندگی مق��ام معظم رهبری در 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز در این آیین 
ضمن تبریک هفته س��امت و گرامیداشت ایام 
م��اه مبارک رمض��ان گفت: در ش��رایط کنونی 
اس��تقامت کادر درمان در نبرد با ویروس کرونا 

ستودنی و قابل تقدیر است.
وی افزود: آنچ��ه در ایام پر خیر و برکت ماه 
رمض��ان از اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت 
گام نهادن در راه کس��ب رض��ای پروردگار و 
ائمه اطهار اس��ت به طوری ک��ه در تمام کارها 
و اقدامات رضایت خ��دای متعال مدنظر قرار 
گیرد. حجت االس��ام صغیرا با اشاره به اینکه 
نباید نظرات ش��خصی در برگزاری برنامه های 
دینی، مذهبی، اخاق��ی و اجتماعی در جامعه 
خلل��ی ایجاد کند اضافه ک��رد: با روحیه و ارق 
اصل��ی به انقاب و اس��ام و دی��ن و مذهب، 
پیش��گیری و مراق��ب در موارد بهداش��ت در 

تمامی ابعاد رعایت خواهد شد.

وب��دا؛ مدیر رواب��ط عمومی و اطاع رس��انی 
دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد از اباغ برنامه 
های پیشنهادی هفته س��امت از سوی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه 

های علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد.
ب��ه گزارش وبدا؛ س��ید علی درخش��ان افزود: 
در همین راس��تا دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
ضمن اجرای برنامه های آموزشی، اطاع رسانی 
و فرهنگ سازی طبق سنوات گذشته با تاکید بر 
کنترل شیوع بیماری کووید 1۹ و توجه به شعار 
محوری هفته سامت 1400، اجرای برنامه های 
پیش��نهادی وزارت بهداش��ت را در دستور کار 

خود قرار داده است.
وی، تدوین و تولید بسته اطاع رسانی مناسب 

و مرتبط با شعار هفته سامت 1400، برگزاری 
نشست و مصاحبه های خبری بصورت مجازی، 
تدوین پی��ام ه��ای زیرنویس، انج��ام تبلیغات 
محیط��ی، اعام و برنامه ری��زی جهت افتتاح و 
کلنگ زنی پروژه های عمرانی حوزه بهداشت و 
درمان را از جمله برنامه های پیشنهادی وزارت 

بهداشت برشمرد.
درخش��ان گفت: هماهنگی با سازمان و ارگان 
های متولی س��امت برای استفاده از ظرفیت ها 
موجود در راستای جلب مشارکت های همگانی 

و ارتقاء س��طح س��امت جامعه، هماهنگی با 
شهرداری ها در خصوص اطاع رسانی مناسب 
از طریق تابلوها و بیلبورد ها در روزهای هفته 
سامت در خصوص اطاع رسانی موثر درباره 
شعار سال و هفته س��امت، استفاده از ظرفیت 
رس��انه های گروهی برای ارتقای آگاهی اقشار 
مختلف مردم در زمینه شعار سامت سال 1400 
از دیگر برنامه های پیش��نهادی وزارت متبوع به 
دانشگاه های علوم پزش��کی کشور جهت اجرا 

در هفته سامت می باشد.

وب��دا؛ مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد گفت: در سه ماهه زمس��تان سال 1۳۹۹، سه هزار و ۸۶۲ دقیقه 
برنام��ه رادیویی در خصوص موضوع اپیدمی کووید 1۹ در مرکز صدای 

چهارمحال و بختیاری تهیه و پخش شد.
به گزارش وبدا؛ س��ید علی درخش��ان افزود: این تولیدات شامل ۷۳0 
برنام��ه در تای��م های ۲ تا ۶0 دقیقه ای و در قال��ب 1۷ عنوان برنامه می 
باش��د. وی از جمله برنامه هایی که طی مدت مذکور به موضوع بیماری 
کرونا پرداختند به پیام اس��تان، پیک صب��ح، پیک عصر، صبح و زندگی، 
زندگی جاریس��ت، جاده جوانی،  ش��کوفه ها، فصل نقره ای، ورزش بام 
ایران، عصر جمعه با شما، چه حال چه خبر، مردم و مسئوالن، بسته های 
صوتی و میان برنامه ها، روشنا، ویژه برنامه های مناسبتی، بنگ آبادی، با 

مسئوالن اشاره داشت.

مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد 
گفت: در راستای آموزش و اطاع رسانی ضمن استفاده از ظرفیت صدا 
و سیمای اس��تان و حضور فعال ریاس��ت، معاونین، پزشکان متخصص 
و کارشناس��ان در برنام��ه ه��ای زنده تلویزیونی و گف��ت و گوی بخش 
خبری ۲0، از همراهی خوب رسانه های نوشتاری، خبرگزاری ها، پایگاه 
های خبری و فعالین فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی اس��تان نیز 
برخ��وردار بودیم. درخش��ان در ادامه از بارگ��ذاری بیش از 4۳0 خبر بر 
روی سایت اصلی دانش��گاه علوم پزشکی استان در مدت سه ماهه آخر 
س��ال 1۳۹۹ خبر داد و افزود: این درحالی اس��ت ک��ه کانال های متعدد 
خبری و آموزشی با مدیریت روابط عمومی دانشگاه راه اندازی و روزانه 
حجم باالیی از اطاعات، آمار و اخبار در اختیار مخاطبین و مردم استان 

قرار داده می شود.

تهیه و پخش قریب به ۴هزار دقیقه برنامه رادیویی با موضوع کووید ۱۹ از صدای مرکز استان

برنامه های پیشنهادی هفته سالمت از سوی وزارت 
بهداشت ابالغ شد
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مدافعان امنیت و سالمت در خط مقدم جبهه 
تامین آرامش مردم

وبدا؛ فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری در دیدار با رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی این استان گفت: مدافعان امنیت در کنار مدافعان سامت در خط 

مقدم تامین امنیت، آرامش و آسایش مردم هستند. 
به گزارش وبدا؛ س��ردار "منوچهر امان اللهی" به مناس��بت هفته سامت)یکم 
لغایت هفتم اردیبهش��ت( در شش��مین روز از اردیبهش��ت ماه 1400 ، با دکتر 

"مجید شیرانی" دیدار کرد.
فرمانده انتظامی اس��تان در این دیدار با اش��اره به اینکه س��امتی و امنیت دو 
نعمت بزرگ الهی هس��تند که زمانی ک��ه به مخاطره می افتند اهمیت و جایگاه 
آنان به خوبی احساس می شود، گفت: در واقع بدون این دو نعمت، بهره بردن 
از س��ایر نعمتها امکانپذیر نیس��ت و در حقیقت دو مولفه اصلی رشد و پویایی 
هر جامعه به ش��مار می روند. وی در ادامه با اشاره به شیوع ویروس کرونا در 
کشور و زحمات جامعه پزشکی در این رابطه افزود: تاشگران عرصه سامت 
روزهای س��خت و پرخطری را تجربه کرده و در خط مقدم مبارزه با ویروس 
کرونا قرار دارند و زحمات ش��بانه روزی این عزیزان که با ازخودگذش��تگی و 

ایثار همراه است، حرکتی بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
این مقام ارش��د انتظامی تصریح کرد: امروز برخی از پزش��کان و پرستاران که 
در راه خدمت به مردم و مبارزه با این ویروس منحوس جان عزیز خود را فدا 
کردند، در واقع هیچ تفاوتی با رزمندگان و ش��هدای دفاع مقدس ندارند و مقام 

شهادت، اجر و پاداشی شایسته برای این عزیزان است.
سردار "امان اللهی" در پایان با بیان اینکه برای مبارزه با ویروس کرونا در کنار 
جامعه پزش��کی و همراه آنان هستیم، خاطرنشان کرد:  امروز "مدافعان امنیت " 
در کنار "مدافعان سامت" آماده خدمت رسانی به مردم و مقابله با این ویروس 

منحوس هستند و از هیچ تاشی دریغ نخواهند کرد.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی اس��تان نیز در این دیدار از زحمات و تاشهای 
فرمانده و کارکنان انتظامی اس��تان در راس��تای مقابله با ویروس کرونا در کنار 

تامین امنیت جامعه قدردانی کرد.
گفتنی اس��ت، در پایان این دیدار ضمن رونمایی از فیلم داستانی کوتاه سبز و 
س��فید با همکاری فرمانده انتظامی و دانش��گاه علوم پزشکی استان، تفاهم نامه 

همکاری بین این دو مجموعه به امضاء رسید.

جلسه ویدئو کنفرانس قرارگاه طرح 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تشکیل شد

وبدا؛ مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانش��گاه علوم پزشکی 
شهرکرد از تشکیل جلسه ویدئو کنفرانس قرارگاه طرح سپهبد شهید 
حاج قاس��م س��لیمانی با محوریت "مدیریت و کنترل اپیدمی کووید 

1۹ به شیوه محله و خانواده محور" خبر داد.
به گزارش وبدا؛ سید علی درخشان افزود: این جلسه در دوازدهمین 
روز از اردیبهش��ت ماه 1400 با حضور دکتر نمکی وزیر بهداش��ت، 
س��ردار س��لیمانی رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین کشور، روسا و 
معاونین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، فرمانده سپاه قمر 
بنی هاش��م)ع( و مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی چهارمحال و 

بختیاری در سالن جلسات سپاه پاسداران استان تشکیل شد.
به گفته وی، در این جلسه ضمن تشریح دستاوردهای طرح سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی در مدیریت و کنترل اپیدمی کووید 1۹، بر 
ضرورت اس��تفاده حداکثری از ظرفیت مساجد، حسینیه ها و پایگاه 
های ورزش��ی و فرهنگی برای واکسیناسیون گروه های هدف تاکید 

شد.
وی افزود: فرمانده س��پاه قمر بنی هاش��م)ع( استان در حاشیه این 
ویدئو کنفرانس در گفت و گو با صدا و سیمای مرکز استان با اشاره 
به اجرای موفق مرحله اول طرح س��پهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
افزود: با توجه ب��ه جهش ویروس، نیاز به بازنگری در طرح بود که 
با تفاهم نامه ای که بین وزیر بهداش��ت و رئیس س��ازمان بس��یج به 
امضا رس��ید و به تبع آن در اس��تان ها بین فرماندهان سپاه و روسای 
دانش��گاه های علوم پزش��کی منعقد خواهد شد، ضمن تقویت های 
زمینه های همکاری خصوصًا در راستای نظارت، انجام واکسیناسیون 
گروه های ه��دف و کنترل و قرنطینگی بیماران، تمام توان نیروها و 

امکانات برای مهار بیماری به کار بسته خواهد شد.
وی تصری��ح کرد: س��ردار علی محمد اکبری اف��زود: در قالب این 
طرح ار ابتدا تا کنون یک هزار و ۲00 تیم نظارتی، مراقبتی، رصد و 
پیگیری در اس��تان تشکیل شده است که در طی مراحل بعد تقویت 

خواهد شد.
درخش��ان افزود: وی همچنین برای اس��تفاده از تمام ظرفیت سپاه 
و بس��یج برای کمک به کنترل و مدیری��ت اپیدمی کووید 1۹ اعام 
آمادگی کرد و افزود: گام پنجم اجرای طرح سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.
مدیر روابط عمومی و اطاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
گفت: س��ردار اکبری در ادامه با اشاره به تقسیم بندی استان به 4۵0 
محل��ه از افزایش تعداد محات خب��ر داد و افزود: معایب و نواقص 

طرح، حین اجرا برطرف و نقاط قوت آن تقویت خواهد شد.



چهلمین جلسه ستاد استانی مقابله با 
کرونا در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

تاریخ و اسامی حوزه های 
انتخابیه هشتمین دوره انتخابات نظام 
پزشکی شهرستان ها در چهارمحال و 

بختیاری اعالم شد

راه اندازی پویش هم نفس 
بمنظور تقدیر از کادر درمان

روز شمار هفته روابط عمومی اعالم شد

وبدا؛ مدیر روابط عمومی و اطاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
از تش��کیل چهلمین جلس��ه س��تاد اس��تانی مقابله با کرونا این استان در 

نوزدهمین روز از اردیبهشت ماه 1400 خبر داد.
به گزارش وبدا؛ سید علی درخشان افزود: این جلسه با حضور استاندار، 
معاون سیاسی و امنیتی استانداری، دادستان شهرستان شهرکرد، ریاست و 
معاونین درمان و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و روسا، مدیران 
و نمایندگان سایر دستگاه های عضو با محوریت بررسی مصوبات جلسه 
قبل، تش��ریح وضعیت ش��یوع بیماری کووید 1۹، ارائه گزارش اقدامات 
صورت گرفته در راس��تای کنترل شیوع بیماری کرونا، اعمال محدودیت 
های تردد و فعالیت مش��اغل با توجه به تعطیات پیش رو و رویدادهای 
مه��م از جمله برگزاری حض��وری آزمون های پایه های شش��م، نهم و 
دوازدهم دانش آموزان، برگزاری آزمون های استخدامی، کنکور سراسری 

و کارشناسی ارشد برگزار شد. 
ب��ه گفته وی، ضمن تقدیر اس��تاندار از اقدامات صورت گرفته بویژه در 
حوزه انجام تس��ت های تش��خیص کرونا، بیماریاب��ی، درمان و حمایت 
از بیماران و اتخاذ تصمیم در راس��تای کنترل ش��یوع بیماری از همراهی 
اصحاب رس��انه در انعکاس اخبار و مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا 
تقدیر ش��د. درخشان، تش��دید بازرسی و نظارت ها با توجه به تعطیات 
پی��ش رو، اعم��ال محدودیت های ت��ردد فارغ از وضعی��ت رنگ بندی 
شهرس��تان ها در تعطیات عید س��عید فطر، رعایت ش��یوه نامه حضور 
کارکنان در ادارات، حضور فعال فرمانداران، بخش��داران و روسای کمیته 
ها در محل خدمت، تداوم همکاری نیروی انتظامی در برخورد با ناقضان 
مصوبات ستاد مقابله با کرونا و هرگونه تجمع و مراسم، تشویق خیرین و 
تخصیص اعتبار یک صد میلیون تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه 
اس��تان برای تامین ماسک برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر را از دیگر 
مباحث مطرح ش��ده در این چهلمین جلسه س��تاد استانی مقابله با کرونا 

برشمرد.

وبدا؛ مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانش��گاه علوم پزش��کی 
پزشکی شهرکرد گفت: داوطلبین عضویت در هیئت های مدیره نظام 
پزش��کی شهرستان ها در این اس��تان می توانند بر اساس جدول زمان 
بندی برگزاری انتخابات از روز پنجشنبه سی ام اردیبهشت ماه 1400 
تا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ پنجم خردادماه 1400 ثبت 

نام نمایند.
به گزارش وبدا؛ سید علی درخشان با بیان اینکه، داوطلبین باید جهت 
ثبت نام به دبیرخانه هیئت های اجرایی هش��تمین دوره انتخابات نظام 
پزشکی شهرستان ها مراجعه نمایند افزود: دواطلبین در حوزه انتخابیه 
شهرکرد شامل شهرستان های ش��هرکرد، اردل، کیار، سامان و بن باید 
به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان واقع در گودال چشمه، 
جنب مس��جد امام علی )ع( مراجعه نمایند. درخشان افزود: داوطلبین 
در حوزه انتخابیه شهرستان بروجن نیز باید به شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان بروجن مراجعه نمایند.
مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
با بی��ان اینکه، حوزه انتخابیه لردگان ش��امل شهرس��تان های لردگان 
و خانمی��رزا می باش��د افزود: داوطلبین در این دو شهرس��تان باید به 
بیمارس��تان شهداء لردگان مراجعه کنند. وی، حوزه انتخابیه فارسان را 
شامل شهرستان های فارسان و کوهرنگ اعام کرد و افزود: بیمارستان 
سیدالش��هداء فارسان نیز برای ثبت نام از داوطلبین عضویت در هیئت 

های مدیره نظام پزشکی در نظر گرفته شده است.

وبدا؛ مدیر روابط عمومی و اطاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد از راه اندازی پویش هم نفس بمنظور تقدیر از کادر درمان 

خبر داد.
ب��ه گزارش وبدا؛ س��ید علی درخش��ان افزود: پوی��ش هم نفس با 
شعار"مدافعان سامت یک سرزمین قدردان شماست" بمناسبت روز 
جهانی پرستار و عید سعید فطر با همکاری مدیریت روابط عمومی 
و اطاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بمنظور تقدیر از کادر 

درمان راه اندازی شده است.
وی تصریح کرد: از مردم قدرشناس دعوت شده است تا با شرکت 
کردن در پویش)مسابقه( هم نفس از مدافعان سامت حمایت نمایند.
به گفته وی، عاقه مندان می توانند پس از فالو کردن پیج به آدرس 
sarzamin.salamat.ir@ و مراجعه به هایایت پویش هم نفس 

در این پویش شرکت نمایند.
وی در ادامه از مس��ئولین روابط عمومی های ش��بکه های نه گانه 
استان و همکاران ستادی و پرسنل شاغل در واحدهای تابعه دانشگاه 
خواس��ت، نس��بت به اطاع رس��انی در گروه ها و دنبال کردن پیج 

ایسنتا و استوری کردن این پویش اقدام نمایند.

وبدا؛ مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانش��گاه علوم پزشکی 
پزشکی شهرکرد از اعام روز شمار هفته روابط عمومی در سال 1400 

خبر داد.
به گزارش وبدا؛ سید علی درخشان افزود: کمیته ارتباطات، خانه روابط 
عمومی ایران به مناسبت در پیش بودن ۲۸ اردیبهشت ماه روز ملی روابط 
عمومی در اطاعیه ای "، عناوین روزهای هفته روابط عمومی را اعام 
کرد. وی تصریح کرد: عنوان روز ش��نبه ۲۵ اردیبهشت: "روابط عمومی، 
س��امت وهمدلی برای غلبه بر کرونا" ، و روز یکش��نبه ۲۶ اردیبهشت 
دومین روز از این هفته؛ "روابط عمومی، دولت، اطاع رسانی" می باشد. 
درخش��ان گفت: عناوین روز های دوش��نبه ۲۷ اردیبهشت و سه شنبه 
۲۸ اردیبهش��ت به ترتیب؛ "روابط عمومی، رسانه، همکاری مشترک" و 
"روابط عموم��ی، آموزش و تخصص" می باش��د. مدیر روابط عمومی 
و اطاع رس��انی دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد افزود: چهارشنبه ۲۹ 
اردیبهش��ت با عنوان؛ "روابط عمومی، آگاهی، مش��ارکت" و پنجش��نبه 
۳0 اردیبهش��ت با عنوان: "روابط عمومی، صداقت، س��رمایه اجتماعی" 
نامگذاری ش��ده اس��ت. وی گفت: جمعه ۳1 اردیبهش��ت نیز با عنوان: 

"روابط عمومی، جامعه، تعامل" نامگذاری شده است.
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وب��دا؛ مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی 
دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد در پیامی فرا 
رسیدن بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی 
ارتباط��ات و روابط عمومی را به تمامی دس��ت 
اندرکاران س��ختکوش ح��وزه ی روابط عمومی 

تبریک گفت.
به گزارش وبدا؛ در متن پیام تبریک س��ید علی 
درخش��ان آمده است؛ اطاع یابی، اطاع رسانی 
و ط��رح دیدگاه های مختلف و همچنین معرفی 
دس��تاوردهای دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال 
و بختیاری به مردم شریف ایران اسامی و مردم 
فهیم این اس��تان مرهون تاش های ارزش��مند 
کارگزارانی اس��ت که با تدبیر، امید و روشنگری 

در جامعه نقش آفرینی می کنند .
ش��یوع گس��ترده کرونا در جهان و کش��ورمان 
بس��یاری از س��اختارهای اقتص��ادی، اجتماعی، 
فرهنگی و ورزش��ی را با مش��کل مواجه کرد و 
از آغاز ش��یوع این ویروس از اواخر س��ال ۹۸ 
مش��کات فراوان در بخش های مختلف ایجاد 
و بتدری��ح م��ردم پذیرفتن ک��ه راه مقابله با این 
ویروس منحوس تغییر س��بک زندگی است. در 
این راس��تا آموزش و اطاع رس��انی نقش موثر 
ایف��ا می کند که به واس��طه حمایت مس��ئولین، 
همراهی خوب پزشکان، متخصصان، کارشناسان 
و تاش مسئولین و رابطین روابط عمومی های 
واحدهای تابعه دانشگاه در مدت یکسال به نحو 

شایسته انجام شد.

در مدت ش��یوع بیماری منحوس کرونا هر روز 
شاهد خلق حماسه های بی بدیل از سوی مردم 
و مدافعان سامت هستیم که عدم ثبت و روایت 
مستند بس��یاری از خاطرات و حماسه های کادر 
درمانی خسران بزرگ و محروم ماندن جامعه از 
درس آموخته های فرهنگ غنی ایثار و گذش��ت 
خواهد ب��ود. مدیریت روابط عمومی دانش��گاه 
علوم پزشکی شهرکرد مفتخر است که در دوران 
ش��یوع کرونا عاوه بر وظایف ذات��ی خود، در 
راستای آموزش و اطاع رسانی، فرهنگ سازی 
و ترویج سبک زندگی سازگار با شرایط کرونایی 
گام ب��ردارد . مجموع فعالیت های این مدیریت، 
ضمن انجام وظایف محوله، تاشی برای ثبت و 
ضبط تمام ابعاد فداکاری ها و تاش های جامعه 
در صحنه های مختلف مواجهه و مقابله با شیوع 
کووید 1۹ و خلق آثار ماندگار هنری برای بکار 

گیری در آینده است.
اینجانب ضمن تبریک فرا رس��یدن روز جهانی 
ارتباطات و روابط عمومی و تقدیر از تاش بی 
وقفه یکایک مس��ئولین و رابطین س��خت کوش 
و متعه��د روابط عمومی ه��ای واحدهای تابعه 
دانش��گاه و آرزوی ریش��ه کنی هر چه سریعتر  
ویروس منحوس کرونا با اهتمام ویژه در تعامل 
و همدلی با خبرگزاری ها و رس��انه های جمعی 
و اطاع رسانی و ارسال به موقع اخبار و گزارش 
های فعالیت دانشگاه و همراهی و همدلی مردم 
فهیم استان، توفیق هر چه بیشتر یکایک فعالین 

عرصه ارتباطات و رواب��ط عمومی را از درگاه 
خداوند متعال مسئلت می نمایم.

وبدا؛ مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد، از برگزاری 
اج��اس مدی��ران روبط عمومی دانش��گاه های 
علوم پزش��کی کش��ور در آس��تانه روز جهانی 
ارتباطات و روابط عمومی با حضور مدیر مرکز 
روابط عمومی و اطاع رس��انی وزارت بهداشت 

بصورت ویدئو کنفرانسی خبر داد.
به گزارش وبدا؛ سید علی درخشان افزود: این 
جلسه با حضور مدیر روابط عمومی دانشگاه ها/ 
دانش��کده های علوم پزش��کی سراسر کشور در 
بیست و ششمین روز از اردیبهشت ماه 1400 با 
محوریت تبریک روز جهانی ارتباطات و روابط 
عمومی، اطاع رسانی روند واکسیناسیون، تاکید 
بر مستندس��ازی اقدامات و ارائه گزارش جامع 

اقدامات صورت گرفته تشکیل شد.
وی تصریح کرد: دکتر کیانوش جهانپور در این 
جلس��ه با بیان انجام روزانه بی��ش از 1۶0 دوز 

تزریق واکس��ن کرونا برای گ��روه های هدَف، 
از افزایش چش��مگیر ظرفیت واکسیناسیون طی 

روزهای آتی خبر داد.
به درخش��ان اف��زود: وی با اش��اره به تقاضای 
گسترده مردم برای دریافت واکسن کرونا افزود: 
پایش ها نشان می دهد بیش از ۷۶ درصد جامعه 
ایرانی متقاضی دریافت واکسن هستند و بیش از 
۵0 درصد آنها تزریق واکس��ن ایرانی را ترجیح 

می دهند.
وی تصری��ح ک��رد: مدی��ر رواب��ط عمومی و 
اطاع رس��انی وزارت بهداش��ت اس��تقبال مردم 
برای دریافت واکس��ن را یک س��رمایه دانست 
که نباید با یک س��ناریو نویس��ی ناشیانه ، اطاع 
رسانی غلظ و عجوالنه در خصوص شایعات و 
مباحث مطرح شده در خصوص عوارض تزریق 

واکسن از بین برود.
درخش��ان گفت: بر اساس اعام دکتر جهانپور 
ش��یوه نامه و پروتکل های نحوه پاسخ گویی و 
اطاع رس��انی در خصوص واکسیناسیون اباغ 

خواهد شد.
مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانشگاه 
عل��وم پزش��کی ش��هرکرد گف��ت: در ادامه نیز 
تعدادی از مدیران روابط عمومی ها، پیشنهادات، 
نظرات و تجربیات خود در زمینه اطاع رس��انی 

را به اشتراک گذاشتند.
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پیام تبریک مدیر 
دانش�گاه  عمومی  رواب�ط 
علوم پزش�کی ش�هرکرد به 
مناس�بت فرا رس�یدن روز 

ارتباطات و روابط عمومی

برگزاری اجالس مدیران روبط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در آستانه 
روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی



وبدا؛ مدیر روابط عمومی و اطاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از 
انعقاد تفاهم نامه همکاری در راس��تای اجرای گام پنجم "طرح شهید سپهبد 

حاج قاسم سلیمانی" در این استان خبر داد.
به گزارش وبدا؛ س��ید علی درخش��ان در تش��ریح این خبر اظهار داشت: 
همزمان با بیست و هشتمین روز از اردیبهشت ماه 1400، تفاهم نامه همکاری 
فی مابین س��پاه حضرت قمر بنی هاشم)ع( و دانشگاه علوم پزشکی،خدمات 
بهداشتی درمانی اس��تان چهارمحال و بختیاری در راستای اجرای گام پنجم 
بس��یج ملی مقابله با همه گیری کووید-1۹ "طرح ش��هید سپهبد حاج قاسم 
س��لیمانی" منعق��د گردی��د. وی افزود: ای��ن تفاهم نامه با رویکرد تش��دید 
بیماریابی، رهگیری حداکثری و واکسیناس��یون عمومی کووید 1۹ به امضای 
طرفین رس��ید. مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد در ادامه تعامل موثر درخصوص قط��ع زنجیره ویروس کرونا، هم 
افزای��ی و ارتقای هماهنگی ب��ه منظور مبارزه با این ویروس منحوس با بهره 
گیری از ظرفیت های استانی و شهرستانی و جلب مشارکت های مردمی را 

از اهداف انعقاد این تفاهم نامه عنوان کرد.
درخش��ان خاطرنشان کرد: اجرای طرح ملی شهید سلیمانی به عنوان طرح 
مش��ترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سپاه و سازمان بسیج 
مس��تضعفین در راس��تای مقابله با کووید1۹ از آذرماه 1۳۹۹ کلید خورد و تا 

کنون در قالب ۵ مرحله به اجرا درآمده است.
وی در پای��ان اف��زود: هم اکنون گام پنجم این طرح مبتن��ی بر "بیماریابی، 
رهگی��ری و واکسیناس��یون عمومی " با هدف قطع زنجی��ره انتقال و کاهش 
م��رگ و میر همزمان با سراس��ر کش��ور در چهارمح��ال و بختیاری در حال 

اجراست.

وبدا؛ مدیر روابط عمومی و اطاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد از برگزاری آئین رونمایی از دس��تگاه های تشخیص و 
درمان کرونا اهدایی بانک قرض الحسنه مهر ایران به مراکز درمانی 

تابعه این دانشگاه خبر داد.
به گزارش وبدا؛ سید علی درخشان افزود: این آئین در بیست و 
نهمین روز از اردیبهشت ماه 1400 با حضور معاون درمان و جمعی 
از مدیران دانشگاه علوم پزشکی، مدیرعامل شعب بانک مهر ایران، 
نمایندگانی از س��ازمان بسیج سازندگی و جامعه روحانیون استان 

در سالن اجتماعات معاونت درمان دانشگاه برگزار شد.
به گفته وی، در این آئین از ۲4۷ قلم تجهیزات پزشکی به ارزش 
ریال��ی 4 میلیارد و ۵00 میلیون ریال جهت کمک به تش��خیص و 

درمان بیماری کووید 1۹ رونمایی شد.
درخش��ان افزود: معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات 
بهداش��تی و درمانی چهارمحال و بختیاری در این آئین با اشاره به 
سختی ها و دغدغه ها کادر درمان در روزهای اول شیوع بیماری 
کرونا، از حمایت مس��ئولین ، همراهی خوب مردم و ایستادگی و 
ایثار کادر بهداشت و درمان استان برای غلبه بر اپیدمی کووید 1۹ 

تقدیر نمود.
وی تصری��ح کرد: دکتر رحمانی اظهار داش��ت: عرصه مبارزه با 
کرونا، تجلی ایثار کادر درمان و همراهی و همدلی بی نظیر و قابل 

تحسین مردم است.
به گفته وی، مدیر عامل شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز 
در ادامه ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هدای مدافع سامت 
و ش��هدای جبهه اقتصادی از تخصیص دو هزار ۲00 میلیارد ریال 
اعتبار جهت پرداخت تسهیات کم بهره به کادر درمانی در کشور 
ب��ه پاس خدمات ارزنده این قش��ر در مقابله با بیماری کرونا خبر 

داد.
مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانشگاه علوم پزشکی این 
تجهیزات اهدایی را ش��امل: کپس��ول اکسیژن دس��تگاه تب سنج 
دیجیتالی، دس��تگاه پالس اکسیمتر، دستگاه های ضدعفونی کننده، 
دستگاه های مانیتورینگ قلبی و سایر تجهیزات پر مصرف جهت 

تشخیص و درمان بیماری کرونا در مراکز درمانی است.
درخشان در ادامه از انعقاد و تبادل تفاهم نامه همکاری معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت شعب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران استان در راستای همکاری در اعطای تسهیات بانکی به 
کادر درمان و حمایت از مدافعان س��امت برای ریشه کنی هرچه 

سریعتر ویروس منحوس کرونا در پایان این آئین خبر داد.

اهدای ۲۴۷ قلم تجهیزات 
پزشکی از سوی بانک قرض 

الحسنه مهر ایران به دانشگاه 
علوم پزشکی

انعقاد تفاهم نامه همکاری در راستای 
اجرای طرح شهید سپهبد حاج قاسم 

سلیمانی
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وب��دا؛ مدی��ر رواب��ط عموم��ی و اطاع رس��انی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد اس��امی مراکز 
انجام واکسیناسیون در شهرس��تان های تابعه استان 

چهارمحال و بختیاری را اعام کرد.
به گزارش وبدا؛ س��ید علی درخشان با بیان اینکه 
هم اکنون واکسیناس��یون گ��روه های هدف در بیش 
از 110 مرکز انجام می ش��ود افزود: از این تعداد ۲۵ 
مرکز در شهرس��تان لردگان، 1۵ مرکز در شهرستان 
شهرکرد ، 14 مرکز در شهرستان اردل فعال می باشد.
وی تصری��ح ک��رد: در شهرس��تان ه��ای بروجن 
و فارس��ان هر کدام 1۲ مرکز و در شهرس��تان های 
کوهرنگ و کیار نیز هر کدام 10 مرکز و در شهرستان 
های س��امان و بن به ترتی��ب ۷ و ۶ مرکز فعال می 

باشد.
وی اس��امی مراکز واکسیناس��یون در شهرس��تان 
ش��هرکرد را ش��امل: پایگاه تجمیع��ی کلینیک یاس 
شهرکرد، پایگاه تجمیعی مرکز خدمات جامع سامت 
شماره۲ ش��هرکرد، پایگاه تجمیعی شهید رجب پور 
ش��هرکرد، پایگاه تجمیعی کلینیک حضرت رس��ول 
)ص( شهرکرد، پایگاه تجمیعی مرکز خدمات جامع 
س��امت شماره ۲ فرخش��هر، پایگاه تجمیعی مرکز 
خدمات جامع سامت ش��ماره ۲ سورشجان، مرکز 
خدمات جامع سامت شهری شبانه روزی سودجان، 
مرکز خدمات جامع س��امت روس��تایی مرغملک، 
مرکز خدمات جامع س��امت روستایی وانان، مرکز 
خدمات جامع سامت شهری روستایی نافچ، مرکز 
خدمات جامع س��امت روس��تایی هرچگان، مرکز 
خدمات جامع س��امت شهری روس��تایی طاقانک، 
مرک��ز خدمات جامع س��امت ش��هری روس��تایی 
هارونی، مرکز خدمات جامع س��امت شهری شبانه 
روزی ش��هر کی��ان، پایگاه تجمیع��ی مرکز خدمات 
جامع سامت شبانه روزی شماره اهفشجان)شهدای 
صنعت هفش��جان(، مرکز خدمات جامع س��امت 

روستایی دستگرد امامزاده می باشد.
به گفته وی، در شهرستان های بروجن نیز، پایگاه 
واکسیناس��یون تجمیعی شهر بروجن واقع در پایگاه 
س��امت حضرت س��جاد)ع( ، مرکز خدمات جامع 
سامت ش��هری نقنه، مرکز خدمات جامع سامت 
شهری روستایی شبانه روزی فرادنبه، مرکز خدمات 
جام��ع س��امت روس��تایی آورگان، مرکز خدمات 
جامع س��امت روس��تایی گلوگ��رد، مرکز خدمات 
جامع س��امت ش��هری ش��بانه روزی سفیددشت، 
مرکز خدمات جامع سامت شهری روستایی شبانه 
روزی شماره 1بلداجی، مرکز خدمات جامع سامت 
ش��هری روستایی ش��ماره ۲ بلداجی، مرکز خدمات 
جامع س��امت روس��تایی دوراهان، مرکز خدمات 
جامع س��امت روس��تایی امام قیس، مرکز خدمات 
جامع سامت روستایی کنارک، مرکز خدمات جامع 
سامت شهری روستایی شبانه روزی گندمان جهت 

انجام واکسیناسیون گروه های هدف فعال می باشد.
مدیر روابط عمومی و اطاع رساین دانشگاه علوم 
پزشکی ش��هرکرد در ادامه مراکز فعال در شهرستان 
فارسان را شامل: مرکز خدمات جامع سامت شهری 
ش��ماره 1 جونقان، پایگاه س��امت شهری جونقان، 
مرکز خدمات جامع سامت شهری روستایی چلیچه، 
مرکزخدمات جامع س��امت شهری پردنجان، مرکز 
خدمات جامع سامت روستایی کران، مرکزخدمات 
جامع س��امت روستایی ده چش��مه، مرکز خدمات 
جامع س��امت شهری گوجان، مرکز خدمات جامع 
س��امت شهری ش��ماره 1 فارس��ان، مرکز خدمات 
جامع سامت شهری شماره ۲فارسان، مرکز خدمات 
جامع سامت روستایی عیس��ی آباد، مرکز خدمات 
جامع سامت روستایی فیل آباد، پایگاه سامت بابا 

حیدر اعام کرد.
به گفته وی، در شهرستان بن؛ پایگاه تجمیعی مرکز 
خدمات جامع شهری شبانه روزی شماره 1 بن، مرکز 
خدمات جامع سامت ش��هری روستایی وردنجان،  
مرکز خدمات جامع س��امت روستایی بارده، مرکز 
خدمات جامع س��امت روس��تایی یانچشمه، مرکز 
خدمات جامع سامت روس��تایی شیخ شبان، مرکز 
خدمات جامع س��امت روستایی حیدری فعال می 
باشد. وی، مرکز خدمات جامع سامت شهری شبانه 
روزی ش��مار1 سامان )دهقان(، مرکز خدمات جامع 
سامت شهری شماره ۲ سامان ، مرکز خدمات جامع 
س��امت روس��تایی ش��وراب صغیر، مرکز خدمات 
جامع سامت روس��تایی چم چنگ، مرکز خدمات 
جامع س��امت روستایی س��وادجان، مرکز خدمات 
جامع سامت ش��بانه روزی شهری روستایی هوره، 
مرکز خدمات جامع س��امت روستایی مارکده را از 
جمله مراکز فعال جهت انجام واکسیناسیون کرونای 

گروه هدف در شهرستان سامان برشمرد.
درخش��ان مراکز فعال واکسیناسیون در شهرستان 
کیار را ش��امل: مرکز خدمات جامع سامت شهری 
شبانه روزی ش��لمزار، مرکز خدمات جامع سامت 
شهری روستائی ش��بانه روزی گهرو، مرکز خدمات 
جامع سامت شهری روستائی دستنا، مرکز خدمات 
جامع سامت روستائی خراجی، مرکز خدمات جامع 
سامت روس��تائی سرتش��نیز، مرکز خدمات جامع 
س��امت روستائی شبانه روزی دزک،  مرکز خدمات 
جامع سامت شهری روستائی ناغان، مرکز خدمات 
جامع سامت روستائی جغدان، مرکز خدمات جامع 
س��امت روس��تائی دوپان، مرکز خدم��ات جامع 
س��امت روستائی دورک ش��اپوری اعام کرد. وی 
گفت: در شهرس��تان کوهرنگ نی��ز، مرکز خدمات 
جامع س��امت ش��هری روس��تایی چلگ��رد، مرکز 
خدمات جامع سامت روستایی دهنو، مرکز خدمات 
جامع سامت روستایی فریدون آباد، مرکز خدمات 
جامع س��امت روستایی ش��بانه روزی میهه، مرکز 

خدمات جامع س��امت روستایی ش��هریاری، مرکز 
خدمات جامع سامت شهری روستایی شبانه روزی 
صمصامی، مرکز خدمات جامع س��امت روستایی 
مورز، مرکز خدمات جامع سامت شهری روستایی 
ش��بانه روزی بازفت، مرکز خدمات جامع س��امت 
روس��تایی دهن��اش، مرکز خدمات جامع س��امت 
روستایی خویه کار واکسیناسیون کرونای گروه های 

هدف را انجام می دهند.
وی ۲۵ مرکز فعال در شهرس��تان لردگان را شامل: 
مرکز خدمات جامع س��امت روستایی ارمند، مرکز 
خدمات جامع سامت شهری روستایی شبانه روزی 
آلونی، مرکز خدمات جامع س��امت روستایی بارز، 
مرکز خدمات جامع س��امت روس��تایی باغ بهزاد، 
مرک��ز خدمات جامع س��امت روس��تایی برآفتاب 
می��اس، مرکز خدمات جامع س��امت روس��تایی 
تنکل��وره، مرکز خدمات جامع س��امت روس��تایی 
جوانمردی، مرکز خدمات جامع س��امت روستایی 
چل��ه گاه، مرکز خدمات جامع س��امت روس��تایی 
چنارمحمودی، مرکز خدمات جامع سامت شهری 
روس��تایی خ��اردان، مرکز خدمات جامع س��امت 
روستایی دهنو میاس، مرکز خدمات جامع سامت 
ش��هری روس��تایی سردش��ت، مرکز خدمات جامع 
سامت روستایی سرقلعه منج، مرکز خدمات جامع 
س��امت روس��تایی س��ونک، مرکز خدمات جامع 
سامت روستایی ش��اه نجف، مرکز خدمات جامع 
س��امت روس��تایی ش��هریار، مرکز خدمات جامع 
سامت روستایی قلعه مدرسه، پایگاه تجمیعی شهر 
لردگان، مرکز خدمات جامع سامت شهری روستایی 
منج، مرکز خدمات جامع س��امت روستایی ناغان، 
مرکز خدمات جامع سامت روستایی گوشه، مرکز 
خدمات جامع سامت ش��هری روستایی مالخلیفه، 
مرکز خدمات جامع سامت روستایی مرادان، مرکز 
خدمات جامع سامت روستایی کلواری اعام کرد.

به گفت��ه وی، مراکز شهرس��تان اردل نیز، ش��امل 
مرکز خدمات جامع سامت شهری روستایی اردل، 
مرکز خدمات جامع س��امت شهری روستایی کاج، 
مرکز خدمات جامع سامت روستایی آلیکوه، مرکز 
خدمات جامع س��امت شهری روس��تایی دشتک، 
مرکز خدمات جامع س��امت روس��تایی س��رچاه، 
مرکز خدمات جامع س��امت روس��تایی س��رمور، 
مرکز خدمات جامع سامت روستایی لیرابی، مرکز 
خدمات جامع س��امت روس��تایی عزیزآباد، مرکز 
خدم��ات جامع س��امت روس��تایی گردپینه، مرکز 
خدمات جامع س��امت شهری روس��تای سرخون، 
مرک��ز خدمات جامع س��امت روس��تایی دهکهنه 
هلوس��عد، مرکز خدمات جامع س��امت روستایی 
چلدان، مرکز خدمات جامع سامت روستایی شلیل 
و مرک��ز خدمات جامع س��امت روس��تایی دورک 

قنبری می باشد.



وب��دا؛ مدی��ر روابط عموم��ی و اطاع 
رسانی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد، 
از تشکیل جلسه کمیته آموزش و اطاع 
رس��انی برنامه ملی اس��تقرار و گسترش 

واکسیناسیون خبر داد.
به گزارش وبدا؛ س��ید علی درخش��ان 
اف��زود: این جلس��ه در چهارمین روز از 
خردادماه 1400 ب��ا حضور رئیس گروه 
آم��وزش و ارتق��اء س��امت معاون��ت 
بهداشتی دانشگاه و کارشناسان مربوطه در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان تشکیل شد.

وی تصریح کرد: در این جلس��ه ضمن تش��ریح اقدامات صورت گرفته در راس��تای اطاع 
رس��انی و آم��وزش عمومی و گروه های هدف واکسیناس��یون کرونا، بر ت��داوم فعالیت های 

آموزشی و اطاع رسانی تاکید شد.
درخش��ان افزود: از جمله اقدامات صورت گرفته به تهیه چندین خبر به نقل از ریاس��ت و 
معاونت بهداشتی و نمایش آن در سایت اصلی دانشگاه ، زیر سایت ها و شبکه های اجتماعی 
در خصوص ورود محموله های واکس��ن کرونا به اس��تان و فرایند انجام واکسیناسیون اشاره 
شد. وی تصریح کرد: اعام آمار تجمیعی واکسیناسیون گروه های هدف در قالب پوستر های 
طراحی ش��ده و اخبار و گزارش��ات خبری در روزهای پایانی هر هفته، برگزاری دو نشست 
خبری با خبرنگاران در راس��تای اطاع رس��انی آغاز واکسیناس��یون و فرایند انجام مرحله به 

مرحله آن، از دیگر اقدامات انجام شده مورد اشاره در این جلسه بود.
مدیر روابط عمومی و اطاع رسانی دانشگاه در ادامه به  انجام مکاتبات با روسای شبکه های 
۹ گانه در خصوص اعام عوارض خفیف واکسیناس��یون و تهیه و نصب پوس��تر و بنر اطاع 

رسانی در سطح مراکز بهداشتی و درمانی برای اطاع رسانی عمومی اشاره داشت.
درخش��ان، حضور ریاس��ت و معاون بهداشتی دانش��گاه در گفت و گوی زنده بخش خبری 
۲0 بمنظور تش��ریح نحوه فراخوان گروه های هدف، روند واکسیناسیون و ثبت نام در سامانه 
salamat.gov.ir برای جمعیت مناطق ش��هری و دعوت مراقبین سامت و بهورزان از گروه 
س��نی ب��االی ۷0 درصد در مناطق روس��تایی را از دیگر اقدامات صورت گرفته در راس��تای 

آموزش و اطاع رسانی برنامه ملی استقرار و گسترش واکسیناسیون برشمرد.
وی اضاف��ه کرد: همچنین در این جلس��ه مطرح ش��د، متخصصین و کارشناس��ان مربوطه با 
حض��ور در برنام��ه های تلویزیونی و رادیوی��ی اطاعات و آموزش ه��ای الزم را ارائه و به 
س��واالت مردمی در خصوص واکسیناسیون و عوارض خفیف واکسن و مراقبت های پس از 

واکسیناسیون، پاسخ می دهند.
درخش��ان گفت: تهیه بنر و پوس��تر حاوی اطاعات آغاز، فرایند ثبت نامه و آدرس س��امانه 
salamat.gov.ir جهت مراجعه گروه های هدف برای ثبت نام و اخذ نوبت واکسیناسیون و 
اطاع رسانی آن در فضای مجازی و نصب در مراکز بهداشتی و درمانی و ارائه دهنده خدمت 

از دیگر اقدامات صورت گرفته مطرح شده در این جلسه بود.
به گفته وی، رئیس گروه آموزش و ارتقاء س��امت معاونت بهداش��تی دانشگاه در ادامه این 
جلسه با بیان اینکه هر گونه شایعه و انتشار اخبار غلط می تواند از میزان استقبال مردم برای 
انجام واکسیناس��یون کاس��ته و منجر به عدم پوش��ش کافی گروه های هدف شود افزود: باید 

اطاعات کافی و صحیح به موقع در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی افزود: علیرضا ش��اقلیان یادآور ش��د، عدم اطاع رسانی به موقع و شفاف سازی ممکن 
اس��ت منجر به سوء برداش��ت،  آموزش با نگرش های غلط در جامعه شود لذا انتظار می رود 
واحدهای مربوطه محتواهای آموزشی و اطاعات الزم را در اسرع وقت جمع بندی و جهت 

اطاع رسانی از طریق رسانه ها در اختیار مدیریت روابط عمومی دانشگاه قرار دهند.

وب��دا؛ مدی��ر روابط عمومی و اطاع رس��انی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد گفت: آئین 
تجلیل از رواب��ط عمومی های واحدهای تابعه 
دانش��گاه با حضور ریاس��ت، معاون توسعه و 
مس��ئول نه��اد نمایندگ��ی مقام معظ��م رهبری 
در دانش��گاه و ب��ا دعوت از مس��ئولین روابط 
عمومی معاونت ها، ش��بکه های نه گانه استان، 
بیمارس��تان ها، دانش��کده ه��ا و کلینیک های 

تخصصی برگزار شد.
به گزارش وبدا؛ سید علی درخشان افزود: در 
این آئین ضمن اس��تفاده از بیانات دکتر شیرانی 
و دکتر صالحی فرد و سخنرانی حجت االسام 
و المس��لمین دکتر صغیرا نکات مرتبط با ارتقاء 
س��طح اطاع رسانی از س��وی روابط عمومی 

های واحدهای تابعه دانشگاه مطرح شد.
وی تصری��ح کرد: در این آئین ب��ا بیان اینکه، 
رواب��ط عمومی حرف��ه و فعالیتی اس��ت که با 
عشق، ش��ور و نشاط، بهره گیری از تکنولوژی 
روز و ای��ده های نو ، هنر و تفکر خاق عجین 
و ب��ا ایس��تایی و س��کون در تضاد اس��ت، از 
تاش مس��ئولین و کارشناس��ان روابط عمومی 
واحدهای تابعه دانش��گاه در راس��تای آموزش 
و اطاع رس��انی و کمک به پیش��گیری از همه 
گیری بیماری منحوس کرونا، تقدیر بعمل آمد. 
درخشان از نکات یادآوری شده در این جلسه 
به لزوم به روز رسانی زیر سایت، رعایت اصول 
خبر نویس��ی در اخبار بارگذاری ش��ده، تهیه، 
آرش��یو و ارس��ال مس��تندات اقدامات صورت 
گرفته به مدیریت روابط عمومی دانشگاه، تهیه 
آرش��یو ماهانه از اخبار و اطاع��ات و مطالبی 
که بر روی زیر س��ایت مرکز مربوطه به نمایش 

گذاشته می شود اشاره داشت.
درخش��ان افزود: ارتباط و تعامل هرچه بیشتر 
با کارشناس��ان در مدیریت روابط عمومی، تهیه 
و ارسال مشروح اخبار و پیام های کوتاه کانال 
تلگرامی برای انعکاس در سایت اصلی دانشگاه 
برای استفاده بهتر و بیشتر رسانه ها، خودداری 
از ارتباط مستقیم با رسانه و خبرنگارها و بدون 
هماهنگی با مدیریت روابط عمومی و پذیرفتن 
مس��ئولیت آن درصورت بروز هرگونه مشکل 
در زمینه درج اخب��ار کذب یا اطاعات و آمار 
اش��تباه از دیگ��ر مباحث مطرح ش��ده در این 

جلسه است.

جلسه کمیته آموزش و اطالع رسانی برنامه ملی 
استقرار و گسترش واکسیناسیون تشکیل شد

آئین تجلیل از روابط 
عمومی های واحدهای 

تابعه دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد برگزارشد
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وبدا؛ مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد و رئیس کارگروه اطاع رس��انی ستاد 
دانش��گاهی مقابله با کرونا ، از تشکیل جلسه این 
ستاد با محوریت ارائه گزارش روند واکسیناسیون 
گروه های هدف طبق س��ند ملی واکسیناس��یون 
کرون��ا و گزارش اقدام��ات کمیته های مرتبط در 

دهمین روز از خردادماه 1400 خبر داد.
به گزارش وبدا؛ س��ید علی درخشان افزود: در 
این جلس��ه ضمن تشریح آخرین وضعیت شیوع 
بیم��اری کووید 1۹ و روند انجام واکسیناس��یون 
گروه های هدف، نظرات کارشناسی در خصوص 
پیش بینی روند شیوع بیماری کرونا طی روزهای 
آت��ی و راه کارهایی ب��رای مدیریت و کنترل این 
بیماری از سوی اعضای ستاد، اساتید هیات علمی 

و متخصصین مربوطه ارائه شد.
وی تصری��ح کرد: معاون درمان دانش��گاه علوم 
پزش��کی اس��تان در این جلس��ه با بی��ان اینکه تا 
هشتمین روز از خردادماه جاری 1۲۷ هزار و ۵00 
نمونه از بیماران مشکوک به کرونا در استان انجام 
ش��د افزود: از این تعداد نتای��ج حدود 4۵ نمونه 

مثبت قطعی اعام شد.
وی گف��ت: دکتر رحمانی افزود: از تعداد موارد 
مثبت قطعی ۹ هزار نفر بستری و ۳۶ هزار نفر به 

صورت سرپایی درمان شدند.
به گفته وی، دکتر رحمانی با بیان اینکه مرکز 

آموزش درمانی هاجر )س( شهرکرد، با بستری 
شش هزار و ۷۶0 بیمار بیش��ترین آمار بیماران 
بستری مش��کوک به کرونا در بین مراکز درمانی 
استان را به خود اختصاص می دهد افزود: با توجه 
به مثبت شدن نتیجه آزمایش سه هزار و 4۵۲ بیمار 
بس��تری، این بیمارستان، در زمینه بستری بیماران 
مثبت قطعی کرونا نیز مرکز آموزشی درمانی هاجر 
)س( در جایگاه اول قرار دارد. درخش��ان گفت: 
وی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری علی 
رغم وجود 4 موج شیوع بیماری کرونا در کشور 
تنها با دو موج ش��یوع بیماری کرونا مواجه ش��د 
خاطر نشان کرد: از هفته دوم فروردین ماه استان 
وارد موج اخیر شد و االن در انتهای آن قرار گرفته 
است. مدیر روابط عمومی و اطاع رسانی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد گفت: دکتر رحمانی گفت: 
پی��ک بیماری در اس��تان مربوط ب��ه هفته چهارم 
فروردین و هفته اول اردیبهشت ماه 1400 بود که 
در هفته چهارم فرودین ماه با بس��تری ۷۳1 مورد 
بستری کرونا مثبت مواجه شدیم. درخشان افزود: 
وی اظهار داش��ت: تعداد موارد بس��تری و کرونا 

مثبت در این موج تقریبًا 

دو برابر اوج شیوع بیماری کرونا در آبان ماه 1۳۹۹ 
بود و این درحالی است، که تعداد فوتی های ناشی 
از کرونا در موج اخیر حتی کمتر از آبان ماه س��ال 
گذشته شد. وی گفت: دکتر رحمانی از علل کاهش 
چشم گیر فوتی های ناشی از کرونا در موج اخیر 
ش��یوع بیماری کرونا علی رغم دو برابر شدن آمار 
مبتایان و بیماران بس��تری در مراکز درمانی استان 
به تاش کادر درم��ان، تجربه مدیریتی و درمانی، 
همت پزشکان و متخصصین، تامین دارو با حمایت 
های معاونت غذا و داروی دانش��گاه و حمایت و 
پشتیبانی مسئولین امر اشاره داشت. درخشان افزود: 
وی در ادامه همچنان بیشترین موارد ابتا، بستری 
و فوت ناش��ی از کرونا را مربوط به گروه سنی ۶0 
س��ال به باال دانست.  به گفته وی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی استان نیز در این جلسه با بیان اینکه 
حرکت سینوسی و موج داراز ویژگی بیماری های 
ویروسی اس��ت، خاطر نشان کرد: هرچقدر میزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی بیشتر باشد ارتفاع 
این منحنی کوتاه تر و مدت زمان شیوع بیماری و 

ماندگاری آن در جامعه کم تر خواهد شد.

جلسه ستاد 
دانشگاهی مقابله 

با کرونا در دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد 

                      برگزار شد

وبدا؛ مدیر روابط عمومی و اطاع رسانی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد گفت: همزمان با هفته ترویج 
از ورزش ه��ای پهلوان��ی و زورخان��ه ای از کادر 
درمانی مرکز آموزشی و درمانی هاجر )س( شهرکرد 
به نمایندگی از مدافعان سامت تجلیل به عمل آمد.

به گزارش وبدا؛ س��ید علی درخش��ان افزود: این 
مراسم در پنجمین روز از خردادماه 1400 با حضور 
معاون توس��عه دانش��گاه علوم پزشکی، مدیر کل و 
مع��اون اداره ورزش و جوان��ان اس��تان، جانش��ین 
س��ردار در بس��یج اقش��ار و متخصصین ، مسئول 
بس��یج ورزشکاران، روس��ای هیئت کشتی پهلوانی 
و ورزش زورخانه ای اس��تان و شهرستان و جمعی 
از پیشکسوتان، مرش��دان، پهلوانان و ورزشکاران ، 
ریاست و مدیر مرکز آموزشی و درمانی هاجر )س( 

شهرکرد برگزار شد.
ب��ه گفت��ه وی، دکتر رئیس��ی در ای��ن آئین ضمن 
گرامیداش��ت روز آزاد سازی خرمشهر و جانفشانی 
رزمندگان در ۸ سال دفاع مقدس به مجاهدت های 

کادر درمان در مدت ش��یوع بیماری منحوس کرونا 
اشاره داشت.

درخش��ان افزود: وی با اشاره خدمات تخصصی و 
فوق تخصصی مرکز آموزشی و درمانی هاجر )س( 
و محدودیت های موجود افزود: پرس��نل خدوم و 
کادر درمانی این مرکز با دستانی خالی و در شرایط 
س��خت بهترین خدمات را ارائ��ه و تا پای جان در 

مقابل ویروس منحوس کرونا ایستاده اند.
به گفت��ه وی، در ادامه نیز مدی��ر کل اداره ورزش 
و جوان��ان و رئیس هیئ��ت ورزش های پهلوانی و 
زورخانه ای به ایراد سخنرانی پرداختند و از زحمات 
کادر درمان تقدیر و از این قش��ر به عنوان پهلوانان 

واقعی یاد نمودند.

تجلیل ورزشکاران و 
پیشکسوتان از مدافعان 
سالمت به مناسبت هفته 
ترویج از ورزش های 
پهلوانی و زورخانه ای
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وب��دا؛ مدیر رواب��ط عمومی و اطاع رس��انی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد، از تشکیل 
دومین جلس��ه کمیته آموزش و اطاع رس��انی 
روند واکسیناس��یون کرونا در این دانشگاه خبر 

داد.
به گزارش وبدا؛ سید علی درخشان افزود: این 
جلس��ه در هجدهمین روز از خردادماه 1400 با 
حضور مدی��ر گروه آموزش و ارتقاء س��امت 
معاونت بهداشتی دانش��گاه و سایر کارشناسان 
مربوط��ه با محوریت تش��ریح اقدامات صورت 
گرفته در راس��تای اطاع رس��انی به گروه های 

هدف برنامه ملی واکسیناسیون تشکیل شد.
به گفته وی، در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم 
اط��اع رس��انی در خصوص ع��وارض خفیف 
ناشی از تزریق واکسن کرونا و آموزش مراقبت 
های پس از انجام واکسیناس��یون، نحوه آموزش 

و اطاع رس��انی در مراکز انجام واکسیناس��یون 
کرونا مورد بررسی قرار گرفت.

وی، اطاع رس��انی در خصوص تاخیر زمانی 
بوجود آمده در انجام نوبت دوم واکسیناس��یون 
بویژه برای گروه س��نی مس��ن س��االن از طریق 
تماس تلفنی و مس��تند س��ازی نحوه آموزش و 
اطاع رس��انی در خصوص روند واکسیناسیون 
از طریق مراکز بهداشتی و درمانی ۹ گانه استان 
را از دیگ��ر مباحث مورد تاکید در این جلس��ه 

برشمرد.
مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانشگاه 
عل��وم پزش��کی ش��هرکرد گف��ت: ب��ا توجه به 
هماهنگ��ی های ص��ورت گرفته ب��رای حضور 
ریاس��ت دانش��گاه، معاونی��ن، متخصصی��ن و 
کارشناس��ان بهداش��تی در برنامه های رادیویی 
و تلویزیون��ی ب��رای اطاع رس��انی و آموزش 

همگانی، تداوم آموزش ها از طریق رسانه های 
جمع��ی و منابع اطاعاتی در دس��ترس مردم از 

دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
وی اضاف��ه ک��رد: همچنی��ن بمنظور تس��هیل 
دسترس��ی گروه های هدف ب��ه مراکز منتخب 
مق��رر گردید، مج��دداً آدرس و ش��ماره تماس 
این مراکز از طریق صدا و س��یما و ش��بکه های 
مجازی و نصب بنر و پوس��تر در محل های پر 
تردد و س��طح مراکز بهداش��تی و درمانی اطاع 

رسانی شود.
درخش��ان، انج��ام مکاتبات با س��ایر ارگان و 
نهادها برای بررس��ی و ارزیابی نحوه همکاری 
ب��رای آم��وزش و اطاع رس��انی در خصوص 
واکسیناس��یون کرون��ا را از دیگ��رر مصوب��ات 
دومین جلس��ه کمیته آموزش و اطاع رس��انی 

روند واکسیناسیون کرونا در استان برشمرد.

اعالم شعار و عناوین 
روزهای دهه کرامت

وب��دا؛ مدیر رواب��ط عمومی و اطاع رس��انی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شعار و عناوین 
روزهای دهه کرام��ت "میاد حضرت معصومه 
)س( و امام رضا )ع(" در س��ال 1400 را اعام 

کرد.
ب��ه گزارش وبدا؛ س��ید علی درخش��ان امروز 
۲۲ خردادم��اه در نشس��ت ش��ورای هماهنگی 
بزرگداش��ت دهه کرامت که به میزبانی معاونت 
فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد  برگزار شد، گفت: شعار دهه کرامت 
امسال با عنوان »خدمت کریمانه، گره گشایی به 

رسم اهل بیت)ع(« انتخاب شده است.
مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانشگاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد به تش��ریح نامگذاری 
روزه��ای دهه کرامت س��ال ج��اری پرداخت 
و اف��زود: ش��نبه، یک��م ذیقعده همزم��ان با ۲۲ 
خ��رداد مصادف ب��ا س��الروز والدت حضرت 
معصومه)س( به نام »کریمه اهل بیت)ع(، اسوه 
دختران تمدن ساز، ملجا گره گشایی«؛ یکشنبه، 
دوم ذیقع��ده همزمان با ۲۳ خرداد با عنوان »هم 
عهدی در مس��یر والیت، گره  گشایی از امت«؛ 
دوش��نبه، س��وم ذیقعده همزمان با ۲4 خرداد با 
عنوان »خیرخواهی و نشاط مومنانه  برای گره گشایی
      عمومی«؛ سه شنبه، چهارم ذیقعده همزمان  
              با ۲۵ خرداد با عنوان »مسجد تراز 

                    اسامی و انقابی، محور گره گشایی 
                       و همدلی«؛ چهارشنبه پنجم
                          ذیقعده همزمان با ۲۶ خرداد، 
                          روز بزرگداشت امامزادگان 

                               )ع( و بقاع متبرکه 
                                با عنوان »امامزادگان

                                  و بقاع متبرکه،
                               قطب های فرهنگی

                                   و گره گشایی
                                  اجتماعی« نامگذاری

                                    شده است.
                                      وی ادامه داد: روز 

پنج شنبه، ششم ذیقعده همزمان با ۲۷ خرداد، روز 
بزرگداشت حضرت شاهچراغ)ع( با عنوان »حضرت 
ش��اهچراغ)ع(، امین والیت، الگوی روش��نگری و 
گره گش��ایی«؛ جمعه هفتم ذیقع��ده همزمان با ۲۸ 
خرداد، روز انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، 
با عنوان »گره گش��ایی از مشکات کشور با حضور 
پرشور و دولت مؤمن انقابی«؛ شنبه هشتم ذیقعده 
همزمان با ۲۹ خرداد با عنوان »گره  گشایی اقتصادی 
با پش��تیبانی و مانع زدایی از تولید«؛ یکش��نبه نهم 
ذیقعده همزمان با ۳0 خرداد، سالروز شهادت زائران 
حرم رضوی)ع( به دس��ت ایادی آمریکا در تقویم 
خورشیدی، با عنوان »گره گشایی از جهان اسام با 
وحدت و مقاومت«؛ دوش��نبه دهم ذیقعده همزمان 
با ۳1 خرداد با عنوان »تشکل  های جوان و انقابی؛ 
پرچمدار گره گشایی فرهنگی« و سه  شنبه، یازدهم 
ذیقعده همزمان با 1 تیر، س��الروز والدت حضرت 
ام��ام رضا)ع( و روز تبلیغ و اطاع رس��انی دینی با 
عنوان »ام��ام رضا)ع(؛ امام کرامت و گره گش��ایی« 
نامگذاری شده اس��ت. وی با بیان اینکه برنامه های 
متع��ددی به مناس��بت بزرگداش��ت ده��ه کرامت 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت، افزود: برگزاری مسابقه 
کتابخوانی، اجرای پویش دانشجویی "اهدای خون، 
تداوم زندگی" و پویش "کمک مؤمنانه"، حضور در 
آس��تان مقدس امامزادگان دوخاتون )س( شهرکرد 
و برگزاری جش��ن میاد با سعادت امام رضا )ع( و 
تجلیل از دختران و بانوان از جمله برنامه های پیش 
بینی شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به 

مناسبت گرامیداشت دهه کرامت است.

دومین جلسه کمیته آموزش و اطالع رسانی روند واکسیناسیون کرونا در استان 
تشکیل شد
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پذی�رش ۱۳ ه�زار و
۷۴۶ مراجعه کننده

ن�س  ا ژ ر و ا ر   د
ی  ن ه�ا س�تا ر بیما

چهارمح�ال و بختیاری در 
روزهای نخست بهار ۱۴۰۰

ب��ه گزارش وبدا؛ دکتر محمد حیدری افزود: کل 
مراجعین به اورژانس های بیمارستانی 1۳ هزار و 

۷4۶ مورد بوده است.
وی در تشریح آمار روزانه بازدید های مدیریتی 
و کارشناسی از واحدهای تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی و مراکز غیر دانشگاهی اظهار داشت: 
تعداد بازدیدها از اورژانس های پیش بیمارستانی 
۹1 مورد، تعداد بازدید از مراکز درمانی ۳0 مورد، 
مراک��ز خدمات جامع س��امت و مراکز مدیریت 
عملی��ات ۹۵ مورد و تعداد بازدیدها از کلینیک و 

درمانگاه ها و داروخانه ها ۲۷ مورد بوده است. 
دکتر حیدری در ادامه به تش��ریح عملکرد حوزه 
معاونت بهداش��تی پرداخت و اف��زود: تعداد کل 
بازرس��ی ها از مراکز اقامتی )هتل، متل، مهمانسرا 
، مهمانپذی��ر و ...( 110 م��ورد و تعداد کل مراکز 
اقامتی معرفی شده به مراجع قضایی ۲ مورد بوده 
است. به گفته وی، تعداد کل جایگاه های سوخت 

بازرسی شده و معرفی شده به مراجع قضایی به 

ترتیب ۹۹ و ۲۲مورد بوده است.
مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی و دبیر ستاد 
سامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 
تع��داد کل بازرس��ی های پایانه های مس��افربری 
درون ش��هری و برون شهری )اتوبوس، راه آهن، 

فرودگاه، کشتیرانی و ...( را 4۲ مورد اعام کرد.
به گفت��ه وی، تعداد کل مراکز تهی��ه و توزیع و 
عرض��ه و فروش مواد غذایی بازرس��ی ش��ده را 
۳00۲ م��ورد و تعداد کل مراکز معرفی ش��ده به 
مراج��ع قضایی را ۹۹ و تع��داد کل مراکز پلمپ 

شده را ۵ مورد اعام کرد.
به گفته وی، در هشت روز نخست سال 1400، 
۷۹۹ مورد بازرسی از اماکن عمومی انجام و تعداد 
کل اماکن عمومی معرفی ش��ده به مراجع قضایی 

1۳ مورد بوده است.
دکتر حیدری تعداد اماکن عمومی پلمپ شده را 
10 مورد و تعداد کل بازرس��ی های انجام شده را 

۳۷۶4 مورد اعام کرد.

وی، در ادامه از معرفی
 1۲۵ م��ورد به مراجع قضای��ی و پلمپ ۵ مورد 
واح��د متخلف خبر داد و اف��زود: طی این مدت، 
۲00۷.۲ کیلوگرم/ لیتر مواد فاسد، کشف و معدوم 
ش��د. به گفته وی، تعداد پیگیری شکایت مردمی 

4۸ مورد بوده است.
دکتر حیدری، در تش��ریح حوزه روابط عمومی 
دانش��گاه اظهار داش��ت: برنامه های رادیویی ۳۷ 
مورد، برنامه های تلویزیونی ۳4 مورد، اخبار منتشر 
ش��ده ۵۳ مورد و تعداد چاپ بنر و ... 1۹۵ مورد 
بوده است. مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی و 
دبیر ستاد سامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد کل تس��ت های رپید تاکنون را ۳11۹۳ 
مورد اعام و افزود: کل موارد مثبت تس��ت های 

رپید تاکنون ۲۵۲۸ مورد بوده است.

وب��دا؛ رئی��س اورژان��س 11۵ چهارمح��ال و 
بختی��اری گف��ت: امس��ال ح��وادث ترافیکی و 
تصادفات رانندگی در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته در استان 40 درصد افزایش یافته است.
به گزارش وبدا؛ دکت��ر محمد حیدری در ویژه 
برنامه زنده تلویزیونی آرنگ بهار از شبکه استانی 
س��یمای جهانبین ضم��ن تبریک اعیاد ش��عبانیه 
و آغاز به��ار طبیعت اظهار داش��ت: طرح امداد 
نوروزی از ۲۵ اس��فندماه 1۳۹۹ تا 14 فروردین 
ماه 1400 در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری در 
حال اجراس��ت. مدیر مرکز حوادث و فوریتهای 
پزشکی دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد افزود: 
در ای��ن مدت حوادث ترافیکی و همچنین میزان 
مصدومین ناشی از سوانح رانندگی در مقایسه با 
سال گذشته در چهارمحال و بختیاری به ترتیب 

40 و ۵0 درصد افزایش یافته است.

دکت��ر حیدری از مردم خواس��ت: ب��ا توجه به 
شرایط حاکم در جامعه و وجود ویروس کرونا، 
همچنان از رفتن به مس��افرت های غیرضروری 
بپرهیزند و به رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
توج��ه کنند. وی با بیان اینک��ه اورژانس یکی از 
سازمان های امدادی حیاتی به شمار می رود ادامه 
داد: اورژانس در حفظ جان و س��امتی مردم به 
عنوان باالتری��ن و ارزش��مندترین دارایی افراد، 

نقش موثری ایفا می کند.
دکتر حیدری یادآور شد: برای عملیات اورژانس 
11۵ زمان بس��یار مهم است به طوری که گاهی 
ثانیه ها در نجات جان افراد نقش آفرینی می کنند.
وی مزاحمت ه��ای تلفنی را به عن��وان یکی از 
دردسرهای اورژانس 11۵ عنوان کرد و گفت: در 
سال گذش��ته ۲00 هزار تماس با مرکز اورژانس 
11۵ چهارمحال و بختیاری برقرار شد که از این 

تعداد ۳0 هزار تماس مزاحم تلفنی بوده است.
دکتر حی��دری اف��زود: همچنین از ۲۵ اس��فند 
۹۹ تاکن��ون، قری��ب به 10 هزار تم��اس با مرکز 
فوریته��ای 11۵ چهارمحال و بختی��اری برقرار 
ش��ده که نزدیک به ۲ هزار م��ورد آن مزاحمت 

بوده اس��ت. وی اضافه کرد: لذت بخش ترین 
عملیات در نوروز 1400 مربوط به بیمار مشکوک 
به کرونا ویروس در یکی از مناطق صعب العبور 
شهرس��تان اردل بود که به علت نامس��اعد بودن 
شرایط جویی امدادرس��انی هوایی انجام نشد و 
امداد رس��انی از طریق جاده در مس��یر خطرناک 
و صعب العبوربا مأموریت 1۲ س��اعته انجام شد 
و خوشبختانه بیمار با انتقال به مرکز بهداشتی از 

خدمات تخصصی درمانی بهره مند شد.
دکت��ر حی��دری از امداد خواهان خواس��ت: در 
صورت بروز حادثه و نیاز به خدمات اورژانسی 
در تماس با 11۵ خونس��ردی خود را حفظ کنند 
و ب��ه س��واالت کارشناس��ان پرس��تاری با دقت 
جواب دهند. وی یادآور شد: مردم تنها در مواقع 
ضروری با 11۵ تماس حاصل نمایند و به توصیه 
کارشناس��ان برای ارائه خدمات بهتر و اثر بخش 
تر توج��ه کنند. دکتر حی��دری در پایان از مردم 
خواس��ت: هن��گام مواجه با س��وانح رانندگی از 
تجمع در محل حادثه بپرهیزند و برای جلوگیری 
از فوت وقت، مسیر را برای امدادگران اورژانس 

11۵ باز کنند.

حوادث ترافیکی در 
چهارمحال و بختیاری ۴۰ 

درصد افزایش یافت

73



وبدا؛ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم 
پزش��کی چهارمحال و بختیاری از افتتاح، نخستین پایگاه آموزش مهارتی و 
حرفه ای اورژانس استان با حضور قائم مقام و معاون فنی و عملیات سازمان 
اورژانس کش��ور در هفدهمین روز از فروردین ماه 1400 در ش��هرکرد خبر 

داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر محمد حیدری با اعام این خبر افزود: برای راه اندازی 

این پایگاه بیش از چهار میلیارد ریال هزینه شده است.
وی، با اش��اره به اینکه این پایگاه در راس��تای سیاس��ت های س��ازمانی و 
طبق استانداردهای س��ازمان اورژانس کشور احداث شده است، افزود: این 
پایگاه در ساختمانی به مساحت 1۵0 متر احداث شده است. دکتر حیدری، 
آموزش ضمن خدمت پرس��نل شاغل در اورژانس و نیروهای جدید الورود 
اورژانس و دانش��جویان فوریتهای پزشکی استان را از اهداف راه اندازی این 

پایگاه عنوان کرد.
به گفته وی، این پایگاه آموزشی دارای کارگاه های پدافند غیرعامل، احیای 
قلبی و ریوی، آزمایشگاه مهارتskill lab ،احیا قلبی و ریوی، مدیریت راه 
هوایی، تروما و رانندگی تدافعی اس��ت . رئیس اورژانس پیش بیمارس��تانی 
و مدیر مرکز حوادث دانش��گاه علوم پزشکی استان افزود: با فعال شدن این 
پایگاه اهدافی از جمله ساماندهی آموزش های مهارتی و حرفه ای برای تربیت 
نی��روی انس��انی ماهر در حوزه اورژانس افزایش خواه��د یافت تا نیروهای 
توانمند برای خدمت به جامعه تربیت شود . بر اساس این گزارش،هم اکنون 
۵4 پایگاه امدادی ش��امل 1۹ پایگاه ش��هری، ۳4 پایگاه جاده ای، یک پایگاه 

اورژانس هوایی در استان چهارمحال و بختیاری فعال است.

وبدا؛ رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
اس��تان چهارمحال و بختی��اری، از آمادگی این مرکز برای راه 

اندازی نقاهتگاه در دو شهرستان لردگان و بروجن خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر محمد حیدری، با اشاره به راه اندازی 
نقاهتگاه شهرکرد در خوابگاه تربیت معلم آموزش و پرورش 
افزود: این آمادگی وجود دارد که در صورت نیاز در شهرستان 

های بروجن و لردگان نیز نقاهتگاه راه اندازی شود.
وی تصری��ح ک��رد: نقاهت��گاه ش��هرکرد از هفته گذش��ته با 
همکاری س��پاه حضرت قمربنی هاشم)ع(، هال احمر، آتش 
نشانی، آموزش و پرورش، اورژانس و دانشگاه علوم پزشکی 
راه اندازی و همچنان برای تجهیز کامل نیازمند وسایل متعدد 
از جمله پتو، تخت ، بویژه کپس��ول اکسیژن و سایر تجهیزات 

می باشد.
گفتنی اس��ت، با تکمیل ظرفیت بخش های بیماران کرونایی 
و تعطیل��ی ارائه خدم��ات درمانی در برخ��ی بخش های غیر 
کرونایی و اختصاص ظرفیت آن به درمان این بیماران و روند 
رو به افزایش شیوع بیماری راه اندازی نقاهتگاه برای پذیرش 

و درمان بیماران در دستور کار قرار گرفت.

وبدا؛ رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه 
علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: نوروز امسال با 
افزایش ۵0 درصدی ، ۲ هزار و ۲00 ماموریت 
ترافیکی و غیرترافیکی در این اس��تان توس��ط 

تکنسین های اورژانس انجام شد. 
به گزارش وب��دا؛ دکتر محمد حیدری افزود: 
از این تعداد ماموریت ۲4۳ ماموریت مربوط به 
ح��وادث ترافیکی و یک هزار و ۹۵۷ ماموریت 
غیرترافیکی و بیماری بود که نس��بت به مدت 
مش��ابه پارس��ال ب��ه ترتی��ب 40 و ۵0 درصد 

افزایش داشته است.
وی تصری��ح کرد: ۷۲۵ نف��ر از مصدومان در 

محل حادثه درمان و یک هزار و ۲۹0
 مص��دوم نی��ز ب��ه بیمارس��تان ها 

منتقل شدند.
به گفته وی، در این مدت
 ۲ مورد زایمان موفق در 
آمبوالنس، یک مورد احیا 
موفق، 1۸ مورد مسمومیت 
با گاز منواکسید کربن و
 ۲۲ م��ورد حادث��ه وی��ژه 
شامل حوادث ترافیکی

 ب��االی پن��ج مص��دوم، 
مسمومیت با مونوکسید کربن

 و سایر موارد دیگر در این
 استان ثبت شده است.

دکتر حیدری افزود: در طرح
 نوروزی اورژانس، ۵4 پایگاه امدادی

 شامل: 1۹ پایگاه شهری، ۳4 پایگاه 
جاده ای، ی��ک پایگاه اورژان��س هوایی فعال 
و در ح��ال خدمت  رس��انی به همش��هریان و 

مسافران نوروزی بودند.

ماموریت نوروزی 
اورژانس چهارمحال 
و بختیاری ۵۰درصد 

افزایش یافت

نخستین پایگاه آموزش مهارتی 
اورژانس چهارمحال و بختیاری افتتاح 

اعالم آمادگی اورژانس 
برای راه اندازی نقاهتگاه در 

شهرستان های بروجن و لردگان

74



وب��دا؛ رئیس اورژانس و مدیر حوادث این 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: همزمان با 
ششمین روز از هفته سامت 1400، پد بالگرد 
اورژانس هوایی در سه بیمارستان چهارمحال و 
بختیاری، با حضور ریاست دانشگاه افتتاح شد.
به گزارش وب��دا؛ دکتر محمد حیدری افزود: 
این س��ه پد در بیمارستان های تامین اجتماعی 
فرخش��هر، ولی عصر )عج( بروجن و ش��هداء 

لردگان افتتاح شد.
وی، مجم��وع اعتبار هزینه ش��ده برای افتتاح 
این سه پد را 400 میلیون تومان اعام و افزود: 
پد اورژانس هوایی بیمارس��تان تامین اجتماعی 
فرخشهر با اعتباری بالغ بر ۲00میلیون تومان و 
پدهای بیمارستان های ولی عصر)عج( بروجن 
و شهداء لردگان به ترتیب با اعتباری بالغ بر ۵0 

و یکصد میلیون تومان به بهره برداری رسید.
به گفته وی، مساحت هر یک از پدها ۵0×۵0 

متر مربع می باشد.

دکتر حیدری در ادامه خاطر نش��ان کرد: پیش 
از ای��ن یک پ��د اورژانس هوای��ی در مجتمع 
رحمتیه دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد افتتاح 

شده است.
وی با اش��اره به نیاز مبرم اس��تان ب��ه بالگرد 
اورژان��س هوایی با توجه به صع��ب العبور و 
س��خت گذر بودن برخی مناطق اس��تان بویژه 

در دو شهرس��تان کوهرن��گ و اردل افزود: از 
زمان اس��تقرار مجدد بالگرد در استان تا کنون 
1۲ ماموریت هوای��ی برای انتقال بیمار و مادر 

باردار انجام شده است.
رئیس اورژانس 11۵ استان در پایان گفت: پد 
بالگرد اورژانس هوایی بیمارس��تان های اردل، 

ناغان و فارسان نیز در دست احداث است. 

 

وبدا؛  رئیس اورژانس و مدیر حوادث 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی چهارمحال و 
بختیاری از  س��قوط یک خانم ۵۵ ساله 

در بخش بازفت از ارتفاع 

خبر  داد و گفت:  این مصدوم از طریق 
بالگرد به  بیمارس��تان  کاشانی شهرکرد 

منتقل شد.
 به گ��زارش وبدا؛ دکتر محمد حیدری 
اظهار داش��ت: ظهر ام��روز طی تماس 
تلفنی با مرک��ز ارتباطات اورژانس 11۵ 
اعام ش��د که خانم ۵۵ س��اله به علت 
سقوط از ارتفاع دچار تروما شده است.

وی افزود: با توجه به وضعیت ناپایدار 
مصدوم نیاز بر این شد که وی به سرعت 
از درمانگاه چمن گل��ی بخش بازفت به 
یک بیمارس��تان مجهز منتقل ش��ود که 
طی هماهنگی های صورت گرفته بالگرد 
امدادی اورژانس هوایی استان به همراه 
   کارش��ناس اورژان��س ب��ه درمانگاه 
چمن گل��ی اع��زام و پس از رس��یدن به  
فرودگاه شهرکرد از آنجا با آمبوالنس به 

بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل شد.

افتتاح پد اورژانس هوایی در چهارمحال و بختیاری همزمان با ششمین روز از 
هفته سالمت ۱۴۰۰
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اسامی پروژه های قابل افتتاح و 
کلنگ زنی مجمع خیرین سالمت 
استان در هفته سالمت اعالم شد

وبدا؛ مدیرعام��ل مجمع خیرین س��امت چهارمحال و 
بختیاری گفت: در صورت موافقت س��تاد مبارزه با کرونا، 
ای��ن مجمع آمادگ��ی دارد همزمان با هفته س��امت )یکم 
لغای��ت هفتم اردیبهش��ت ماه( چندین پ��روژه را افتتاح و 
عملی��ات احداث تع��دادی از مراکز بهداش��تی و درمانی 

خیری را آغاز نماید.
به گزارش وبدا؛ عباس قادری افزود: از جمله مراکز قابل 
افتتاح ، مرکز خدمات جامع سامت شبانه روزی حضرت 
خاتم االنبیا ) ص ( تلورد از توابع بخش بازفت شهرستان 

کوهرنگ می باشد.
      وی، مرکز خدمات جامع س��امت ش��بانه روزی و
          کلینیک تخصصی شهدای صنعت هفشجان و
               مرکز خدمات جامع سامت شبانه روزی

                     هوره را از دیگر پروژه های قابل افتتاح
            برشمرد. مدیر عامل مجمع خیرین سامت

        چهارمحال و بختیاری افزود: از جمله پروژه های
       آماده کلنگ زنی و شروع عملیات احداثی در هفته 
سامت امس��ال، مرکز خدمات جامع سامت بلوار حافظ 
ش��هرکرد، مرکز خدمات جامع سامت روستائی عشایری 
رس��تم آباد از توابع شهرس��تان اردل، مرکز خدمات جامع 
س��امت روستای بردبر از توابع شهرستان جدید التأسیس 
خانمیرزا نیز به همت حاج طهماسب محمدی بردبری می 
باشد. به گفته وی، پایگاه های اورژانس 11۵ بین جاده ای 
و سامت روستائی عش��ایری چبد از توابع بخش بازفت 

شهرستان کوهرنگ نیز آماده کلنگ زنی است.
ق��ادری در ادامه، پایگاه های اورژان��س و فوریت های 
پزش��کی روس��تای قلعه مدرسه و روس��تا ریگ از توابع 
شهرستان لردگان، نوس��ازی مرکز خدمات جامع سامت 
روستای مارکده از توابع شهرستان سامان را از دیگر پروژه 
های آماده کلنگ زنی در نخس��تین هفته از اردیبهشت ماه 

1400 برشمرد.
به گفته وی، مرکز دیالیز و پایگاه اورژانس و فوریت های 
پزشکی ش��ادروان دکتر محمد رضا مالکی بیمارستان سید 
الشهدا)ع( فارس��ان ،پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی 
ش��ادروان س��ردار ایل در میدان کوهرنگ شهرکرد، خانه 
سامت روستای چهار موران از توابع شهرستان کوهرنگ 

نیز در هفته سامت امسال آماده کلنگ زنی هستند.
مدیرعامل مجمع خیرین سامت چهارمحال و بختیاری 
در پایان با اش��اره به افزایش ش��یوع بیماری کرونا و لزوم 
راه اندازی نقاهتگاه، به مشارکت فعال خیرین نیک اندیش 
اس��تان در تامین تجهیزات و کمک ب��ه راه اندازی بخش 

قرنطینه بیماران مبتا به کرونا اشاره داشت.

                                         اهدای ۱۰ کپسول
                     اکسیژن از سوی صنف لوازم                 

ساختمانی شهرکرد برای تجهیز نقاهتگاه
وبدا؛ مدیرعامل مجمع خیرین س��امت چهارمحال و بختیاری از اهدای 10 کپسول 
اکسیژن 10 لیتری به ارزش ۲00 میلیون ریال از سوی صنف لوازم ساختمانی شهرکرد 

جهت تجهیز نقاهتگاه های بیماران کرونایی خبر داد.
به گزارش وبدا؛ عباس قادری با اش��اره به اع��ام فراخوان جذب کمک های مردمی 
برای تامین کپسول اکس��یژن جهت راه اندازی نقاهتگاه در شهرکرد افزود: با اعام این 
فراخوان از س��وی صنوف مختلف برای سپردن کپس��ول های اکسیژن بصورت امانی 

اعام آمادگی شده است.
وی با بیان اینکه برای راه اندازی نقاهتگاه به کپس��ول اکس��یژن 40 لیتری نیاز اس��ت 
افزود: برای تامین هر کپس��ول اکس��یژن 40 لیتری به چهار میلیون و 400 هزار تومان 
اعتبار نیاز اس��ت که می طلبد مردم نوع دوست و خیر استان در این خصوص مجموعه 

علوم پزشکی شهرکرد را یاری دهند.
وی با بیان اینکه فراخوان دعوت از مردم برای تامین کپس��ول های اکس��یژن از ۲ روز 
گذش��ته آغاز شده اس��ت، اظهار داشت:امید است در ادامه ش��اهد مشارکت چشمگیر 
مردم باشیم. قادری، کمک های مردمی جذب شده از ابتدای شیوع کرونا تاکنون را یک 
میلیارد و ۸00 میلیون تومان اعام کرد و گفت: این مبلغ جدای از کمک هایی است که 

به صورت مستقیم به دانشگاه علوم پزشکی عرضه شده است.
قادری خاطرنشان کرد: مردم خیر استان می توانند کمک های خود را به شماره کارت 
۵۸۹4۶۳1۸۸40۵۸041 ب��ه نام مجمع خیرین س��امت اس��تان چهارمحال و بختیاری 
واری��ز کنند. وی، در ادامه به انجام رایزنی ها و بررس��ی های کارشناس��ی برای تعبیه 
مخزن اکس��یژن س��از در محل نقاهتگاه و اکسیژن رس��انی از طریق خطوط لوله اشاره 
داش��ت و افزود: با این کار می توان ش��رایط ایمن تری برای تامین اکس��یژن مورد نیاز 

بیماران را فراهم نمود.
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مشارکت مجمع خیرین 
سالمت چهارمحال و 

بختیاری در احداث مراکز 
بهداشتی و درمانی از مرز 

۲۰۰ پروژه گذشت
وب��دا؛ مدیرعام��ل مجم��ع خیری��ن س��امت 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: ب��ه هم��ت و 
مشارکت تحسین بر انگیز خیرین نیک اندیش، 

تعداد پروژه های احداثی و در دس��ت پیگیری 
دارای بان��ی خیر این مجمع در پایان س��الی که 

گذشت از مرز ۲00 پروژه گذشت.
به گ��زارش وبدا؛ عب��اس قادری اف��زود: این 
پروژه ها ش��امل کلینیک های تخصصی و فوق 
تخصصی، مراکز خدمات جامع سامت شهری 

و روستائی، پایگاه های اورژانس و فوریتهای
 پزش��کی ش��هری و بین جاده ای، آزمایشگاه 

های تشخیص طبی، مراکز مشاوره قبل از
 ازدواج و تسهیات زایمانی، خانه های

         بهداشت و پانسیون پزشک می باشد که
          با قریب 100.000 متر مربع زیر بنا در 
          بیش از 1۲0.000 متر مربع زمین اهدائی

          احداث و یا در  دست اقدام است.
             وی در ادامه به تأمین افزون بر 4۲0 
            قلم تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی
               از جمله دستگاه های دیالیز، دستگاه
               های کمک تنفسی، لوازم صوتی

              تصویری، ماشین های لباسشوئی، 
                 آبسردکن، تختهای بیمارستانی و ۲

                  دستگاه خودرو از جمله یک
                 دستگاه آمبوالنس اشاره و افزود: 
                  طی مدت فعالیت مجمع خیرین
                    سامت استان بویژه در مدت
                   اپیدمی کووید 1۹ برای مقابله
                    با بیماری فراگیر کرونا هزاران
                   قلم لوازم مصرفی تامین و در

                       اختی��ار مراک��ز درمانی قرار 
                      گرفته است.

                         مدی��ر عام��ل مجم��ع 
خیرین س��امت چهارمحال و بختیاری در 
ادام��ه، از اعضای هیئت امن��ا، هیئت مدیره، 
خیرین، مدیران دستگاه های اجرائی استان، 
همکاران س��تاد  مرک��زی و مجامع خیرین 
سامت سراس��ر کشور، نیک اندیشان عضو 
و سایر اقش��ار ز صنوف مختلف که مجمع 
خیرین سامت را از ابتدا تا کنون در توسعه 
بهداش��ت و درمان اس��تان یاری می رسانند 

تقدی��ر نم��ود.

وبدا؛ مدیرعامل مجمع خیرین سامت چهار محال و بختیاری از کلنگ 
زنی س��ه پروژه ب��ه همت خیر نیک اندیش در حوزه بهداش��ت و درمان 

شهرستان فاسان خبر داد.
به گزارش وبدا؛ عباس قادری در تشریح این خبر اظهار داشت: به همت 
خیر نیک اندیش، عملیات اجرایی س��اخت کلینیک بیماران خاص، مرکز 
مدیریت حوادث و پایگاه اورژانش شماره ۲ در شهر فارسان آغاز گردید.
وی اف��زود: این بنا به همت نیک اندیش ح��اج جمعه مالکی به منظور 
گرامیداشت یاد و خاطر فرزندش دکتر محمد رضا مالکی احداث خواهد 
شد. قادری اضافه کرد: این ساختمان با بیش از یک هزار متر مربع زیر بنا 

در دو طبقه احداث می گردد.
مدیرعامل مجمع خیرین سامت چهار محال و بختیاری در ادامه گفت: 
به دنبال مشارکت خیرین نیک اندیش در مبارزه با بیماری منحوس کرونا، 

تعداد 10 کپسول اکسیژن جدید خریداری شد.
عباس قادری با اش��اره به نیاز بیماران کرونایی به کپس��ول اکس��یژن و 

مانومت��ر، اظهار داش��ت: در حال حاضر این تعداد کپس��ول اکس��یژن به 
بیمارستان حضرت امام رضا )ع( اردل تحویل داده شده است.

مدیرعامل مجمع خیرین س��امت چهار محال و بختیاری با بیان اینکه 
بیماری کرونا بس��یاری از مبتایان را دچار مشکات تنفسی کرده است، 
افزود: کپس��ول های اکسیژن به صورت امانی و رایگان در اختیار بیماران 

کرونایی استان چهارمحال و بختیاری قرار خواهد گرفت.
وی اف��زود: با توجه به اینکه بس��یاری از بیماران مبت��ا به کرونا برای 
بهبودی کامل نیاز به اس��تفاده از کپسول اکسیژن دارند، همچنان به کمک 

خیرین در این زمینه نیاز است.
قادری از نیک اندیش��ان و خیرین خواس��ت: با اهدا کپسول اکسیژن در 
اندازه های 10، ۲0، ۳0 و 40 لیتری به هر تعداد ممکن و یا واریز کمکهای 
نقدی به کارت شماره ۵۸۹4۶۳1۸۸40۵۸041 بنام مجمع خیرین سامت 
چهارمح��ال و بختیاری، مدافعین خط مقدم مقابله با این بیماری را یاری 

نمایند.
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دانش��گاه  درمان  مع��اون  وب��دا؛ 
بهداشتی  پزش��کی، خدمات  علوم 
و درمانی از انجام نخس��تین اهدای 
عضو در س��ال 1400 در این استان 
با س��خاوت خان��واده طاهری خبر 

داد.
به گ��زارش وبدا؛ دکت��ر فریدون 
رحمانی اف��زود: در اولین روزهای 
به��ار 1400 و همزم��ان ب��ا اعیاد 
ش��عبانیه و والدت ج��وان ش��هید 
دش��ت کربا در شش��مین روز از 
فروردین ماه جاری، شاهد به خزان 
نشستن بهار عمر نوجوان برومندی 

از دیار جوانمردان بودیم.
وی تصریح کرد: مرحوم حس��ین 
طاهری 1۵ س��اله از اهالی روستای 
سرتش��نیز که در اثر حادثه تصادف 
دچار خونریزی شدید مغزی شده 
ب��ود، س��حرگاه امروز ب��ا رضایت 
خانواده س��خاوتمند طاهری، اعضا 
ب��ا ارزش��ش ب��ه جوان��ان نیازمند 
عض��وی هدی��ه ش��د، ک��ه چراغ 

عمرشان فروزان باقی بماند. 
به گفته وی، کبد و کلیه های این 
بیمار مرگ مغزی به شیراز و بخشی 

از نسوج به تهران ارسال شد.

دانش��گاه  درمان  مع��اون  وب��دا؛ 
علوم پزش��کی، خدمات درمانی و 
بهداش��تی چهارمح��ال و بختیاری 
گف��ت: دومین عم��ل اهدای عضو 
استان با سخاوت خانواده لردگانی 
عباسقلی  انجام و اعضای مرحوم" 
کلواری "به بیم��اران نیازمند اهداء 

شد.
به گ��زارش وبدا؛ دکت��ر فریدون 
رحمان��ی با اعام ای��ن خبر افزود: 
مرحوم عباسقلی کلواری جانکی از 
اهالی لردگان که به علت خونریزی 
مغزی ب��ه کما رفته ب��ود ، پس از 
آنکه تاش پزش��کان و پرس��تاران 
بیمارس��تان ش��هدا ل��ردگان نتیجه 
نداد، به بیمارستان آیت اله کاشانی 

شهرکرد منتقل شد.
وی تصری��ح کرد: ت��اش برای 
نجات جان آن مرحوم در بیمارستان 
آیت اله کاش��انی نی��ز بی نتیجه بود 
و پ��س از تایید م��رگ مغزی و با 
اع��ام رضایت خانواده بیمار مرگ 
مغزی، اعضای بدن مرحوم کلواری 
جداس��ازی و برای اهدا به بیماران 
نیازمند به تهران و شیراز منتقل شد.

اهدای اعضای جوان ۲۸ ساله 
چهارمحالی به بیماران نیازمند پیوند عضو

وبدا؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری از اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی ۲4 س��اله در 

این استان خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر فریدون رحمانی افزود: باز هم حماسه ای دیگر 

از گذشت و نوعدوستی در دیار مهربانی هاشکل گرفت.
وی تصریح کرد: خانواده س��خاوتمند صیادی از اهالی فرهیخته ش��هر 
کیان با رضایت به اهدا عضو عزیزشان نور امید به دل چند بیمار نیازمند 

عضو هدیه کردند.
به گفته وی، س��حر گاه پنجمی��ن روز از خردادماه 1400، پیکر حمید 
رضا صیادی ش��هرکی طبق وصیت قلبی خ��ود و با رضایت خانواده بی 
نظی��رش با وداع تلخ تک تک عزیزان خانواده و دوس��تانش جهت اهدا 

اعضا با ارزشش به اتاق عمل بیمارستان کاشانی منتقل شد.
دکتر رحمانی افزود: پدر و مادر بزرگوار این بیمار مرگ مغزی، اکنون 
به جای نا امیدی وصرفا عزاداری در انتظار شنیدن خبر سامتی بیماران 

گیرنده عضو می باشند.
معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی اس��تان خاطر نشان کرد: مرحوم 
حمیدرضا صیادی بدلیل تومور مغزی تحت درمان بود و پیشنهاد اهدای 
عض��و در صورت مرگ مغزی ش��دن را قهرمانانه خ��ود به خانواده اش 

سفارش کرده بود.
به گفته وی، کبد ، کلیه ها، عروق ونس��وج حیاتبخش این بیمار مرگ 

مغزی ۲۸ ساله جدا سازی و به شیراز و تهران ارسال شد.
وی در ادام��ه با بیان اینکه، در صورت نرس��یدن عضو پیوندی به بدن 
بیماران نیازمند پیوند عضو در لیس��ت انتظار پیوند ، هر دوس��اعت یک 
نف��ر جان خود را از دس��ت می ده��د، ابراز امیدوار ک��رد: که این هدایا 

نجاتبخش عزیزان دردمند لیست انتظار پیوند شوند.
گفتنی اس��ت، از ابتدای س��ال جاری تاکنون اعضای شش بیمار مرگ 

مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شده است.

اهدای اعضای 
جوان ۱۵ ساله 

سرتشنیزی در اولین 
روزهای بهار ۱۴۰۰ 

در استان

اعضای بیمار 
مرگ مغزی در 

شهرکرد به بیماران 
نیازمند اهدا شد
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وب��دا؛ معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی، 
خدم��ات بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و 
بختیاری گفت: در دهه کرامت و در آستانه میاد 
شمس الشموس، خسرو اقلیم طوس، شاه انیس 
النف��وس، امام رضا )ع(، اعضای بدن ش��یر زنی 
بختیاری به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد.
به گزارش وب��دا؛ دکتر فریدون رحمانی افزود: 
ش��امگاه س��ی و امین روز از خردادم��اه 1400 

اعضای بدن بیم��ار مرگ مغزی، مرحومه صنوبر 
صفی پور 4۵ س��اله، از اهالی شهرستان فارسان 
جهت اهدا به بیماران نیازمند پیوند عضو توسط 
تیم مجرب پزش��کی مرکز آموزشی درمانی آیت 
ا... کاشانی شهرکرد با همکاری جراحان اعزامی 

از شیراز جداسازی شد.
به گفت��ه وی، کبد، کلیه های ای��ن بیمار مرگ 
مغزی به شیراز و بخش��ی از نسوج آن به تهران 

منتقل شد.
دکتر رحمانی در خص��وص جزئیات این خبر 
افزود: مرحومه صفی پور در تاریخ ۲۷ خردادماه 
جاری به دنبال جراحات شدید وارده در سانحه 
تصادف در بخش ICU مرکز آموزش��ی درمانی 
آیت ا.. کاش��انی تحت مراقبت ویژه قرار گرفت 
و به دنب��ال تایید مرگ مغ��زی و اعام رضایت 
خانواده س��خاوتمند وی، تح��ت عمل جراحی 

وب��دا؛ مس��ئول تیم اه��دای عضو اس��تان 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه، بسیاری 
از م��ردم، اختاف مرگ مغزی و کما را نمی 
دانند خاطر نش��ان ک��رد: کما ی��ک عارضه 
مغزی است و امکان برگشت بیمار به حیات 
وجود دارد اما در مرگ مغزی، مرگ اجتناب 
ناپذیری اس��ت. زیرا س��لول های مغز قابل 

برگشت نیستند و از کار افتاده اند.
به گزارش وبدا؛ زهرا سیاح افزود: زمانی که 
متخصصان اعام مرگ مغزی می کنند امکان 
برگشت وجود نخواهد داشت، لذا الزم است 
مردم نس��بت به تفاوت م��رگ مغری و کما 
مطلع ش��وند. وی تصریح کرد: اهدای عضو، 
مسئله ای اس��ت که این روزها بسیار مطرح 
می ش��ود و به شدت مورد نیاز افرادی است 
ک��ه به عضوی از بدن نیاز دارند، اما همچنان 
تا جا افتادن چنین فرهنگی در کشور، تاش 

بیشتری نیاز است.
مس��ئول تیم اه��دای عض��و چهارمحال و 
بختیاری، با اش��اره به تاریخچه اهدای عضو 

در ای��ن اس��تان اظهار داش��ت: واحد فراهم 
آوری اعضای پیوندی دانشگاه شهرکرد یکی 

از اولین واحدهای فراهم 
آوری بود که در سال 1۳۸۲ با اباغ وزارت  

بهداشت در استان شکل گرفت.
 در خص��وص واحدهای��ی ک��ه ب��ا ای��ن 
تی��م هم��کاری دارن��د گفت: بخ��ش های 
مراقب��ت های وی��ژه، ICU و اورژانس های 
بیمارستان ها همکاری نزدیکی دارند و موارد 
مرگ مغ��زی را به ما گزارش می کنند و پس 
از مراقبت و نگهداری، رضایت از خانواده ها 
در بیمارستان ها صورت می گیرد. وی با بیان 
اینک��ه، بیش از ۷0 درصد موارد مرگ مغزی 
در اس��تان به اهدای عضو رضایت می دهند 
افزود: این رقم در کش��ور کمتر از ۵0 درصد 
است. س��یاح اضافه کرد: آمار رضایت گیری 
ما نسبت به جمعیت استان بسیار خوب است 
و در کل کش��ور همیش��ه جزء ۵ گروه اول 
کشوری بوده ایم، به گونه ای که با جرات می 
توان گفت با دانشگاه های شیراز، مشهد و یا 

دانشگاه تهران هم قابل مقایسه هستیم.
وی گف��ت: در خص��وص رضای��ت گی��ری 
توانسته ایم فرهنگس��ازی خوبی بکنیم و این 
فرهنگ سازی ناشی از، اعتماد و حمایتی که 
مس��ئوالن دانش��گاه از این تیم داش��تند و 
کارهای تبلیغاتی و اططاع رس��انی اصحاب 

رس��انه می باش��د که خیلی خوب توانستند 
این امر مقدس را با جامعه معرفی و مردم را 

متوجه این امر معنوی و مقدس نمایند.
وی در ادامه با اش��اره به س��خاوت مادران 
ای��ن س��رزمین در انجام امر مق��دس اهدای 
عضو عزیزشان افزود: هنوز گایه مادری که 
دوس��ت نداشت قلب فرزندش در زیر خاک 

مدفون شود در خاطرم باقی است. 
سیاح با بیان اینکه برای انجام اهدای عضو 
بیمار مرگ مغزی، رضایت ولی دم الزم است 
افزود: گرفت��ن کارت عضو به نوعی وصیت 
فرد ب��رای اهدای اعضایش در صورت مرگ 
مغزی است و پروسه رضایت گیری را بسیار 
آس��ان تر می کند. به گفته مسئول تیم اهدای 
عض��و چهارمحال و بختی��اری، برای تکمیل 
فرم اهدای عضو و دریافت کارت متقاضیان 
می توانند، از طریق سایت )ایران اهدا( اقدام 
و به صورت اینترنتی مراحل را طی کنند و یا 
به مددکاری های همه   بیمارستان های استان 
مراجعه کنند و کارت اهدای عضو را تکمیل 
نمایند. همچنی��ن می توانند به دبیرخانه واقع 
در معاونت درمان دانش��گاه علوم پزش��کی 
اس��تان مراجعه کنند و کارت دریافت نمایند. 
سیاح در پایان، از مردم فهیم و بویژه خانواده 
های اهدا کننده اعضای بیماران مرگ مغزی 

تقدیر نمود.

در مرگ مغزی، 
مرگ بیمار اجتناب 

ناپذیری است
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وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و بختیاری با 
اش��اره به فرا رس��یدن ۳1 اردیبهش��ت ماه روز 
اه��دای عضو، از فعالین این عرصه در راس��تای 
ترویج فرهنگ اهدای عضو بیماران مرگ مغزی، 
اصحاب رسانه بعنوان سفیران آگاهی بخشی در 

جامعه و مردم فهیم استان تقدیر نمود.
ب��ه گزارش وب��دا؛ دکتر مجید ش��یرانی با بیان 
اینک��ه، هر فرد اهدا کننده عضو می تواند یک تا 
هشت ارگان )دو کلیه، کبد ، ریه ها، لوزالمعده و 
روده کوچک و قلب( را اهدا نماید. خاطر نشان 
کرد: همچنین حدود ۵۳ نس��ج را می توان اهدا 
و در مجم��وع زندگ��ی ۶1 نفر را می توان بهبود 

بخشید.
وی تصری��ح کرد: در هر دو س��اعت یک بیمار 
نیازمند پیوند، جان خود را از دس��ت می دهد و 

این در حالی است، که در هر 1۲ ساعت تنها یک 
بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی می شود و به 

زندگی باز می گردد.
به گفته وی، از ابتدای ش��روع ب��ه کار پیوند تا 
کن��ون در ایران حدود ۶۵ هزار پیوند در کش��ور 
صورت گرفته است و در حال حاضر حدود ۲۵ 

هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
وی با بیان اینکه، در ایران پتانس��یل پیوند قلب، 
کب��د، کلیه، لوزالمعده، ری��ه، روده باریک وجود 

دارد. اظهار داشت:
ه��ر فرد مرگ مغ��زی با کمک دس��تگاه بین 1 
ت��ا 14 روز امکان بق��ا دارد و هرچه زودتر برای 
اه��دای عض��و تصمیم گیری ش��ود، ارگان های 

بیشتری قابلیت اهدای عضو دارند. 
وی، تع��داد بیماران نیازمند عض��و پیوندی در 
کشور را بیش از ۲۵ هزار نفر اعام و افزود: هر 

ده دقیقه یک نفر به این لیس��ت اضافه می گردد 
و روزان��ه ۷ تا 10 نفر از بیماران لیس��ت انتظار 
به دلیل نرس��یدن ارگان پیوندی در کشور فوت 

می شود. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد همچنین 
با اش��اره به رتبه س��ی ام ایران در جهان در سال 
۲01۹ در اهدای عضو، اظهار داش��ت: شاخص 
اهدای عضو در ۲0 سال گذشته رشد حدود ۷0 

برابری داشته است.
ب��ه گفته وی، ای��ران رتبه اول ب��ا اختاف باال 
نسبت به سایر کشورهای قاره آسیا و کشورهای 
منطقه را دارد و با توجه به دارا بودن علم، داشتن 
س��اختار و تعهد متخصصان تنها فرهنگ س��ازی 

حلقه مفقوده این موضوع می باشد.
وی در ادام��ه با بی��ان اینکه، در ای��ران حتی با 
داش��تن کارت اه��دای عضو نیز نظ��ر اصلی و 
تعیی��ن کننده توس��ط ولی دم ف��رد مرگ مغزی 
گرفت��ه خواهد ش��د و کارت اه��دای عضو تنها 
جنبه فرهنگ س��ازی دارد. توصی��ه نمود، پس از 
دریافت کارت اهدای عضو حتما افراد با خانواده 
در خصوص نیت قلب قلبی خود صحبت نمایید 

و آنها را از تصمیم خود آگاه نمایند.
دکت��ر ش��یرانی در پایان ب��ه جایگاه شایس��ته 
چهارمح��ال و بختیاری در امر اه��دای اعضای 
بیم��اران مرگ مغزی اش��اره و تروی��ج فرهنگ 
اهدای عضو در این اس��تان را مرهون تاش تیم 
فراهم آوری اعضا و اصحاب رسانه استان در امر 
اطاع رسانی و تاش تیم مجرب پزشکی مراکز 

درمانی استان دانست.

هر فرد مرگ مغزی می تواند جان ۸ نفر را از مرگ نجات دهد

وب��دا؛ معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی، 
خدم��ات بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و 
بختیاری گفت: در دهه کرامت و در آستانه میاد 
شمس الشموس، خسرو اقلیم طوس، شاه انیس 
النف��وس، امام رضا )ع(، اعضای بدن ش��یر زنی 
بختیاری به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد.
به گ��زارش وبدا؛ دکتر فریدون رحمانی افزود: 
ش��امگاه س��ی و امین روز از خردادم��اه 1400 
اعضای ب��دن بیمار مرگ مغزی، مرحومه صنوبر 
صفی پور 4۵ س��اله، از اهالی شهرستان فارسان 

جهت اهدا به بیماران نیازمند پیوند عضو توسط 
تیم مجرب پزش��کی مرکز آموزشی درمانی آیت 
ا... کاشانی شهرکرد با همکاری جراحان اعزامی 

از شیراز جداسازی شد.
به گفت��ه وی، کبد، کلیه های ای��ن بیمار مرگ 
مغزی به شیراز و بخش��ی از نسوج آن به تهران 

منتقل شد.
دکتر رحمانی در خص��وص جزئیات این خبر 
افزود: مرحومه صفی پور در تاریخ ۲۷ خردادماه 
جاری به دنبال جراحات شدید وارده در سانحه 
تصادف در بخش ICU مرکز آموزش��ی درمانی 
آیت ا.. کاش��انی تحت مراقبت ویژه قرار گرفت 
و به دنب��ال تایید مرگ مغ��زی و اعام رضایت 
خانواده س��خاوتمند وی، تح��ت عمل جراحی 

جداسازی عضو قرار گرفت.
به گفته معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد، از ابتدای سال 1400 تا کنون اعضای 

۸ بیمار مرگ مغزی در استان اهدا شده است.
وی با اشاره به رنج فراوان بیماران نیازمند پیوند 
عضو و تحمیل هزینه ه��ای هنگفت به خانواده 
ه��ای این بیماران، ضمن تحس��ین خانواده های 
بزرگوار اهدا کننده عضو یادآور ش��د، هم اکنون 
حدود 400 بیمار کلیوی در مراکز درمانی استان 
تحت دیالیز هس��تند و ۵0 بیمار در لیست انتظار 
پیوند عضو، چش��م انتظارند ک��ه اهدای اعضای 
هر بیمار مرگ مغزی می تواند، ارمغان س��امتی 
و پایان همه رنج ها و مش��کات تعدادی از این 

بیماران و خانوادهیشان باشد.
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وبدا؛ مش��اور رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد در امور 
بانوان و خانواده ضمن تقدیر از مس��اعدت و همراهی مس��ئولین و 
کارکنان مجموعه در س��ال گذشته ، تبریک سال نو و آرزوی سالی 
سرش��ار از موفقیت برای تمامی پرسنل به تشریح عملکرد یکساله 

دفتر امور بانون دانشگاه پرداخت.
به گزارش وبدا؛ دکتر پروانه فتاحی، برگزاری آزمون آناین سیری 
در صحیفه سجادیه ) به مناسبت ماه مبارک رمضان( در اردیبهشت 
ماه س��ال 1۳۹۹ و برگزاری آزم��ون آناین از وصیت نامه حضرت 
امام )ره( ) ویژه سالگرد حضرت امام ( در خردادماه این سال را از 

جمله فعالیت های دفتر امور بانوان دانشگاه برشمرد.
به گفته وی، در تیر ماه سال گذشته نیز به مناسبت هفته حجاب و 
عفاف آزمون آناین از کتاب مس��ئله حجاب شهید مطهری برگزار 
شد.دکتر فتاحی، در ادامه به برگزاری آزمون آناین از کتاب پرتوی 
از اسرار نماز از استاد قرائتی ویژه دهه امامت و والیت در مردادماه 

۹۹ اشاره داشت.
وی، برگزاری آزمون آناین از کتاب انس��ان در جس��تجوی معنا 
به مناس��بت هفته س��امت بانوان، مش��ارکت و همکاری با کمیته 
مطالعات تحقیقات س��امت زنان دانشگاه در برگزاری برنامه های 
هفته سامت بانوان، دیدار با خانواده شهیده مدافع سامت مرحومه 
پریس��ا رفیعی با حض��ور خانم جلیل پ��ور مدیر کل ام��ور بانوان 
استانداری در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن را از دیگر 

فعالیت های دفتر امور بانوان دانشگاه در مهر ماه ۹۹ برشمرد.
مش��اور رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد در امور بانوان و 
خانواده در ادامه از برگزاری آزمون آناین کتاب فرهنگ فاطمیه به 
مناس��بت میاد حضرت زهرا )س( و بزرگداشت مقام زن خبر داد 
و افزود: همچنین به مناس��بت هفته زن، وبینار آموزشی با سخنرانی 
دکتر احمد کرمی )روانپزش��ک( با عنوان مدیریت شرایط کرونائی 

در فرزندان در بهمن ماه ۹۹ برگزار شد.
وی، برگزاری وبینار آموزشی به مناسبت هفته زن با سخنرانی آقای 
دکتر عزیزی ) روانش��ناس ( با موض��وع ))مدیریت فضای مجازی 
در شرایط کرونائی(( را از دیگر فعالیت های این دفتر در بهمن ماه 

۹۹ برشمرد.
دکتر فتاحی، برگزاری مراسم به مناسبت میاد حضرت زهرا)س (

با س��خنرانی حاج آقا صغیرا و مراسم مولودی خوانی در نماز خانه 
س��تاد و تقدی��ر از 10 نفر از بان��وان نمونه دانش��گاه از معاونتهای 
مختل��ف، ص��دور تقدیر نامه جه��ت رابطین فعال ام��ور بانوان در 
واحدهای مختلف با امضاء ریاست محترم و معاونت محترم توسعه 
دانش��گاه و برگزاری مراس��م به مناس��بتهای مختلف در واحدهای 
محیطی توس��ط رابطین فع��ال امور بانوان از جمله ش��بکه اردل - 
دانشکده دندانپزشکی - کلینیک امام علی )ع( و شبکه شهرکرد و.... 
از دیگر فعالیت های اجرایی دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد در سال 1۳۹۹ بشمار می رود.
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وب��دا؛ رئیس مرکز آموزش��ی و درمانی هاجر )س( ش��هرکرد، از 
برگزاری آئین رونمایی از پوشش حرفه ای و لگو این مرکز همزمان 

با میاد خجسته حضرت معصومه )ع( خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر احمد رئیس��ی افزود: این آئین در بیس��ت و 
دومین روز از خرداد م��اه 1400 با حضور مدیریت روابط عمومی 
و اطاع رس��انی دانش��گاه، مدیریت، روسای بخش ها و جمعی از 

کارکنان در سالن اجتماعات این مرکز برگزار شد.
ب��ه گفت��ه وی، پس از مدت ها کار کارشناس��ی ش��ده و حمایت 
مس��ئولین امر و مدیران پوش��ش حرفه ای کادر درمانی و خدماتی 
مرکز آموزش��ی درمانی هاجر )س( به یمن میاد حضرت معصومه 

)ع( و روز دختر رونمایی شد.
وی با بیان اینکه پوشش حرفه ای الزمه هر سازمان و نظم دهنده 
به هر سیس��تم است افزود: حق مراجعین اس��ت که ارائه دهندگان 

خدمات را در همه سطوح بشناسند.
وی، جلوگیری از اعمال س��لیقه ش��خصی برای پوش��ش پرسنل 
در محی��ط کار و ارتقاء خدمات و حرکت به س��مت ارائه خدمات 
هرچ��ه بهتر در حوزه های بالینی را از اهداف طراحی و تهیه لباس 
های متحدالشکل برای پرسنل مرکز آموزشی و درمانی هاجر )س( 

شهرکرد برشمرد.
دکتر رئیسی در ادامه از همکاری مدیریت روابط عمومی دانشگاه 
و مسئول روابط عمومی این مرکز در برنامه ریزی، تدوین و اجرای 

برنامه های فرهنگی تقدیر نمود.
رئیس مرکز آموزشی و درمانی هاجر )س( شهرکرد، با بیان اینکه 
علی رغم همه محدودیت ها انجام س��خت ترین امور هم ش��دنی 
است، اعام آمادگی کرد؛ تجربیات موفق این مرکز را برای اجرا در 

اختیار سایر مراکز قرار دهد.
وی در ادامه به تش��ریح لگوی طراحی شده بیمارستان پرداخت و 
آن را نتیجه تاش هنرمندان و هم اندیش��ی و کار کارشناس��ی شده 

و جمعی دانست.
دکتر رئیس��ی گفت: در پایان این آئی��ن نیز از بخش های برتر در 

ارزیابی سه ماهه چهارم سال 1۳۹۹ تقدیر به عمل امد.
به گفته وی، در مرکز آموزش��ی و درمانی هاجر)س( ش��هرکرد از 
یکسال گذشته نحوه عملکرد تمامی بخش ها در 1۳ حیطه بررسی 
و در پای��ان هر فصل از بخش های برتر تجلیل به عمل می آید که 
این امر ضمن شناس��ایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت موجب 

انگیزه بیشتر همکاران خواهد شد.
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آماده باش کلیه تیم های 
مراقبتی و نظارتی در سطح 

شهرستان شهرکرد
وبدا؛ سرپرس��ت مرکز بهداشت شهرستان ش��هرکرد ضمن تبریک 
س��ال نو و اعیاد ش��عبانیه، از آم��اده باش کلیه تیم ه��ای مراقبتی و 

نظارتی در سطح شهرستان شهرکرد خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر حس��ن رجب��ی همچنین به فعال بودن مراکز 
ش��بانه روزی و پنجاه درصد از مراکز و پایگاههای جامع س��امت 
)۸ مرکز ش��هری و دو مرکز معین و پایگاه های س��امت آنها( در 

تعطیات عید نوروز امسال اشاره داشت.
وی افزود: با عنایت به تش��دید بیماریابی در فاز دوم طرح س��پهد 
سردار شهید سلیمانی و لزوم دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی 
و تس��ت سریع کرونا برای مردم عزیز شهرستان شهرکرد و بمنظور 
نظ��ارت بر اجرای پروتکل ه��ا عاوه برفعال بودن ۵ مرکز ش��بانه 
روزی در شهرس��تان) مرکز سورش��جان- هفش��جان - فرخشهر - 
شهرکیان - س��ودجان ( ، مرکز دستگرد در بخش فرخشهر و مرکز 
هارون��ی در بخش الران و ۵0 درصد س��ایر مراکز جامع س��امت 
شهرس��تان شهرکرد با تمام توان و حضور کامل پرسنل در روز های 
تعطیل رسمی به همشهریان گرامی شهرستان شهرکرد ارائه خدمت 

می نمایند. 
دکت��ر رجبی همچنی��ن از فعالیت کلینیک دندانپزش��کی صدف با 
حضور دندانپزشکان شاغل در مرکز بهداشت در ایام تعطیات عید 

نوروز خبر داد.
رئیس مرکز بهداش��ت ش��هرکرد، با توجه به خی��ز آمار مبتایان به 
کووید -1۹ از مردم ش��ریف و فهیم شهرستان شهرکرد تقاضا کرد، 
ب��ه منظور قطع زنجیره انتقال ویروس کرون��ا از مراودات فامیلی و 

حضور در تجمعات خودداری نمایند.

وبدا؛ سرپرس��ت مرکز بهداشت شهرس��تان شهرکرد گفت: هم 
اکنون 4 مرکز تزریق واکس��ن کرونا در ش��هرکرد مشغول به ارائه 

خدمات و فعالیت است.
ب��ه گ��زارش وب��دا؛ دکت��ر رجب��ی در حاش��یه آغاز ف��از دوم 
واکسیناسیون کووید_1۹ در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
در حال حاضر در راس��تای اجرای فاز دوم واکسیناسیون عمومی 
علیه بیماری منحوس کرونا ویژه گروه س��نی باالی ۸0 سال یعنی 
متولدین 1۳۲0 به بعد، 4 مرکز در ش��هر شهرکرد فعال و مشغول 

ارائه خدمات است.
وی افزود: کلینیک حضرت رس��ول )ص(، کلینیک یاس جنب 
بنیاد اداره کل شهید و امور ایثارگران استان، نقاهتگاه شهید رجب 
پ��ور آموزش و پرورش و مرکز ش��ماره ۲ واق��ع در انتهای بلوار 
خواجه نصیر، پایگاه های واکسیناس��یون عمومی علیه کووید 1۹ 

در شهر شهرکرد می باشد.
ذکتر رجبی ادامه داد: بر اس��اس گروه بندی انجام ش��ده در فاز 
دوم تزریق واکس��ن ابتدا افراد باالی ۸0 س��ال، سپس گروه سنی 
۷۵ تا ۷۹ سال، ۷0 تا ۷4 سال، ۶۵ تا ۶۹ سال و ۶0 تا ۶4 سال در 
اس��تان بصورت تلفنی و پیامکی از سوی مرکز بهداشت فراخوان 
خواهند شد. سرپرست مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد از مردم 

خواست، مستقیمًا به پایگاه های تزریق واکسن مراجعه نکنند.
به گفته وی؛ در این فاز تزریق واکس��ن کرونا برای افراد دارای 

بیماری های زمینه ای نیز در نظر گرفته شده است.

فعالیت ۴ مرکز تزریق واکسن 
کرونا در شهرکرد/ مردم از مراجعه 

مستقیم به مراکز خودداری کنند
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وبدا؛ سرپرس��ت شبکه بهداشت و درمان 
شهرس��تان ل��ردگان از پلم��پ 11 واح��د 
صنفی متخلف عدم رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی به منظور پیشگیری از شیوع کرونا 

ویروس در ش��هر لردگان خبر داد.
به گزارش وب��دا، به نقل از روابط عمومی 
ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان؛ 
دکتر فریبرز جباری سرپرس��ت این ش��بکه 
اظهار داشت: : در راستای نظارت بر اجرای 

مصوبات س��تاد اس��تانی کرونا ب��ا حضور 
دادس��تان، فرماده س��پاه، فرمان��ده انتظامی، 
رئی��س اداره صمت، سرپرس��ت و کارکنان 
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان از 

واحد های صنفی شهر لردگان بازدید ش��د.
وی ب��ا تاکید ب��ر تش��دید نظارت ها برای 
رعایت موارد بهداش��تی در شهرس��تان های 
ل��ردگان وخانمیرزا ادام��ه داد: به دنبال این 
بازرس��ی ه��ا ، ۵ واحد عرض��ه قلیان و ۶ 

واح��د صنفی متخل��ف به علت 
رعایت نکردن اصول بهداش��تی در شهر 

ل��ردگان پلم��پ گردی��د.
دکتر جباری اضافه ک��رد: عاوه بر پلمپ 
واحده��ای متخل��ف، بی��ش از ۵00 مورد 
آالت قلیان��ی جم��ع آوری و ب��ا دس��تور 
مستقیم دادستان شهرستان دستور بازداشت 
4 نفر متخلف علیه بهداشت عمومی جامعه 

در محل صادر ش��د،

وبدا؛ سرپرس��ت ش��بکه بهداش��ت و درمان 
شهرس��تان لردگان با اش��اره به ش��یوع ویروس 
کرونا گفت: از ابتدای س��ال جاری تاکنون شش 
هزار و ۵00مورد نمونه گیری از افراد مش��کوک 
به بیماری کرونا ویروس در ۲ شهرستان لردگان 

و خانمیرزا انجام شده است.
به گزارش وبدا؛ دکتر فریبرز جباری، با اش��اره 
به گسترش موج چهارم کرونا، افزود: درصورت 
رعایت نش��دن دستورالعمل بهداشتی و اقدامات 
پیش��گیرانه ظرفیت پذی��رش بیمارس��تان برای 

بیماران کرونایی تکمیل خواهد شد.
وی با تاکی��د بر اینکه در ح��ال حاضر جواب 
۳0 تا ۳۲ درصد آزمایش های انجام شده در این 
۲ شهرس��تان مثبت اس��ت، گفت: اجرای طرح 
بیماریابی با همکاری مرکز بهداش��ت اس��تان و 
همراهی و همکاری مردم باعث ش��ده که بتوان 

به س��رعت بیماران شناس��ایی و قرنطینه خانگی 
آنها اجرا شود.

دکتر جباری اظهار داش��ت: در سالجاری تعداد 
1۳ نفر از همش��هریان عزیزمان را در اثر ابتا به 

این بیماری از دست دادیم
وی اف��زود: از مجم��وع مبتای��ان ب��ه ویروس 
کرونا در این شهرس��تان ها   ۲۸درصد سالمندان، 
جوان��ان،    1۵درص��د  میانس��االن،   ۵۷درص��د 

نوجوانان و کودکان هستند.

وی به اجرای طرح محدودیت های کرونایی 
اش��اره کرد و گفت: ۹۵ درصد مش��اغل س��طح 
شهرس��تان ل��ردگان وخانمی��رزا در ای��ن طرح 

مشارکت داشته و تعطیل کردند.
سرپرس��ت شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان 
لردگان، به فرهنگس��ازی در خصوص برگزاری 
نک��ردن مراس��م عروس��ی، ترحی��م، دورهمی 
خانوادگ��ی با همکاری فرمان��داران، دهیاری ها، 
بخشداران ونیروی انتظامی، صمت، اتاق اصناف، 
بس��یج و س��پاه، ائمه جمعه، هال احمر و... در 
سطح ۲ شهرستان اشاره کرد و گفت: در مرحله 
نخس��ت هدف فرهنگس��ازی به منظور رعایت 
پروتکله��ای و بهداش��تی در جهت پیش��گیری 
می باش��د ولی، در صورتی که افراد پروتکلهای 
بهداشتی را با این وجود رعایت نکنند به مراجع 

قضایی معرفی خواهند شد.

۶ ه�زار و ۵۰۰ نمونه گیری 
در  کرون�ا  وی�روس 
و  ل�ردگان  شهرس�تانهای 

خانمیرزا انجام شد
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پلمپ ۱۱ واحد صنفی متخلف و دستگیری ۴ نفر 
تهدیدکننده بهداشت عمومی در لردگان

پلمپ ۵ واحد قلیانی و ۶ واحد متخلف در زمینه 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در شهر لردگان

وبدا؛ سرپرس��ت شبکه بهداشت و درمان شهرس��تان لردگان گفت: ۵ واحد 
قلیان��ی و ۶ واحد متخلف در زمینه عدم رعایت پروتکل های بهداش��تی در 

شهر لردگان پلمپ شد.
به گزارش وبدا به نقل از روابط عمومی ش��بکه بهداش��ت ودرمان شهرستان 
لردگان؛ دکتر فریبرز جباری، از تش��دید نظ��ارت ها بر رعایت پروتکل های 

بهداشتی در شهرستان های لردگان وخانمیرزا خبرداد.
وی تصریح کرد: در راس��تای نظارت مس��تمر مسئوالن شهرستان لردگان بر 
رعایت پروتکل های بهداش��تی با حضور دادس��تان، فرمانده س��پاه، فرمانده 
انتظامی، رئیس اداره صمت، سرپرست و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان، از واحدهای صنفی لردگان بازدید بعمل آمد.
ب��ه گفته وی، طی بازدیدهای بعمل آمده، ضمن پلمپ ۵ واحد عرضه قلیان 
و ۶ واحد صنفی متخلف، بیش از ۵00 مورد قلیان جمع آوری و با دس��تور 
مس��تقیم دادس��تان و پرتاش شهرستان دستور بازداش��ت 4 متخلف تناقض 

پروتکل های بهداشتی در محل صادر شد.

۴قهوه خانه در لردگان پلمپ شد
وبدا؛ سرپرست شبکه بهداشت ودرمان لردگان از پلمپ 4 باب 
قهوه خانه و جمع آوری بیش از ۸0 عدد قلیان در این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش وبدا؛ به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان 
شهرس��تان لردگان، دکتر فریبرز جباری در تشریح این خبر گفت: 
در راستای اجرای طرح قرارگاه عملیاتی سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی و گام پنجم مدیریت کووید 1۹، به دنبال بازدید مشترک 
اماکن نیروی انتظامی و کارشناس��ان بهداش��ت محیط ش��بکه از 
اصناف، 4 باب قهوه خانه در این شهرستان پلمپ شد. وی افزود: 
در این راس��تا بی��ش از ۸0 عدد قلیان و 400 م��ورد ادوات قلیان 
در سطح شهرس��تان لردگان جمع آوری گردید. سرپرست شبکه 
بهداش��ت ودرمان شهرس��تان لردگان در پایان بر تشدید بازدیدها 
واعمال قانون برای صنوف بی توجه به شیوه نامه های بهداشتی و 
واحدهای متخلف به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس منحوس 

کرونا تاکید کرد.



وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و 
درمانی چهارمحال و بختیاری فرا رس��یدن 1۸ فروردین 
روز جهانی بهداش��ت را به تمامی تاشگران این عرصه 

تبریک گفت.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید شیرانی با اشاره به مواجهه 
همه کش��ورهای جهان با اپیدمی کووید 1۹ و توجه هر 
چه بیشتر به ضرورت رعایت نکات بهداشتی و اهمیت 
بهداش��ت برای حف��ظ و ارتقاء س��امت جامعه افزود: 
حدود 14 ماه از شیوع بیماری منحوس کرونا در کشور 
می گذرد و طی این مدت هر لحظه ش��اهد مجاهدت و 
تاش خستگی ناپذیر کادر بهداشت و درمان کشورمان 

هستیم.
وی تصری��ح ک��رد: تاش های ش��بانه روزی مدافعان 
سامت در این روزهای س��خت ضمن کمک به کنترل 
و پیش��گیری از همه گیری بیماری کرونا، نش��ان دهنده 
بخش کوچکی از هزاران خدم��ت ارزنده فعاالن حوزه 
بهداشت در طول خدمت هر یک از این عزیزان است.

وی در ادامه، هجدهم فروردین روز جهانی بهداشت را 
فرصتی مغتنم برای تقدیر از زحمات و خدمات صادقانه 

کارکنان حوزه های بهداشت و درمان استان برشمرد.
دکتر شیرانی اظهار امیدواری کرد: به زودی با مشارکت 
همگان��ی و همراهی مردم ش��اهد ریش��ه کنی ویروس 
منحوس کرونا باش��یم. وی در پایان برای همه خادمین 
بخش سامت کش��ور به ویژه مدیران، اساتید، کارکنان 
دانش��گاه علوم پزشکی استان که در راستای ارتقاء سواد 
س��امت و بهبود کیفیت زندگ��ی و بالندگی جامعه در 
تاش هس��تند، از خداون��د متعال س��امتی، عاقبت به 

خیری و توفیقات روزافزون مسئلت نمود.

وبدا; رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پیامی به مناسبت ۲۳ فروردین ماه 
مصادف با روز دندانپزش��ک، این روز را به جامعه دندان پزشکان چهارمحال و بختیاری 

تبریک گفت.
به گزارش وبدا; دکتر مجید شیرانی در این پیام اظهار داشت: دندانپزشکان بخشی مهم 
و ارزش��مند از جامعه پزش��کی و حوزه سامت هس��تند که با توجه به خدماتی که در 
راس��تای درمان بیماری های دهان و دندان، ارتقای سطح سامت و پیشگیری و آموزش 
روش ه��ای بهداش��تی به افراد جامع��ه ارائه می دهند نقش آنان در ارتقا س��امت فردی 
حائز اهمیت اس��ت. وی افزود: با ش��یوع ویروس کش��نده کرونا و به دنبال آن تعطیلی 
بیش��تر کسب و کارها، مشاغل پیش��تاز خط مقابله با بیماری شامل کادر درمان، پزشکان 
و دندانپزش��کان با ماهیت مبارزه با ویروس، حفظ و ارتقاء بهداش��ت و سامت جامعه، 
مداوا و کاهش آالم ناش��ی از بیماری بویژه کووی��د 1۹جهادگرانه در این مدت فعالیت 

کردند که قابل تقدیر و ستایش است.
در ادامه پیام رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد آمده اس��ت: این قشر خدوم و 
تاشگر در شرایط سخت کرونایی بنا به ماهیت حرفه و لزوم برخورد نزدیک و مستقیم 
با بیمار و علیرغم در خطر بودن س��امتی خود و خانواده هایش��ان همچنان در صحنه 

ماندند و به مداوای بیمارانشان پرداختند.
وی یادآور شد: دندانپزشکان با پیشگیری و درمان بیماری های دهان و دندان و آموزش 
روش های بهداش��تی به افراد جامعه، نقش بی بدیل در ارتقاء س��امت فرد و جامعه ایفا 
می کنند چراکه امروزه مش��خص شده که حفظ سامت دهان و دندان، می تواند از بروز 

بسیاری از بیماری های دیگر جلوگیری نماید.
دکتر ش��یرانی خاطرنشان کرد: ۲۳ فروردین س��ال 1۳۶0 به بهانه تصویب طرح تربیت 
بهداش��تکاران دهان ودندان, روز دندانپزشک نامیده شده است، این روز را به همکاران 
به ویژه اس��اتید، اعضای هیئت علمی، دندانپزشکان و دانشجویان تبریک عرض نموده و 
قدردان زحمات و تاش های همه فعان در این حوزه در س��طح اس��تان چهارمحال و 
بختیاری هستم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پایان می افزاید: ضمن تقدیر و 
س��پاس از تمامی خدمت گزاران نظام سامت استان، آرزوی سامتی و بهروزی را برای 

همه عزیزان از درگاه خداوند متعال خواستارم.

رئیس دانش�گاه علوم پزشکی شهرکرد در پیامی 
روز دندانپزشک را تبریک گفت

تبریک رئیس دانش�گاه علوم 
مناسبت  به  ش�هرکرد  پزشکی 

روز جهانی بهداشت
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وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری، فرا رس��یدن س��ی ام فروردین ماه زادروز حکیم 
جرجانی و روز آزمایش��گاه را به همه تاش��گران عرصه آزمایش��گاهی 
ش��اغل در کلیه آزمایشگاه های بخش خصوصی و دولتی، بویژه شاغلین 

مراکز و بیمارستان های تابعه دانشگاه تبریک گفت.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید شیرانی با اشاره به تاثیر بسزای خدمات این 
عزیزان در تامین سامت جامعه افزود: سی ام فروردین، روز آزمایشگاه، 
روز قدردانی از زحمات کسانی می باشد که با تشخیص به موقع عوامل 

بیماری زا سامتی را به مردم هدیه می کنند.
وی تصریح کرد: پرس��نل آزمایش��گاه در این روز ها از سربازان اصلی 
خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند و تاش و ایثارشان طی 14 ماه 

شیوع بیماری منحوس کرونا ستودنی و قابل تقدیر است.
دکتر ش��یرانی گفت: سفید پوشان این عرصه در روز های سخت شیوع 
بیماری کرونا، راهگش��ای تش��خیص به موق��ع بیماری ب��وده و افتخار 
مدافعی��ن خطوط اول نبرد با وی��روس منحوس کووید 1۹ را از آن خود 
نموده و با فداکاری، س��امت و آس��ایش خود را در راه اعتای سامت 

جامعه گذاشته اند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد افزود: امسال نیز در حالی روز 
آزمایشگاه را به این عزیزان تبریک می گوییم که به شدت درگیر کووید 
1۹ در کشور و استان هستیم و بی شک اگر تاش ها و زحمات همکاران 
علوم آزمایش��گاهی نبود، اکنون ش��اهد شرایطی بس��یار سخت تر از این 

بودیم.
دکتر ش��یرانی در ادامه، از فرصت روز علوم آزمایشگاهی برای تقدیر از 
تاش های بی ش��ائبه این قشر خدوم، بهره جست و ضمن گرامیداشت 
این روز، از درگاه خداوند متعال موفقیت و سامتی جامعه آزمایشگاهی 

را مسئلت نمود.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری در پیامی فرا رسیدن هفته سامت را تبریک گفت.
به گزارش وبدا؛ در متن پیام دکتر مجید ش��یرانی آمده اس��ت، هرس��اله 
هفته ی اول اردیبهش��ت ماه، هفته س��امت نام گذاری ش��ده است تا بر 
اهمیت مقوله س��امت بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاس��ی و فرهنگی 
جامعه تاکیدی دوباره ش��ود. انتخاب ش��عار "س��اخت جهانی عادالنه تر 
و س��الم تر " و عناوین هفته س��امت با محوری��ت همراهی با مدافعان 
سامت، مشارکت اجتماعی، همدلی و وفاق ملی، آموزه های دینی و پیوند 
نهادهای مذهبی و نظام س��امت، ارتقای نظام شبکه بهداشتی درمانی و 
مراقبت های بهداشتی اولیه برای ساخت جهانی عادالنه تر و سالم تر، تاکید 
بر نقش رسانه ها، آموزش و فرهنگ سازی و پژوهش، فناوری، پشتیبانی 
و مانع زدایی از تولید و یادآوری ضرورت مش��ارکت های بین بخش��ی و 
مسئولیت اجتماعی برای ساخت جهانی عادالنه تر و سالم تر، خود حاکی 
از حساس��یت این مقطع زمانی است که مدافعان خط نبرد بیماری کرونا 
خالصانه و جان بر کف در صیانت از س��امت مردم شجاعانه تاش می 

کنند.
اینجانب ضمن ارج نهادن و قدردانی از تاش های ارزنده همه دس��ت 
اندرکاران بخش سامت کشور، خصوصًا اساتید، کارکنان، دانشجویان و 
کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، آغاز هفته سامت را تبریک 
عرض نموده و از خداوند متعال سامتی، سعادت، سربلندی، بهروزی و 

توفیق روزافزون یکایک همه عزیزان را مسئلت می نمایم.
امید اس��ت، با توجه هرچه بیشتر و همراهی خوب مردم عزیز در جای 
جای کش��ور و استان همیشه س��ربلند چهارمحال و بختیاری در رعایت 
پروتکل های بهداش��تی هر چه زودتر ش��اهد ریشه کنی بیماری کرونا و 
استفاده حداکثری از ظرفیت و توان علمی کشور برای توسعه زیرساخت 

های حوزه بهداشت و درمان و ارتقاء سطح سامت جامعه باشیم.
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تبریک رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد به مناسبت فرا رسیدن 

روز علوم آزمایشگاهی

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد به مناسبت 

هفته سالمت



پیام تبریک رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد به مناسبت روز 
روانشناس و مشاور

وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
در پیامی نهم اردیبهش��ت ماه "روز روانشناس 
و مش��اور" را به همه روانشناسان و مشاوران 
به ویژه ش��اغان در دانش��گاه علوم پزشکی 

شهرکرد تبریک گفت.
به گ��زارش وب��دا؛ دکتر مجید ش��یرانی در 
این پیام با اش��اره به اینکه در جامعه بش��ری، 
اهمیت بهداشت روان در مواجهه با بحران ها 
برهیچکس پوشیده نیس��ت اظهار داشت: در 
حال حاضر ک��ه وقوع همه گی��ری ویروس 
کرون��ا موجی از اس��ترس، ناامنی و اضطراب 
را به جامعه و خانواده ها تحمیل کرده اس��ت، 
بس��یاری از م��ردم در مع��رض آس��یب قرار 
گرفته اند. وی افزود: در این میان، نقش مشاور 
و روانشناس در پیش��گیری و کنترل بیماری 
های روانی ناش��ی از این بحران، بیش از پیش 
بر همگان نمایان ش��ده است. رئیس دانشگاه 
علوم پزش��کی، خدمات بهداش��تی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: امروزه آنچه 
با روح و روان و اعتقادات و اخاقیات انسان 
ها سر و کار دارد، در ایجاد سامت همه جانبه 
انسان نقش آفرین است. دکتر شیرانی در ادامه 
خاطرنش��ان کرد: ۹ اردیبهشت ماه مصادف با 
سالروز اباغ قانون تاسیس سازمان نظام روان 
شناس��ی و مشاوره جمهوری اس��امی ایران 
در مجلس ش��ورای اس��امی به عنوان "روز 
روانشناس و مش��اور" نامگداری شده است. 
وی در پایان ضمن تبریک "روز روانشناس و 
مشاور" به جامعه روانشناسی و مشاوره به ویژه 
شاغان در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد که 
در ایام بحران کرونا خدمات مشاوره ای ارزنده 
ای به مردم ارائه ک��رده اند، توفیق روز افزون 
و بهروزی برای تاش��گران ای��ن عرصه را از 

خداوند منان خواستار شد.

تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت فرا رسیدن 
روز ایمنی و بهداشت حرفه ای

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری فرا رسیدن روز 
جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای ) هشتم اردیبهشت ماه( را به فعالین این عرصه تبریک گفت.

به گزارش وبدا؛ دکتر مجید شیرانی با بیان اینکه، سازمان بین المللی کار )ILO( هر ساله روز ۲۸ آوریل 
را به عنوان روز جهانی ایمنی و بهداش��ت حرفه ای نامگذاری نموده اس��ت. افزود: فلسفه نامگذاری این 
روز فراهم کردن فرصت مناسبی است تا اذهان عمومی نسبت به موضوع بهداشت و ایمنی در محیط کار 
حس��اس گردیده و ضمن ارج نهادن به زحمات کارگران، کارفرمایان و ارائه دهندگان خدمات ایمنی و 
بهداشت کار و ایجاد زمینه دلگرمی و بهره وری باالتر این بخش مولد جامعه، امکانات علمی، پژوهشی 
و کاربردی الزم برای شناسایی مخاطرات شغلی، اجرای روش های صحیح کنترل و ارتقای سطح سامت 
نیروی کار فراهم ش��ود. وی تصریح کرد: طی س��ال های اخیر سازمان بین المللی کار )ILO( و سازمان 
جهانی بهداشت )WHO( هر ساله بر اساس مسائل و مشکات اساسی موجود در زمینه خطرات ایمنی 
و بهداشتی تهدید کننده سامت نیروی کار، شعاری را مطرح می نمایند تا ضمن جلب توجه و حساسیت 
مس��ئولین، دست اندرکاران و ذینفعان، عمده ظرفیت ها ، برنامه و اقدامات موجود را بر کنترل و کاهش 

تاثیرات آن خطرات بر سامت نیروی کار متمرکز نمایند .
به گفته وی، در سال جاری نیز با توجه به اپیدمی بیماری کووید 1۹ و درگیری همه دولت ها، کارفرمایان، 
کارگران و سازمان ها و تشکل ها با این چالش بزرگ و اساسی و لزوم سرمایه گذاری و کسب آمادگی 
برای مقابله با اثرات این موضوع، ش��عار روز جهانی ایمنی و بهداش��ت حرفه ای سال ۲0۲1" پیش بینی 
، آمادگی و پاس��خگویی به بحرانها – هم اکنون برای افزایش تاب آوری در نظام های ایمنی و بهداش��ت 
حرفه ای سرمایه گذاری نماییم ." انتخاب شده است. دکتر شیرانی افزود: تجربه مواجهه با بیماری کووید 
1۹ در بیش از یک سال اخیر، ارزش و اهمیت حفظ کارایی و پاسخگویی نظام های سامت و توان ارائه 
خدمت در هر شرایطی و با مواجهه با هر مشکلی را ثابت نمود و دست اندرکاران نظام های سامت را 

بیش از پیش متوجه سرمایه گذاری، تقویت و افزایش تاب آوری این نظام ها نموده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه، در کشور ما از سال های قبل در حوزه سامت نیروی 
کار تشکیات بهداشتی محیط های کاری با عناوین مختلف مانند ایستگاه های بهگر، خانه های بهداشت 
کارگری و مراکز بهداشت کار پیش بینی و با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به ارائه خدمات 
ایمنی و بهداشتی به شاغلین مشغول می باشد افزود: در پی شیوع بیماری کووید 1۹ شاهد کارائی و تاثیر 
گذاری این تشکیات در پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در محیط های کاری و بدنبال آن حفظ تولید 

و اشتغال در بنگاه های اقتصادی کشور هستیم .
دکتر شیرانی اضافه کرد: بنابراین ضرورت و مناسبت شعار امسال روز جهانی ایمنی بهداشت حرفه ای 
با عنوان" پیش بینی، آمادگی و پاسخگویی به بحرانها – هم اکنون برای افزایش تاب آوری در نظام های 
ایمنی و بهداش��ت حرفه ای س��رمایه گذاری نماییم ." کامًا محسوس و منطقی بوده و نشان می دهد که 
س��رمایه گذاری در زمینه تش��کیات ایمنی و بهداش��ت کارگاهها و رفع موانع و مشکات موجود برای 
گسترش این مراکز تا چه حد می تواند در افزایش سطح سامت شاغلین و پیشگیری و کنترل خطرات 

در محیط های کاری، خصوصاً در بحرانها و چالش های غیر مترقبه موثر باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، در پایان ضمن تبریک این مناسبت به کلیه کارگران، کارفرمایان، 
دست اندر کاران حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای، از زحمات این عزیزان خصوصاً در زمینه پیشگیری 

و کنترل کرونا ویروس در محیط های کاری تقدیر نمود. 87



پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری 
طی پیامی، فرارس��یدن 11 اردیبهش��ت، روز جهانی کار و کارگر را به جامعه کارگران 

سختکوش و زحمتکش استان تبریک گفت.
به گزارش وبدا؛ در پیام دکتر مجید ش��یرانی آمده اس��ت: یازدهم اردیبهشت ماه، روز 
جهانی کار و کارگر، تداعی گر تاش، همت و زحمات ارزشمند کارگران سخت کوش 
در عرصه های کار و فعالیت در سراسر جهان و ایران اسامی است. وی افزود: بی شک 
جامعه کارگری دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری در کنار سایر ارکان حوزه 
سامت این دانشگاه، نقش برجسته و مهمی در ارتقای کیفیت خدمات سامت دارند. 
دکتر ش��یرانی خاطرنش��ان کرد: این روزه��ا که همه برای شکس��ت و مهار ویروس 
منحوس کرونا درتاش��ند، بدون ش��ک حضور کارگران و نیروهای خدمات رسان به 
اندازه پزشکان، پرستاران و کارشناسان و... در تحقق این امر موثر می باشد، تاشگران 
گمنامی که وجودش��ان در ارائه خدمات مطلوب به بیماران و مددجویان حائز اهمیت 
و قابل تقدیر است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پایان ضمن ارج نهادن به 
زحمات این تاش گران، فرا رسیدن روز جهانی کار و کارگر را به جامعه کارگری بویژه 
کارگران عرصه سامت که بی وقفه در کنار سایر بخش های بهداشت و درمان استان در 

تاشند تبریک گفت و توفیق و سامتی آنان را از درگاه خداوند بزرگ مسئلت نمود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد فرا رسیدن 
روز مبارزه با بیماری ها را تبریک گفت

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات بهداش��تی و درمان��ی چهارمحال و 
بختیاری، فرا رسیدن 10 اردیبهشت ماه، روز مبارزه با بیماری ها را به مدیران و پرسنل 

زحمتکش و ساعی، این حوزه تبریک گفت.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی افزود: تداوم همه گیری جهانی بیماری کووید 
1۹، فعالیت کارشناسان این حوزه را در این روزهایی که کشور درگیر مبارزه با بیماری 

کووید 1۹ است بیش از پیش نشان می دهد.
وی تصریح کرد: این عزیزان در راستای پیشگیری از همه گیری این بیماری و اجرای 
دقیق پروتکل و موازین بهداشتی، نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی، ارائه آموزش 
های مداوم و مش��ارکت در بیماریابی از اولی��ن روزهای همه گیری بیماری منحوس 

کرونا بسیار تاش داشته و دارند�
دکتر شیرانی در ادامه، ضمن ارج نهادن به تاش ها و زحمات فعالین عرصه مبارزه با 
بیماری ها برای یکایک این عزیزان از درگاه خداوند متعال، آرزوی توفیق روز افزون 
نمود و افزود: بدون شک توفیق در کنترل این بیماری جز با همت و همراهی عزیزانی 

همچون شما همکاران گرانقدر میسر نخواهد شد.

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد به مناسبت 

گرامیداشت روز معلم و استاد
وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با صدور پیامی، 
فرارس��یدن روز معلم را به همه اس��اتید، معلمین و تاش 
گران صبور، متعهد و سخت کوش عرصه فرزانگی و دانایی 

تبریک گفت.
ب��ه گزارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی در ای��ن پیام اظهار 
داشت: دوازدهم اردیبهشت ماه سالروز شهادت استاد فرزانه 
»ش��هید مرتضی مطهری« و آغازین روز هفته بزرگداش��ت 
مقام معلم، یادآور تاش و مجاهدت مردان و زنان فرهیخته 
و فرهنگ س��ازی است که در تاریخ پرافتخار این سرزمین، 
در حریم معطر و نهاد مقدس مدرس��ه، زیباترین جلوه های 
س��وختن و س��اختن در عرصه تعلیم و تربیت را به نمایش 
گذاش��ته و فرزندان این مرز و بوم را به گوهر دین ودانش، 
اخ��اق و دانایی، ادب و اندیش��ه زینت بخش��یده اند. وی 
با بیان نقش کلیدی و حیاتی این معماراِن انس��ان س��از در 
پیش��رفت مادی و معنوی جامعه افزود: در این وانفسای با 
و شیوع ویروس منحوس کرونا، آنچه شاید بیش از گذشته 
رخ نمایان��د، تبیین و تحریک آگاهانه در ش��کل گیری یک 
بسیج ملی و مشارکت اجتماعی بود که با رویکرد عالمانه و 

عاشقانه معلمان سامت این مرز و بوم رقم خورد. 
دکتر شیرانی اضافه کرد: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره معلم فرهیخته استاد شهید مرتضی مطهری و شهدای 
واال مقام سنگر مقدس تعلیم و تربیت، فرارسیدن روز معلم 
را به همه اس��اتید، معلمین و ت��اش گران صبور، متعهد و 
سخت کوش عرصه فرزانگی و دانایی بویژه اساتید و هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تبریک و تهنیت عرض 
نموده، توفیقات همگی این عزیزان را در خدمت به رش��د 
و بالندگی و اعتای فرهنگ و اندیش��ه میهن عزیز اسامی، 
از درگاه خداوند مسألت دارم. دکتر شیرانی در پایان گفت: 
امید اس��ت در س��ال »تولید، پش��تیبانی ها، مانع زدایی ها«، 
پیش قراوالن عرصه علم ودانایی، بس��تر رشد و خردورزی 
و اعتدال اندیش��ه را برای نوجویان و نسل های ایران عزیز 
فراهم کنند تا ش��اهد توس��عه و رونق اقتصادی،فرهنگی و 

علمی در ابعاد مختلف جامعه باشیم.
88



تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به 
مناسبت روز جهانی ماما

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری 
در پیامی، پانزدهم اردیبهشت )پنجم ماه می میادی( روز جهانی ماما را به تاشگران این 

رسته، اساتید فن مامایی و دانشجویان این رشته تحصیلی تبریک گفت.
به گزارش وبدا؛ دکتر ش��یرانی در این پیام اظهار داش��ت: جامعه مامایی به عنوان یکی از 
اعضای خانواده بزرگ پزشکی کشور، ضمن کمک به حفظ سامت نوزاد و مادر موجب 
کسب توفیقات چشمگیر نظام سامت در ارائه خدمات هرچه بهتر و ارتقاء سطح سامت 

جامعه می گردد.وی تصریح کرد: ماماهای گرانقدر نه تنها در شرایط عادی جامعه
کوله باری از مسئولیت را به دوش می کشند بلکه در شرایط پاندمی کووید 1۹ دوشادوش

س��ایر مدافعان سامت، برای سامت مادر باردار و نوزاد تاش می کنند و مراقبت های 
بارداری مادران مش��کوک یا مبتا به کرونا و آموزش به مادران باردار و خانواده های آنان 
در خصوص نحوه زایمان در ش��رایط کنونی با کمترین آسیب برای مادر و نوزادان به ثمر 

رسانده اند.
دکتر ش��یرانی یادآور شد: همچنین ماماها بعنوان نخستین افرادی که شاهد رخداد بزرگ 

آفرینش هستند از مقام و جایگاه واالیی نزد خداوند متعال برخوردار هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری اظهار 
داش��ت: پنجم ماه می میادی از سوی سازمان بهداشت جهانی و کنفدراسیون بین المللی 
مامایی، "روز جهانی ماما " نام گذاری ش��ده اس��ت تا یادآور نقش بی بدیل و ارزنده این 

قشر پرتاش و پرتوان در حفظ سامت خانواده باشد.
وی ه���دف از نامگ��ذاری ای��ن روز را بزرگداش��ت مامایی و افزای��ش آگاهی و تبادل 
اطاعات در راس��تای سامتی مادر و نوزاد و اهمیت کار مامایی بیان کرد و افزود: بدیهی 
اس��ت آنچه به جایگاه و نقش ماماهای توانمند قداست می بخشد کردار نیک و نیت الهی 
آنان در ش��رایط خاص خدمتیش��ان اس��ت، چرا که در لحظات تولد یک انسان، لحظه به 
لحظه از لطف خداوند مدد می جویند تا نعمت حیات دنیوی جاری و ساری گردد. دکتر 
ش��یرانی در پایان ضمن ارج نهادن به تمام تاش های صادقانه و بی وقفه این فعاالن در 
حوزه های مختلف بهداش��ت، درمان و آموزش و گرامیداش��ت مقام واالی ماما، برای این 

فرشتگان سختکوش آرزوی توفیق روز افزون و سامتی نمود.

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به 
مناسبت روز جهانی پرستار

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداش��تی درمانی چهارمحال و بختیاری 
ب��ا صدور پیامی روز جهانی پرس��تار )1۲ می مقارن با ۲۲ اردیبهش��ت م��اه( را به جامعه 

زحمتکش پرستاران تبریک گفت.
به گزارش وبدا؛ در پیام دکتر مجید ش��یرانی آمده اس��ت: پرستاران موثرترین و مهم ترین 
عضو تیم فرهیخته نظام سامت هستند که در فرآیند تشخیصی، درمانی، بازپروری، بهبود 

و حضور کارآمد اجتماعی بیماران، نقشی ممتاز و برجسته دارند.
وی در ادامه این پیام می افزاید: پرستاران در این ایام تلخ و سخت شیوع بیماری منحوس 
کرونا، استوار و مصمم و با شجاعت ناجی بیماران، الگوی مقاومت و نماد فداکاری و ایثار 
خانواده بزرگ نظام سامت شده اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در این پیام با 
تکریم جایگاه شایسته و تقدیر و تشکر از همت بلند خدمت صادقانه، روز جهانی پرستار 
" 1۲ می مقارن با ۲۲ اردیبهش��ت" را به سپیدپوش��ان سخت کوش، عاشق و شیفته خدمت 
به بیماران دردمند و نیازمند تبریک و تهنیت گفت و سامتی، بهروزی و توفیق روز افزون 

این عزیزان را از درگاه خداوند متعال مسئلت داشت.

تقدیر رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد از خدمات 

شایان ماماها در دوران شیوع 
بیماری کرونا

وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی 
و درمان��ی چهارمحال و بختی��اری، ضمن تبریک فرا 
رس��یدن روز مام��ا از خدمات ماماها بوی��ژه ماماهای 
شاغل در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان تقدیر 

نمود.
به گ��زارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی افزود: ماماها 
در مدت ش��یوع بیماری کووید 1۹ عاوه بر وظایف 
ذاتی در امر مراقبت از مادران و نوزادان، شرایط بسیار 
س��ختی برای مراقبت از مادران ب��اردار که جز گروه 

های پر خطر و پر ریسک بودند داشتند.
وی تصری��ح کرد: ماماها طی این م��دت با مراقبت 
های دوچندان، دلس��وزی تمام و علم کامل از مادران 
ب��اردار مراقبت و به بیم��اران و جامعه خدمت ارائه و 

کمک های شایان توجهی نمودند.
دکتر شیرانی گفت: درصد گرفتاری خانم های باردار 
در م��وج های قبلی بس��یار ان��دک و در این موج که 
شدت گرفتاری بس��یار زیاد بود موارد تاسف انگیزی 

از گرفتاری و فوت مادران باردار به ثبت رسید.
وی اضافه کرد: طی این مدت، نشان می دهد ماماها 
چقدر فعالیت داش��تند ت��ا از کل جمعیت خانم های 

باردار محافظت کنند تا گرفتار بیماری نشوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: با توجه 
به ش��رایط خاص و فیزیکی مادران باردار و امکانات 
تش��خیصی و درمانی و مناقش��ه ای ک��ه روش های 
تشخیصی و درمانی وجود دارد، در صورت ابتا این 

قشر عواقب ناگوار برایشان در پی خواهد داشت.
دکتر ش��یرانی افزود: فعالیت ه��ای ماماها برای ارائه 
خدم��ت به این قش��ر دوچندان و بس��یار قابل تقدیر 

است.
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وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد با 
صدور پیامی، 1۷ اردیبهش��ت ماه، روز اس��ناد و 

مدارک پزشکی را تبریک گفت.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید شیرانی در این پیام 
اظهار داش��ت: فناوری اطاعات سامت یکی از 
با ارزش��ترین اهرم های برنام��ه ریزی و تصمیم 

گیری های مدیریتی در رده های اقتصادی، 

           بهداشتی، آموزشی و پژوهشی می باشد،
          از این رو درک اهمیت واالی آن به مثابه
          توسعه تفکر و بینش اطاعاتی است.

          وی افزود: در س��ازمان های مراقبت 
           سامت مثل بیمارستان یکی از منابع
            اصلی اطاعات مراقبت س��امت،
                   پرونده پزشکی بیمار است و

             به عنوان مهمترین و غنی ترین منبع 
اطاعاتی مطرح است.

 رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی ش��هرکرد 
خاطرنش��ان ک��رد: پرونده پزش��کی بیم��ار مهم 
ترین اب��زار ذخیره و بازیاب��ی اطاعات و آنالیز 
مراقبت های بهداش��تی و درمانی است و بیانگر 
کلی��ه اطاعات مرب��وط به تاریخچه بهداش��تی 
بیمار، بیماری ها، مخاطرات بهداشتی، تشخیص 

ها، آزمایش��ات، معاینات، روش ه��ای درمانی، 
س��یر بیماری، پاس��خ بیمار به درمان، پیگیری و 
... می باش��د. دکتر ش��یرانی اضافه کرد: مدارک 
پزشکی )Medical Record( عبارت از اوراق 
و مدارکی اس��ت به ضرورت خدمات پزش��کی 
و پیراپزش��کی داده ش��ده به بیمار در یک مرکز 
بهداش��تی و درمانی تهیه و برای مقاصد مختلف 

مورد استفاده قرار می گیرد.
وی در پایان 1۷ اردیبهش��ت ماه "روز اسناد و 
مدارک مدارک پزش��کی" را بر امانتداران عرصه 
سامت و فناوری اطاعات سامت بویژه پرسنل 
س��خت کوش واحد مدارک پزشکی بیمارستان 
های اس��تان چهارمحال و بختیاری تبریک گفت 
و از خداون��د متع��ال برای ای��ن عزیزان آرزوی 

سامتی و صحت نمود.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد با 
صدور پیامی روز ملی ارتباطات و روابط عمومی 

را تبریک گفت.
به گ��زارش وبدا؛ در پیام دکتر مجید ش��یرانی 
آمده اس��ت: نامگ��ذاری ۲۷ اردیبهش��ت ماه در 
تقویم جمهوری اس��امی ایران به عنوان " روز 
ملی ارتباط��ات و روابط عمومی" بیانگر جایگاه 
واالی رواب��ط عمومی بوده و اهمیت واقعی این 
حوزه به خوب��ی در فرمایش مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( مش��خص است که می فرمایند: 
" روابط عموم��ی بهترین نمایانگر اوضاع داخلی 
یک نهاد از یک س��و و از س��وی دیگر منعکس 
کننده چگونگی مسائلی است که در آن نهاد می 
گذرد. روابط عمومی ها به طور هنرمندانه اطاع 

رسانی کنند تا مردم با جان و دل بپذیرند."
وی با بیان این که روابط عمومی، هنر و علمی 
اجتماعی اس��ت که درون و برون دانشگاه را به 
هم پیوند داده افزود: روابط عمومی ها به عنوان 
مش��اورانی امی��ن و قابل اعتماد نقش��ی اثرگذار 
در کم��ک ب��ه تصمیم گی��ری ه��ای مدیریتی و 
اس��تراتژیک دارند. دکتر شیرانی خاطرنشان کرد: 
در اهمی��ت وظیفه و جای��گاه روابط عمومی ها 
همین بس ک��ه موالی متقیان علی )ع( در فرمان 
خود به مالک اش��تر، او را به افکار عمومی مردم 
توج��ه می دهد و افکار توده م��ردم را تکیه گاه 

دین و جامعه اسامی بر می شمرد.
دکتر ش��یرانی در ادامه این پی��ام می افزاید: از 
آنجا که این روزها ب��ه دلیل بای فراگیر کرونا، 

س��امت جهانی تحت تاثیر قرار گرفته اس��ت، 
برخ��ود الزم میدان��م از تاش ارزنده و ش��بانه 
روزی مجموع��ه روابط عمومی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد برای اطاع رس��انی دقیق و 
صحیح درخص��وص بیماری کووی��د_1۹ و به 
تصویر کشیدن رشادت های مدافعان سامت و 
مشارکت و ایثارگری گروه های جهادی در نبرد 

با این ویروس قدردانی نمایم.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد اضافه 
ک��رد: در بح��ران و اپیدمی کرونا، طی یکس��ال 
اخی��ر تاش های صادقانه و خدمات ارزش��مند 
مدیریت، کارشناس��ان و س��ایر دست اندرکاران 
روابط عمومی دانش��گاه و واحده��ای تابعه در 
جهت ارتقاء سواد س��امت جامعه، تنویر افکار 
عمومی و تس��هیل خدمات رس��انی ب��ه مردم به 
ویژه در شرایط همه گیری این بیماری منحوس 
قابل تقدیر و تشکر است. دکتر شیرانی در پایان 
فرا رس��یدن روز رواب��ط عمومی را ب��ه فعاالن 
عرص��ه ارتباطات و اطاع رس��انی تبریک گفت 
و از درگاه ایزدمنان موفقیت روزافزون مجموعه 
روابط عمومی دانش��گاه را با الهام از هم افزایی، 
هم اندیش��ی، همسویی و احس��اس مسئولیت، 
دلس��وزی و خاقیت بیش��تر، در مس��یر اعتای 

اهداف دانشگاه مسئلت داشت.
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وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و بختی��اری 
در پیامی فرا رس��یدن ۳0 اردیبهش��ت روز ملی 

جمعیت را گرامی داشت.
به گزارش وبدا؛ در متن پیام دکتر مجید شیرانی 
با اش��اره به انتخاب ش��عار "پویای��ی، بالندگی، 
جوانی جمعیت" برای این روز در س��ال 1400 
آمده است، با توجه به تغییرات جمعیتی و کاهش 
رش��د جمعیت ایران و نگرانی از پیری جمعیت، 
رشد موالید و افزایش فرزندآوری در دستور کار 
قرار گرفته است؛ این سیاست در اردیبهشت ماه 
1۳۹۳ از ط��رف رهب��ر معظم انق��اب و پس از 
مش��ورت با مجمع تش��خیص مصلحت نظام در 

14 بند به همه دستگاه های اباغ شد.
در ادامه متن پیام دکتر ش��یرانی به مناسب روز 
مل��ی جمعیت آمده اس��ت، این سیاس��ت ها در 
راس��تای اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و 
با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت 

کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز در 

جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ 
باروری در س��ال های گذشته اباغ شد و در آن 
بر ضرورت هماهنگی و  تقس��یم کار بین ارکان 
نظام و دس��تگاه های ذیربط ب��رای اجرای دقیق، 
سریع و قوی این سیاست ها و گزارش نتایج به 

رصد مستمر اجرایی آن تاکید شد.
وی در ادامه این پیام به ارتقای پویایی، بالندگی 
و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش 
از س��طح جانشینی، رفع موانع ازدواج، تسهیل و 
ترویج تش��کیل خانواده و افزایش فرزندآوری، 
اختصاص تس��هیات مناس��ب برای م��ادران به 
وی��ژه در مورد بارداری و ش��یردهی، ارتقاء امید 
به زندگی، تامین سامت و تغذیه سالم جمعیت 
و پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی، توانمند 
س��ازی جمعیت در س��ن کار، باز توزیع فضایی 
و جغرافی��ای جمعی��ت، مدیری��ت مهاجرت به 
داخل و خارج، تش��ویق ایرانیان خارج از کشور 
ب��رای حضور و س��رمایه گذاری، رصد مس��تمر 
سیاس��ت های جمعیت��ی در ابعاد کم��ی و کیفی 

بعنوان سیاست های کلی جمعیت اشاره و اجرای 
برنامه عملیاتی صیانت از جمعیت با مش��ارکت 
ذینفعان درون و برون بخشی، اجرای مداخات 
ترویجی با توجه به ش��عار " پویایی، بالندگی و 
جوانی جمعیت" بر مبنای نیاز سنجی و شناخت 
از مخاطبان و گروه های هدف، جلب مش��ارکت 
ذی نفع��ان کلی��دی و ایجاد فض��ای همکاری، 
اطاع رس��انی از طریق رس��انه های مختلف از 
جمله رس��انه های اس��تانی و محلی، کانال های 
مج��ازی م��ورد تایید و تهیه و توزیع بروش��ور، 
پوس��تر روز ملی جمعیت، آم��وزش های فردی 
و گروهی گیرندگان خدم��ات با رعایت فاصله 
گ��ذاری اجتماعی و بهداش��ت فردی بر ایجاد و 
اجتماعی در راس��تای کنترل بیماری کووید 1۹ ، 
تداوم آموزش های مدون ارائه دهندگان خدمات 
و در نهایت ارس��ال گزارش ماهانه پیش��رفت را 
از جمله اولویت های دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد در راس��تای اطاع رس��انی و ترویج 
فرزندآوری در طول سال 1400 برشمرده است.

91

پویایی، بالندگی، جوانی جمعیت" شعار روز ملی جمعیت ۱۴۰۰



وبدا؛ حکم عضویت مدیر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد در هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط 
عمومی های استان چهارمحال و بختیاری، از سوی استاندار اباغ شد.

به گزارش وبدا؛ در این اباغیه خطاب به س��ید علی درخش��ان آمده اس��ت، در اجرای ماده پنج دستورالعمل شماره 
۹0۳۵0 مورخ بیست و سوم مردادماه 1۳۹۷ مرکز اطاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور مبنی بر تشکیل شورای 
هماهنگی روابط عمومی ها در اس��تان ها و بر اس��اس نتایج انتخابات مجمع روابط عمومی های دستگاه های اجرایی 
استان در مورخ بیست و هفتم اسفندماه 1۳۹۹ ، جنابعالی به موجب این اباغ به مدت ۲ سال بعنوان عضو اصلی هیات 

رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان چهارمحال و بختیاری تعیین می شوید.
در ادامه متن این اباغ نیز آمده، امید است، با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از تجارب ارزنده خود و هم افزایی 

حداکثری با سایر اعضا و فعاالن این حوزه، در راستای سیاست های نظام راهبردی دولت بمنظور 
مدیریت صحیح و به موقع افکار عمومی و ارتقاء کیفی اطاع رسانی، با رعایت اصول قانون مداری 

و منشور اخاقی دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

وبدا؛ با اب��اغ احکامی جداگانه از س��وی 
ریاس��ت دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداش��تی و درمانی چهارمحال و بختیاری، 
مدیران گروه دانشکده دندانپزشکی شهرکرد 

به مدت دو سال منصوب شدند.
ب��ه گ��زارش وب��دا؛ در احکام��ی جداگانه 
دکت��ر داراب غام��ی به عن��وان مدیر گروه 
ارتودنس��ی دانش��کده دندانپزش��کی ، دکتر 
میت��را یداللهی به عن��وان مدیر گروه ترمیمی 
دانش��کده دندانپزشکی ، دکتر ماریه پناهی به 
عنوان مدیر گ��روه رادیولوژی دهان، فک و 
صورت دانش��کده دندانپزش��کی ، دکتر لیا 
خس��روی به عنوان مدیر گروه پریودانتیکس 
دانشکده دندانپزشکی، دکتر مهسا عباسی به 
عنوان مدیر گروه پروتزهای دندانی دانشکده 
دندانپزش��کی و دکتر اله��ام ارژنگ به عنوان 
مدیر گروه پاتول��وژی دهان، فک و صورت 

دانشکده دندانپزشکی منصوب شدند.

گفتنی است، در متن حکم انتصاب هر یک از 
این اعضای هیات علمی آمده است، با توجه 
ب��ه تعهد ، تخصص و پش��تکار جنابعالی، به 
پیشنهاد رئیس دانشکده دندانپزشکی و تایید 
معاون آموزش��ی دانشگاه بر اساس این اباغ 
به مدت دوسال به سمت مذکور منصوب می 
گردید. امید اس��ت، با توکل به خدای متعال 
و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه در جهت 
ارتقاء اهداف آموزش��ی ، پژوهشی و درمانی 

گروه و انجام وظایف محوله موفق باشید .
دانش��کده  گ��روه  مدی��ران  از  همچنی��ن 
دندانپزش��کی شهرکرد خواس��ته شده است، 
ضمن تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزش��ی 
و پژوهش��ی و خدماتی ارائه ش��ده از طریق 
گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با 
مش��ورت اعضاء گروه قبل از شروع نیمسال 
تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانش��کده، 
نس��بت به اباغ برنامه های اجرایی، وظایف 
آموزش��ی و پژوهش��ی و خدماتی هر یک از 

اعضای گروه اقدام نمایند.
نظارت ب��ر کلی��ه فعالیت های آموزش��ی، 
پژوهش��ی و خدمات گ��روه، تهی��ه جدول 
دروس هر نیمس��ال با همکاری اعضاء گروه 

و تس��لیم آن به رئیس دانشکده، تجدید نظر 
مس��تمر در برنام��ه ه��ا با توجه ب��ه آخرین 
تغیی��رات و تحوالت و ارائه ای��ن برنامه ها 
به رئیس دانش��کده، تشکیل و اداره جلسات 
ش��ورای گ��روه و ارس��ال گ��زارش کار ، 
مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه 
به رئیس دانش��کده ب��رای هماهنگی اجرایی 
با طی مراحل قانونی و اباغ بخش��نامه ها و 
آیین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانش��کده 
یا آموزش��کده ارس��ال کرده است و پیشنهاد 
نیازهای مال��ی گروه به رئیس دانش��کده از 
دیگر نکاتی اس��ت ک��ه به مدی��ران مذکور 

یادآوری شده است.
همچنین از هر یک از این عزیزان خواس��ته 
شده اس��ت، کلیه مکاتبات رس��می گروه و 
پیش��نهاد تهیه لوازم، کتابها، نش��ریات مورد 
نیاز گروه به رئیس دانش��کده انجام و ضمن 
پیش��نهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسًا یا 
با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن 
آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در 
شورای پژوهشی دانشگاه، کار ساالنه اعضای 
گروه را ارزیابی و به رئیس دانشکده گزارش 

نمایند.
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ابالغ حکم عضویت مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد در هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان 

احکام مدیران گروه 
دانشکده دندانپزشکی 

شهرکرد صادر شد



وب��دا؛ ب��ا اباغ حکمی از س��وی ریاس��ت 
دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و 
درمان��ی چهارمحال و بختیاری دکتر ش��هناز 
نعمت��ی به عنوان مدیر گ��روه اصول و فنون 
پرس��تاری دانشکده پرس��تاری و مامایی این 

دانشگاه منصوب شد.
به گزارش وبدا؛ در متن حکم انتصاب دکتر 
نعمتی آمده است، با توجه به تعهد ، تخصص 
و پش��تکار س��رکارعالی به پیش��نهاد رییس 
محترم دانشکده پرس��تاری و مامایی و تایید 
معاون محترم آموزشی دانشگاه بر اساس این 
اباغ به مدت ۲ س��ال به عن��وان مدیر گروه 
اصول و فنون پرس��تاری دانشکده پرستاری 
و مامای��ی منصوب می گردید . امید اس��ت 
با ت��وکل به خدای متع��ال و رعایت ضوابط 

و قوانی��ن مربوطه در جه��ت ارتقاء اهداف 
آموزش��ی ، پژوهش��ی و درمانی گروه موفق 
باشید. در ادامه نیز از وی خواسته شده است، 
ضمن تعیین و اباغ فعالیت های آموزش��ی 
و پژوهش��ی اعضاء گروه و نظارت بر آنها و 
ارائه و به روز رس��انی برنامه های آموزش��ی 
گروه، ب��ا توجه به تغییرات حاصله نس��بت 
به برگزاری مدون جلس��ات گروه و پیگیری 
انجام مصوبات و گزارش جلسات به معاونت 

آموزشی دانشکده اقدام نماید.
نظارت بر نح��وه برگزاری آزمون های میان 
ت��رم و پایان ترم و ارزیابی س��واالت آزمون 
های گروه، ایجاد هماهنگی الزم بین اعضای 
گروه به نحوی که در فعالیت های آموزشی ، 
آزمون ها و ارزشیابی دروس از یک رویه ی 

واحد پی��روی نمایند، پیگیری ارتقاء اعضای 
گروه و مدیری��ت و اجرای برنامه های اباغ 
شده از س��وی وزارت متبوع از جمله برنامه 
اعتباربخشی و ارزشیابی درونی گروه مربوطه 
و ارایه گزارش به معاونت آموزشی دانشکده 
از دیگر نکاتی است که جهت انجام به دکتر 
نعمتی یادآوری شده است. در ادامه متن این 
حکم انتص��اب برنامه ریزی جهت توس��عه 
گ��روه، از نظر تعداد عضو هیات علمی مورد 

نیاز، توسعه تحصیات تکمیلی ورنامه ریزی
و تاش جهت تقویت ارتباط گروه 

با گروه های بالینی مرتبط بعنوان 
دیگر وظایف مدیر گروه اصول و فنون 

پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مورد 
تاکید قرار گرفته است.

وب��دا؛ با اباغ حکمی از س��وی مدیرعامل 
س��ازمان بیمه س��امت ایران دکتر محمود 
اخاق��ی بعن��وان مدی��رکل بیمه س��امت 

چهارمحال و بختیاری منصوب شد.
به گزارش وبدا؛ در متن این حکم انتصاب 
خطاب به دکتر اخاقی آمده است، با عنایت 
به تعهد، تخصص وپش��تکار شما به موجب 
این اباغ جنابعالی به س��مت “مدیرکل بیمه 
سامت چهارمحال و بختیاری” منصوب می 

شوید.
در ادامه متن این حکم انتصاب، از مدیرکل 
بیمه سامت چهارمحال و بختیاری خواسته 
ش��ده اس��ت؛ ضمن مدیریت منابع، شفاف 
س��ازی و جلوگیری از اسراف و هدر رفت 
مناب��ع، ب��ه رویکرد پیش��گیری و س��امت 
مح��وری و ترغیب گیرن��دگان و دهندگان 
خدمت به تقدم این امر مهم بر درمان کامل 

التزام داشته باشد. 
استقرار پرونده الکترونیک سامت، پزشک 
خان��واده، نظام ارجاع و اعم��ال راهنماهای 
بالینی، تاش در جهت استقرار اعتباربخشی 
نظام ثبت اطاعات به منظور تقویت تصمیم 
گیری مبتنی بر ش��واهد، تقویت و گسترش 
خدمات س��امت مبتنی بر نظام سطح بندی 
و ارج��اع و توس��عه نظام پای��ش و ارزیابی 
عملکرد مبتنی بر نظام ارائه خدمات از دیگر 

مواردی اس��ت که جهت مبنا قرار گرفتن در 
برنام��ه ریزی ها به دکت��ر اخاقی یادآوری 
ش��ده اس��ت. همچنین از وی خواسته شده 
اس��ت، ضمن اجرای کام��ل برنامه مدیریت 
و کنت��رل اپیدم��ی کووی��د 1۹ و نظارت بر 
اجرای دس��تورالعمل ه��ا، راهبردها وبرنامه 
های مرتبط، سلس��له مراتب اداری و اجرای 
تمامی م��وارد اباغی از س��وی معاونتهای 

مرتبط رعایت شود.
پی��اده س��ازی برنامه راهب��ردی و عملیاتی 
در س��طح اس��تان، تقویت و توس��عه نظام 
تحلی��ل هزین��ه خدمات بیم��ه ای در حوزه 
سامت، ارتقای شاخص های کمی و کیفی 
خدمات سامت با پیاده سازی برنامه ها در 
چارچوب خرید راهبردی، توجه به ضوابط 
و استانداردهای بسته پایه خدمات سامت، 
توج��ه وی��ژه به مدیری��ت منابع انس��انی و 
اس��تفاده از نیروهای توانمن��د و کار آزموده 
در ای��ن حوزه و اهتمام وی��ژه به آموزش و 
افزایش سطح آگاهی های عمومی در حوزه 
پیش��گیری و ارتقاء خدمات بیمه س��امت 
همراه با توس��عه و نظارت دقیق بر خدمات 
بیمه س��امت دفات��ر پیش��خوان دولت در 
چارچوب اس��تانداردهای مرب��وط از دیگر 
وظایف محوطه اباغ ش��ده به دکتر اخاقی 

است.

وب��دا؛ مدیر روابط عمومی و اطاع رس��انی دانش��گاه علوم 
پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری از 

اعام شعار و روزشمار "هفته بدون دخانیات" خبر داد.
ب��ه گزارش وبدا؛ س��ید علی درخش��ان در تش��ریح این خبر 
گف��ت: چهارم لغایت دهم خردادماه 1400 بعنوان "هفته بدون 
دخانیات" نامگذاری و امس��ال ش��عار ملی "تعه��د من، ترک 

قلیان" برای این هفته انتخاب شده است.
وی تصری��ح کرد: " تعهد من؛ ترک قلیان برای پیش��گیری از 
بیماری ه��ای واگیر و غیر واگیر از جمل��ه کووید 1۹" عنوان 
نخس��تین روز از هفته بدون دخانیات مورخ سه شنبه 4 خرداد 
ماه 1400 در نظر گرفته اس��ت. درخش��ان گفت: برای دومین 
و س��ومین روز از هفت��ه بدون دخانیات، مورخ چهارش��نبه و 
پنجش��نبه ۵ و ۶ خرداد ماه نیز به ترتی��ب عناوین " تعهد من؛ 
ترک قلیان با حمایت جوانان متعهد" و " تعهد من؛ ترک قلیان 

با حمایت خانواده های مسئولیت پذیر" انتخاب شده است.
وی، عن��وان چهارمین روز از این هفته مورخ جمعه ۷ خرداد 
م��اه 1400 را " تعهد من؛ ت��رک قلیان با حمایت قانون گذاران 
و دولتمردان" اعام و افزود: " تعهد من؛ ترک قلیان با سازمان 
ه��ای مردم نهاد" عنوان پنجمین روز این هفته مورخ ش��نبه ۸ 
خرداد ماه اس��ت. مدیر روابط عمومی و اطاع رسانی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد گفت: "تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت 
صنایع س��امت محور" و " تعهد من؛ ت��رک قلیان با حمایت 
نظام سامت توانمند" نیز عناوین ششم و هفتمین روز از هفته 
بدون دخانیات مصادف یکش��نبه و دوشنبه ۹ و 10 خرداد ماه 

1400 است.
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مدیر گروه اصول و فنون پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد منصوب شد

شعار و روزشمار هفته بدون انتصاب مدیرکل بیمه سالمت استان
دخانیات اعالم شد



وب��دا؛ با اباغ احکام جداگانه از س��وی معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی 
و درمانی چهارمحال و بختیاری سرپرس��تان دو 
بیمارس��تان امام جواد )ع( ناغان و امام رضا )ع( 

اردل منصوب شدند.
ب��ه گ��زارش وب��دا؛ دکت��ر مه��دی فاحتیان 
از متخصصی��ن بیماری ه��ای داخل��ی بعنوان 
سرپرست بیمارستان امام جواد )ع( ناغان و دکتر 
سارا فاضل دهکردی از متخصصین همین رشته 
بعنوان سرپرست بیمارستان امام رضا )ع( اردل 

منصوب شدند.
گفتنی اس��ت، در متن انتص��اب هر یک از این 
سرپرستان مطالبی جهت مبنا قرار دادن در برنامه 

ریزی ها یادآوری شده است.
اجرای دقیق و مس��تمر برنامه های تحول نظام 
س��امت در حوزه درمان در بیمارستان مربوطه، 
اهمیت توجه هر چه بیش��تر به تکریم و رعایت 
حقوق بیماران، تکریم هرچه بیش��تر پزش��کان 
خ��دوم به عنوان یک��ی از ارکان اصلی درمان و 
تاش در جهت افزایش می��زان رضایت مندی 
بیم��اران و کیفیت فعالیت های درمانی از جمله 
مطالبی اس��ت که به سرپرستان بیمارستان های 
اردل و ناغان جهت مبنا قراردادن در برنامه ریزی 

ها یادآوری شده است.
همچنی��ن از دکت��ر فاحتی��ان و دکت��ر فاضل 
دهکردی خواس��ته ش��ده اس��ت، ضمن برنامه 
ریزی منس��جم و مدون در جهت حفظ و ارتقاء 
وضعیت تجهیزات بیمارس��تانی و تدوین برنامه 
ه��ای کارشناس��ی جهت برنامه ریزی مناس��ب 
در خصوص مدیریت منابع بیمارس��تانی نسبت 
به برنامه ریزی مناس��ب جه��ت افزایش میزان 
رضایت مندی پرسنل و توجه به مشکات آنان 

اقدام نمایند.
توس��عه عدالت در سامت در حوزه مأموریت 
خود و بررس��ی راه کارهای کاهش هزینه های 
غیر ضروری و افزایش درآمدهای بیمارستانی و 
تشکیل کمیته های کارشناسی در این خصوص، 
توجه ج��دی به رعایت تعرفه ه��ای اباغی از 
جانب هی��أت محت��رم دولت، تعامل مناس��ب 
با س��ازمان های بیم��ه گر و تعامل مناس��ب با 
واحدهای درون س��ازمانی و برون سازمانی در 
جهت پیش��برد امور از دیگر نکاتی است که به 
این دو متخصص یادآوری و اجرای دقیق آن از 

آنها خواسته شده است.

وب��دا؛ با اباغ اح��کام جداگانه از س��وی 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، خدمات 
بهداش��تی و درمانی چهارمحال و بختیاری 
سرپرستان دو بیمارستان امام جواد )ع( ناغان 

و امام رضا )ع( اردل منصوب شدند.
به گزارش وبدا؛ دکت��ر مهدی فاحتیان از 
متخصصی��ن بیم��اری های داخل��ی بعنوان 
سرپرست بیمارس��تان امام جواد )ع( ناغان 
و دکتر سارا فاضل دهکردی از متخصصین 
همین رشته بعنوان سرپرست بیمارستان امام 

رضا )ع( اردل منصوب شدند.
گفتنی است، در متن انتصاب هر یک از این 
سرپرس��تان مطالبی جهت مبنا قرار دادن در 

برنامه ریزی ها یادآوری شده است.
اج��رای دقیق و مس��تمر برنامه های تحول 
نظام سامت در حوزه درمان در بیمارستان 
مربوط��ه، اهمی��ت توجه هر چه بیش��تر به 
تکری��م و رعای��ت حقوق بیم��اران، تکریم 
هرچه بیش��تر پزشکان خدوم به عنوان یکی 
از ارکان اصل��ی درمان و ت��اش در جهت 
افزای��ش می��زان رضایت مندی بیم��اران و 
کیفیت فعالیت های درمانی از جمله مطالبی 
است که به سرپرستان بیمارستان های اردل 
و ناغان جهت مبنا قراردادن در برنامه ریزی 
ها یادآوری ش��ده اس��ت. همچنین از دکتر 
فاحتیان و دکتر فاضل دهکردی خواس��ته 
ش��ده اس��ت، ضمن برنامه ریزی منسجم و 
مدون در جه��ت حفظ و ارتق��اء وضعیت 
تجهیزات بیمارس��تانی و تدوین برنامه های 
کارشناس��ی جهت برنامه ریزی مناسب در 
خصوص مدیریت منابع بیمارستانی نسبت 
به برنامه ریزی مناسب جهت افزایش میزان 
رضایت مندی پرسنل و توجه به مشکات 
آنان اقدام نمایند. توسعه عدالت در سامت 
در ح��وزه مأموری��ت خود و بررس��ی راه 
کاره��ای کاهش هزینه ه��ای غیر ضروری 
و افزایش درآمدهای بیمارس��تانی و تشکیل 
کمیته ه��ای کارشناس��ی در این خصوص، 
توجه جدی به رعای��ت تعرفه های اباغی 
از جانب هیأت محترم دولت، تعامل مناسب 
با س��ازمان های بیمه گر و تعامل مناسب با 
واحدهای درون س��ازمانی و برون سازمانی 
در جهت پیش��برد امور از دیگر نکاتی است 
که به ای��ن دو متخصص یادآوری و اجرای 

دقیق آن از آنها خواسته شده است.

وبدا؛ با اباغ احکامی جداگانه از س��وی ریاس��ت دانشگاه 
علوم پزش��کی، خدمات بهداش��تی و درمانی چهارمحال و 
بختیاری مدیران گروه های جراحی دهان و دندان و کودکان 

دانشکده دندانپزشکی منصوب شدند.
به گزارش وبدا؛ به پیش��نهاد رئیس دانشکده دندانپزشکی و 
تایید معاون آموزش��ی دانشگاه دکتر مهران دانشمند به عنوان 
مدیر گروه جراحی دهان و دندان دانش��کده دندانپزشکی و 
دکتر افسانه نکوئی به سمت مدیر گروه کودکان این دانشکده 

به مدت ۲ سال منصوب شدند.
گفتنی اس��ت، در متن حکم انتصاب هر یک از این مدیران، 
ضمن تاکید بر لزوم تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزش��ی و 
پژوهش��ی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط 
مشی شورای دانشکده با مشورت اعضاء گروه قبل از شروع 
نیمس��ال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانش��کده بر اباغ 
برنامه های اجرایی، وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی 

هر یک از اعضای گروه تاکید شده است.
نظارت بر کلیه فعالیت های آموزش��ی، پژوهشی و خدمات 
گروه، تهیه جدول دروس هر نیمس��ال ب��ا همکاری اعضاء 
گروه و تس��لیم آن به رئیس دانشکده، تجدید نظر مستمر در 
برنام��ه ها با توجه به آخرین تغییرات و تحوالت و ارائه این 
برنامه ها به رئیس دانشکده،  تشکیل و اداره جلسات شورای 
گروه و ارس��ال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات 
جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی با طی 
مراحل قانونی و اباغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوباتی 
که رئیس دانش��کده یا آموزشکده ارسال کرده است از دیگر 
مباحث مورد تاکید در متن حکم انتصاب دکتر دانش��مند و 

دکتر نکوئی است.
همچنی��ن در ادام��ه از مدیران گروه ه��ای جراحی دهان و 
دندان و کودکان دانش��کده دندانپزشکی خواسته شده است، 
ضمن پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده و انجام 
دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، 
نش��ریات مورد نیاز گروه ب��ه رئیس دانش��کده، طرح های 
پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده 
انجام دادن آن اس��ت را به رئیس دانشکده برای تصویب در 

شورای پژوهشی دانشگاه پیشنهاد نمایند.
گفتنی اس��ت، ارزیابی کار س��االنه اعضای گروه و گزارش 
آن به رئیس دانش��کده از دیگر مباحث مورد تاکید ریاس��ت 

دانشگاه در متن این احکام است.

سرپرستان 
بیمارستان های اردل و 

ناغان منصوب شدند

حکم انتصاب دو مدیر 
دیگر از گروه دانشکده 

دندانپزشکی شهرکرد ابالغ شد

سرپرستان 
بیمارستان های اردل 
و ناغان منصوب شدند
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وبدا؛ با اباغ حکمی از سوی رئیس اورژانس 
پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم 
پزش��کی چهارمحال و بختی��اری ، طاها خلیل 
مقدم با حفظ پست س��ازمانی به عنوان مسئول 
ام��ور پای��گاه ه��ای اورژانس 11۵ این اس��تان 

منصوب شد.
به گ��زارش وبدا؛ در متن حکم انتصاب خلیل 
مق��دم، تاکی��د ویژه ب��ر افزایش ت��وان علمی و 
عملیات��ی کارکنان، با انج��ام برنامه ریزی مدون 
)کوتاه مدت و بلند مدت( و هماهنگی مس��تمر 
با مسئولین اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان 
ها ، نظارت و پایش بر عملکرد کارکنان عملیاتی 
در پایگاه های اس��تان و تدوین برنامه نظارتی و 
ارزش��یابی پایگاه ها و مناطق به صورت ماهیانه 
به عنوان اهم وظایف مس��ئول امور پایگاه های 
اورژان��س 11۵ اس��تان مورد اش��اره قرار گرفته 

است.
پیگیری در رس��یدگی به کلیه موارد گزارشات 
و ش��کایات پایگاه های ش��هری و جاده ای در 
هر شهرس��تان، بررسی دقیق آمارهای مربوط به 
بهره وری و کیفی��ت انجام خدمات پایگاه های 
اورژانس اس��تان و بررس��ی درخواس��ت های 
تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی مناطق شهرستان 

ها و نظارت بر توزیع مناس��ب امکانات از دیگر 
مباحث مورد تاکید در متن حکم انتصاب مسئول 

امور پایگاه های اورژانس 11۵ استان است.
نظارت بر وضعیت ناوگان آمبوالنس��ی از نظر 
فن��ی، کیف��ی، تعمیراتی و غی��ره، تاش جهت 
افزای��ش ظرفی��ت آمبوالن��س، ام��داد هوائی، 
موتورالن��س و تجهیزات و راه ان��دازی پایگاه 
های جدید طبق برنامه توسعه خدمات اورژانس 
پیش بیمارس��تانی اس��تان، تاش برای افزایش 
هماهنگی درون بخشی باالخص در حوزه شبکه 
ه��ای بهداش��تی و درمانی و همچنی��ن افزایش 
هم��کاری های برون بخش��ی با دیگر س��ازمان 
های امدادی، تعام��ل و همکاری با دیگر مراکز 
اورژانس در سطح کش��ور و استفاده از تجارب 
ای��ن مراکز جه��ت ارتقای کمی و کیف��ی ارائه 
خدمات اورژانس پیش بیمارس��تانی، ش��رکت 
در جلس��ات کمیته ایمنی راه ها و فعالیت های 
مرتب��ط با کارگروه مذک��ور و پیگیری مصوبات 
صورتجلس��ات و بررس��ی و نظارت ب��ر انجام 
ماموریت های مراکز 11۵ شهری و جاده ای به 
صورت کلی در س��طح استان جهت رفع موانع 
احتمال��ی و افزایش کمی��ت و کیفیت خدمات 
اورژانس از دیگر وظایفی است که در متن حکم 

انتصاب مسئول امور پایگاه های اورژانس 11۵ 
استان به آن اشاره شده است.

همچنین از خلیل مقدم خواس��ته ش��ده است، 
ضم��ن انج��ام امور مرب��وط به طرح س��امت 
نوروزی و پایگاه های سامت و برنامه فعالیت 
این طرح، نس��بت به جمع آوری و بهره برداری 
از داده های آماری به منظور برنامه ریزی سالیانه 
و می��ان مدت جهت ارتق��ای خدمات اورژانس 
پیش بیمارستانی اقدام و عاه بر بررسی و تطبیق 
ش��رایط جغرافیائی ، حادثه خی��زی و جمعیتی 
منطق��ه با امکان��ات فنی و پوش��ش واحدهای 
اورژانس پیش بیمارس��تانی و پیش��نهاد اصاح 
طرح های گس��ترش واحدها، بر اجرای ضوابط 
گسترش پایگاه ها و ارائه خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی نظارت نماید.

وبدا؛ با اباغ حکمی از س��وی ریاست دانشگاه 
عل��وم پزش��کی، خدم��ات بهداش��تی و درمانی 
چهارمح��ال و بختیاری دکتر رضا مس��عودی از 
اعض��ای هیات علمی به س��مت مدیر بازرس��ی 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد منصوب شد.
ب��ه گزارش وب��دا؛ در متن ای��ن حکم انتصاب 
خطاب به دکتر مس��عودی آمده است؛ با عنایت 
به تعهد، تخصص و پشتکار جنابعالی و با توجه 
به موافقت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی، 
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی، با حفظ 
پست س��ازمانی به موجب این اباغ به سمت » 
مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست مدیریت اداره 
بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات« 

منصوب می گردید. 
در پایان نیز اظهار امیدواری ش��ده است، دکتر 
مس��عودی با ات��کال به خداوند متع��ال در انجام 
شایس��ته وظایف با رعایت اصول قانون مداری 
واعتدال گرایی در جهت خدمت و ارتقاء سامت 

مردم استان مؤفق و مؤید باشد .
در ادامه نیز از وی خواس��ته شده است، ضمن 

تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای 
) سالیانه ( و یا موردی از تمامی واحدهای تحت 
پوشش دانشگاه و س��نجش میزان مطابقت آمار 
عملکرد با وضعیت موجود ازنظر اهداف، برنامه 
ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص های مورد 
ارزیابی مدیریتی و س��تادی، بازرسی از عملکرد 
مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم 
از واحده��ای مختلف و نحوه برخورد مدیران و 
کارکنان با ارباب رجوع، نس��بت به تهیه گزارش 
مستمر و موردی جهت ارائه به ریاست دانشگاه 

اقدام نماید.
تجزی��ه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها 
و کارکنان براس��اس بازرس��ی های انجام شده و 
ارائه گزارش به ریاس��ت شبکه یا مرکز آموزشی 
درمانی، بهداش��تی و بررسی راهکارهای اصاح، 
کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار 
و پنه��ان و ارائه گزارش الزم به مدیران ذیربط و 
بررسی راهکارهای اصاح مناسب و گزارش به 
ریاست دانش��گاه از دیگر نکاتی است که جهت 
مبنا قرار گرفتن در برنامه ریزی ها به مشاور رئیس 
دانش��گاه و سرپرس��ت مدیریت اداره بازرس��ی، 

ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات یاداوری 
شده است.

در ادامه از دکتر مسعودی خواسته شده است در 
حوزه بازرس��ی، ضمن آموزش و توانمند سازی 
مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش ضمن 
خدمت دانش��گاه، در مورد میزان رضایت مندی 
ارباب رج��وع از عملکرد کارکن��ان و مدیران با 
هم��کاری مدیریت منابع انس��انی و امور اداری، 
برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها 
، در چهارچ��وب قوانین و مقررات ذیربط و یا از 
طریق ارجاع به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات 
اداری کارکنان دانش��گاه و هیئت انتظامی اعضاء 
هیئت علمی و یا اداره حقوقی اعمال نظر نماید. 

همچنی��ن در ح��وزه ارزیابی عملک��رد از وی 
خواسته شده است، در تهیه و تدوین شاخصهای 
اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای 
تحت پوش��ش ح��وزه ریاس��ت، معاونت های 
دانشگاه، دانشکده ها، بیمارستان های تابعه، شبکه 
های بهداش��تی درمانی و موسسات و سازمانهای 

وابسته به دانشگاه همکاری نماید.
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ش��هرکرد- ایرنا- رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی 
چهارمحال و بختیاری گفت: شیوع کرونا در این استان در تعطیات عید نوروز 
روند افزایش��ی به خود گرفته است و چنانچه این روند در روزهای آینده نیز 

تداوم یابد احتمال شکل گیری موج چهارم کرونا بیشتر می شود.

ش��هرکرد- ایرنا- سرپرس��ت اورژانس 11۵ و رییس مرکز مدیریت حوادث 
دانش��گاه علوم پزش��کی چهارمحال و بختیاری گفت: در سال گذشته توسط 

کارشناسان اورژانس استان ۳۶ هزار ماموریت انجام شد.

شهرکرد -ایرنا- مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری از ثبت 
نخستین موقوفه سالجاری استان در شهرستان لردگان خبر داد و گفت:یک باب 
منزل مسکونی برای بهره برداری پایگاه اورژانس و فوریت های پزشکی لردگان 

توسط ورثه مرحوم "حاج حمزه علی ویسی" وقف شد.

ش��هرکرد- ایرن��ا- رییس ش��بکه بهداش��ت و درم��ان بروجن با اش��اره به 
اوج گیری ش��یوع ویروس کرونا در اردیبهشت امسال گفت:پاسخ ۳۹ درصد 
نمونه گیری های انجام شده در سال جاری برای تشخیص ویروس کرونا در این 

شهرستان مثبت اعام شد.

ش��هرکرد- ایرنا- رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی 
چهارمحال و بختیاری از افزایش چش��مگیر تع��داد مبتایان به کرونا در این 

استان خبر داد و گفت: این استان وارد موج چهارم شیوع کرونا شد.

شهرکرد- ایرنا- دادستان عمومی و انقاب اسامی شهرستان سامان گفت: 
به دلیل شیوع ویروس کرونا، پنج دستگاه اتوبوس حامل گردشگران متوقف 

و به سمت مبدأ برگشت داده شد. 

روند شیوع کرونا در چهارمحال و بختیاری افزایشی شد

۳۶ هزار ماموریت توسط اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری انجام شد

نخستین موقوفه چهارمحال و بختیاری در سالجاری ثبت شد

نخستین اهدای عضو چهارمحال و بختیاری در سال جدید انجام شد

چهارمحال و بختیاری وارد موج چهارم شیوع کرونا شد

خطر شیوع کرونا گردشگران شهرستان سامان را به خانه هایشان بازگرداند
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ش��هرکرد -ایرنا- رییس مرک��ز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: نوروز امس��ال با افزای��ش ۵0درصد ۲ هزار 
و ۲00 ماموریت ترافیکی و غیرترافیکی در این اس��تان توسط تکنسین های 

اورژانس انجام شد. 

شهرکرد- ایرنا- رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری از تزریق سه 
هزار و ۵14 دوز واکسن کرونا در استان خبر داد و گفت: تا پایان فروردین 

تمامی کادر بهداشت و درمان نسبت به این ویروس، واکسینه می شوند.

ش��هرکرد- ایرنا- رییس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختی��اری، خدمات دهی 
س��رپایی بیماران مبتا به کرونا به منظور کاهش ب��ار مراجعان به مراکز درمانی را 
مهمترین راهبرد کنونی مدیریت شیوع بیماری دانست و گفت: در همین راستا 1۲ 
مرکز بهداشتی به مراکز منتخب ۲4 و 1۶ ساعته کرونا در استان اضافه شده است.

شهرکرد- ایرنا- رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال 
و بختیاری گفت: بر اساس تعداد بیماران سرپایی و بستری روزانه در استان پیش بینی 
می ش��ود موج چهارم کرونا تا 400 فوتی در اس��تان در پی داش��ته باشد که مردم برای 

کاهش این موج، همراهی الزم را در رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشند.

شهرکرد- ایرنا- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: صنوف گروه شغلی 
یک ش��امل تعمیرگاه ها، دس��تگاه ها و نهادهای اداری و بانک ها با یک سوم 

ظرفیت به مدت 10 روز فعالیت دارند.

شهرکرد- ایرنا- دادستان عمومی و انقاب شهرستان لردگان گفت: پدرهای 
داماد و عروس در شهر لردگان که با بی توجهی نسبت به مصوبات ستاد کرونا 
قصد برگزاری جش��ن عروس��ی با تعداد نفرات زیاد را داشتند بازداشت و به 

زندان معرفی شدند.

ماموریت نوروزی اورژانس چهارمحال و بختیاری۵۰درصد افزایش یافت

۳ هزار و ۵۱۴ دوز واکسن کرونا در چهارمحال و بختیاری تزریق شد

۱۲مرکز به مراکز بیماران سرپایی کرونا در چهارمحال و بختیاری اضافه شد

کاهش موج چهارم کرونا در چهارمحال و بختیاری نیازمند همراهی مردم است

استاندار چهارمحال و بختیاری: مشاغل گروه اول با یک سوم ظرفیت فعال باشند

جشن عروسی در وضعیت قرمز کرونا پدر داماد و عروس را راهی زندان کرد

99



شهرکرد- ایرنا- معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی، درمانی چهار محال و بختیاری گفت: با توجه به موج چهارم 
ویروس کرونا برای تکمیل کادر پرس��تاری بخش ه��ای درگیر با بیماری کرونا از 

دارندگان مدرک دانشگاهی رشته پرستاری دعوت به همکاری می شود.

ش��هرکرد- ایرنا- مدیرعامل مجمع خیرین سامت چهارمحال و بختیاری 
از اعام فراخوان برای جذب کمک های مردمی برای تامین کپسول اکسیژن 
خب��ر داد و گف��ت: برای راه اندازی نقاهتگاه در ش��هرکرد به 400 کپس��ول 

اکسیژن 40 لیتری نیاز است.

ش��هرکرد- ایرنا- رییس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات درمانی و بهداشتی 
چهارمحال و بختیاری گفت: با وجود ثبات نس��بی در تعداد بیماران س��رپایی، اما 

تعداد بیماران بستری مبتا به کرونا در استان همچنان در حال افزایش است.

شهرکرد- ایرنا- رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی 
چهارمحال و بختیاری از تکمیل ظرفیت بخش های ویژه کرونا مراکز درمانی 
اس��تان خبر داد و گفت: در حال حاض��ر ظرفیت بخش های غیرکرونایی به 

خدمت گرفته شده است.

شهرکرد- ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به افزایش شیوع ویروس کرونا، خواس��تار رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی شد و تاکید کرد: باید با تهدیدکنندگان سامت مردم به شدت برخورد 

قضایی شود و گروه های نظارتی در همین راستا با کسی مماشات نکنند.

ش��هرکرد- ایرنا- ی��ک متخصص تغذیه و رژیم درمان��ی گفت: پیروی از 
سبک زندگی س��الم از جمله تغذیه مناسب می تواند سامتی روزه داران را 

در برابر ویروس کرونا حفظ کند.

فراخوان به کارگیری پرستار در چهارمحال و بختیاری اعالم شد

نقاهتگاه بیماران کرونایی شهرکرد نیازمند کپسول اکسیژن است

روند افزایشی تعداد بیماران بستری در چهارمحال و بختیاری تداوم دارد

ظرفیت بخش های کرونا در چهارمحال و بختیاری تکمیل شد

تهدیدکنندگان سالمت مردم در چهارمحال و بختیاری دادگاهی  می شوند

تغذیه سالم سالمتی روزه داران را در برابر کرونا حفظ می کند
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شهرکرد- ایرنا-استاندار چهارمحال و بختیاری با قدردانی از عوامل اجرای 
طرح ش��هید حاج قاسم سلیمانی در استان، اجرای این طرح را گام موثری 
در مهار شیوع کرونا دانست و گفت:با اجرایی شدن طرح شهید سلیمانی تا 

قبل از عید نوروز، به موفقیت ها و دستاوردهای خوبی دست پیدا کردیم.

شهرکرد- ایرنا- معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و 
بهداش��تی چهارمحال و بختیاری گفت: دومین عمل اهدای عضو اس��تان با 
س��خاوت خانواده لردگانی انجام و اعضای مرحوم" عباس��قلی کلواری "به 

بیماران نیازمند اهداء شد.

ش��هرکرد- ایرنا- رییس دانش��گاه علوم  پزش��کی چهارمحال و بختیاری از 
اختصاص سه دستگاه ام آر آی )MRI( برای استان خبر داد و گفت: حواله 

اختصاص این سه دستگاه کاربردی دریافت شده است.

ش��هرکرد-ایرنا- نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
شهرکرد با اش��اره به ش��یوع ویروس کرونا گفت: تاش شبانه روزی کادر 

درمان یادآور رشادت و حماسه آفرینی های دوران دفاع مقدس است.

شهرکرد- ایرنا- مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره 
با ش��یوع ویروس کرونا گفت: نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان استان 

تابع مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا است.

شهرکرد - ایرنا - استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه وضعیت استان 
از نظر ش��یوع کرونا ناپایدار است، افزود: گروه هایی متش��کل از مراکز بهداشتی، 
نیروی انتظامی و پایگاه های بس��یج تش��کیل خواهند شد و به صورت محله ای بر 

نحوه اجرای دستورالعمل های بهداشتی و تجمعات نظارت بیشتری می کنند.

طرح شهید سلیمانی گام موثری در مهار شیوع کرونا است

اعضای بیمار مرگ مغزی در شهرکرد به بیماران نیازمند اهدا شد

سه دستگاه ام آر آی به چهارمحال و بختیاری اختصاص می یابد

تالش کادر درمان یادآور حماسه آفرینی های دفاع مقدس است

نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان تابع مصوبات ستاد ملی کرونا است

نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی تشدید شود
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ش��هرکرد -ایرنا- رییس اورژانس پیش بیمارس��تانی و مدیر مرکز حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با هفته سامت 

سه سکوی فرود بالگرد اورژانس در بیمارستان های استان فعال شد.

شهرکرد- ایرنا- مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا تاکنون، یک هزار و ۲۶0 بیمار مبتا کووید1۹ در بیمارس��تان امام علی)ع( 
فرخشهر بستری شد که ۲0 درصد مجموع بیماران بستری استان را شامل می شود.محمود 
فروزنده روز چهارش��نبه افزود: این در حالی است که تامین اجتماعی استان هشت درصد 

تخت های بستری استان را در اختیار دارد.

بیمارستان فرخشهر در طول شیوع کرونا میزبان هزار و ۲۶۰ بیمار مبتال شد۳ سکوی فرود بالگرد اورژانس در چهارمحال و بختیاری فعال شد

شهرکرد - ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به ادامه دار بودن تأثیرات شیوع ویروس کرونا در ابعاد مختلف اجتماعی 
و فرهنگی بر لزوم شناسایی آسیب ها و تدوین طرح های پژوهشی و کاربردی 

برای پیشگیری و کاهش پیامدهای شیوع این ویروس تاکید کرد.

ش��هرکرد- ایرن��ا- رییس ش��بکه بهداش��ت و درم��ان بروجن با اش��اره به 
اوج گیری ش��یوع ویروس کرونا در اردیبهشت امسال گفت:پاسخ ۳۹ درصد 
نمونه گیری های انجام شده در سال جاری برای تشخیص ویروس کرونا در این 

شهرستان مثبت اعام شد.

امسال پاسخ ۳۹ درصد نمونه گیری های کرونا در شهرستان بروجن مثبت شدطرح های پژوهشی برای کاهش اثرات کرونا در بعد اجتماعی و فرهنگی تدوین شود

شهرکرد -ایرنا-هماهنگ کننده تیم اهدای عضو چهارمحال و بختیاری گفت: 
با رضایت خانواده جوان ۲۸ س��اله اعضای"حمید رضا صیادی ش��هرکی" که 
چندین س��ال دچار تومور مغزی بود و از هفته گذش��ته در بیمارستان آیت اهلل 

کاشانی شهرکرد بستری شده بود، به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد.

شهرکرد- ایرنا- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در هر شعبه اخذ رای 
در استان ۲۲ نفر عوامل برگزاری انتخابات حضور دارند از این رو باید فضای 
ش��عب به گونه ای تجهیز و انتخاب ش��ود که پروتکل های بهداشتی در آن به 

خوبی رعایت شده باشد .

رعایت پروتکل های بهداشتی در شعب اخذ رای با حساسیت پیگیری شوداعضای یک بیمار مرگ مغزی در شهرکرد اهدا شد
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مهرداد جوادی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: این میزان خسارت به 
هتل ها، هتل آپارتمان ها، مسافرخانه ها، اقامت گاه های بوم گردی، مهمان پذیرها، سفره خانه های 
سنتی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، سرمایه های گردشگری، راهنمایان گردشگری، 
مجتمع های پذیرایی و بین راهی و موسس��ات و مراکز آموزشی گردشگری چهارمحال و 

بختیاری وارد شده است.

ش��هرکرد- ایرنا- فرماندار شهرکرد گفت: چهار تیم ۲ نفره بر نحوه رعایت 
پروتکل ه��ای بهداش��تی در س��تادهای تبلیغاتی س��یزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا 

نظارت دارند.

ش��هرکرد - ایرنا - رییس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال 
و بختیاری گفت: پنج نفر روز جمعه در رودخانه های ارمند و کارون 4 این استان غرق 
شدند.به گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی اورژانس چهارمحال و بختیاری، محمد 
حیدری افزود: سه برادر در رودخانه ارمند شهرستان لردگان جان خود را از دست دادند.

ش��هرکرد - ایرنا - معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تانداری چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به در نظر گرفتن یک شعبه سیار برای اخذ آرای بیماران مبتا به 
ویروس کرونا در هر یک از شهرس��تان های 10 گانه اس��تان گفت: با توجه به آمار 

بیماران، امکان افزایش این تعداد شعب وجود دارد.

کرونا ۳هزار میلیارد ریال به گردشگری چهارمحال و بختیاری خسارت زد

۴ تیم بر نحوه رعایت بهداشت در ستادهای انتخاباتی شهرکرد نظارت دارند

۵ نفر در رودخانه های چهارمحال و بختیاری غرق شدند

۱۰شعبه سیار اخذ رای از بیماران کرونا در چهارمحال  وبختیاری پیش بینی شد

ش��هرکرد- ایرنا- رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی 
چهارمحال و بختیاری گفت: اگرچه موج چهارم کرونا پشت سر گذاشته شده 
اس��ت اما این روند نزولی شکننده بوده و با هرگونه تجمع و یا سفرهای بین 

استانی صعودی می شود.

ش��هرکرد- ایرنا- نگاهی به ش��اخص های حوزه س��امت در چهارمحال و 
بختی��اری طی فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم نش��ان از حرکت پرش��تاب 
ای��ن بخ��ش در تامین تجهیزات، افزایش تخت های بیمارس��تانی، گس��ترش 

زیرساخت ها و افزایش نیروی انسانی متخصص دارد.

حرکت پرشتاب تحول آفرینی بخش سالمت در چهارمحال و بختیاریهر تجمع و مسافرتی می تواند روند شیوع کرونا را صعودی کند
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ش��هرکرد- ایرنا- معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به در پی��ش بودن انتخابات 1400 گف��ت: ۵00 بازرس 
بهداش��تی نظارت بر رعایت و اجرای پروتکل ها و فاصله گذاری اجتماعی 

در انتخابات ۲۸ خردادماه امسال را برعهده دارند.

شهرکرد- ایرنا- فرماندار سامان گفت: یک خانواده خیر سامانی برای ساخت دی کلینیک 
تخصصی و فوق تخصصی سامان تاکنون ۵۵ میلیارد ریال هزینه کرده  است.کمال اکبریان 
تاکی��د کرد: س��اخت دی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی س��امان به عن��وان یک طرح 
فرابیمارستانی در چهارمحال و بختیاری تاکنون افزون بر ۲0 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 

است.

 شهرکرد -ایرنا- مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از آغاز 
طرح س��نجش ۳1 هزار نوآموز ورود به پیش دبستانی و دبستان در استان از 

روز دوشنبه در 14 پایگاه سنجش خبر داد.

ش��هرکرد- ایرنا- معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات درمانی و 
بهداش��تی چهارمحال و بختیاری گفت: با کاهش تعداد بیماران سرپایی و بستری 
روند نزولی کرونا در اس��تان همچنان کاهش��ی اس��ت و امید اس��ت این روند به 

بیشترین حد خود برسد.

۵۰۰ بازرس بهداشتی نظارت بر اجرای پروتکل ها را در انتخابات برعهده دارند

۵۵ میلیارد ریال برای احداث دی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی سامان هزینه شد

سنجش۳۱ هزار نوآموز در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شیب شیوع کرونا در چهارمحال و بختیاری همچنان نزولی است

شهرکرد- ایرنا-  اس��تاندار چهارمحال بختیاری با اشاره به در پیش رو بودن 
انتخابات و دعوت از مردم به حضور حداکثری در این انتخابات و با تاکید بر 
رعایت پروتکل های بهداشتی در شعب اخذ رای، گفت: اولویت برگزاری این 

انتخابات در استان با فضای باز است.

ش��هرکرد- ایرنا- رییس دانش��گاه علوم پزش��کی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت: احتمال شیوع موج پنجم ویروس کرونا 

در این استان دور از انتظار نیست.

احتمال شیوع موج پنجم ویروس کرونا در چهارمحال و بختیاری وجود داردپروتکلهای بهداشتی در شعب اخذ رای رعایت شود
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به گزارش ایسنا، دکتر سیماسادات الری، گفت: از دیروز تا امروز 1 فروردین 1400 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۲۶0 بیمار جدید مبتا به کووید1۹ 
در کش��ور شناسایی ش��د که ۶۵۷ نفر از آنها بستری ش��دند. بر این اساس  مجموع 

بیماران کووید1۹ در کشور به یک میلیون و ۸01 هزار و ۶۵ نفر رسید.

ایس��نا/چهارمحال و بختیاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: خیز بلند 
افزای��ش موارد ابتا به کرونا و چرخش خانوادگی بیماری در چهارمحال و بختیاری 

نگران کننده است و شاهد افزایش موارد ابتا به کرونا در استان هستیم.

ایس��نا/چهارمحال و بختی��اری رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزش��کی 
چهارمحال و بختیاری از وقوع دو حادثه رانندگی در لردگان خبر داد.

محمد حیدری اظهار کرد: در اثر برخورد دو خودرو پیکان در محور لردگان 
به گرگر سرقلعه حوالی کرف، پنج نفر دچار آسیب دیدگی شدند.

ایسنا/چهارمحال و بختیاری مسئول هماهنگ کننده تیم پیوند عضو چهارمحال و بختیاری 
از اهدای عضو نوجوان سرتشنیزی در استان خبر داد. زهرا سیاح در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: اعضای بدن حسین طاهری، نوجوان 1۵ ساله از اهالی روستای سرتشنیز که 
در اثر تصادف با موتورسیکلت دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت والدینش اهدا شد.

ایسنا/چهارمحال و بختیاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: قطعا 
با افزایش بیماران بس��تری، بدحال و متاسفانه فوتی های ناشی از کرونا مواجه 
خواهیم بود و در صورت رعایت نکردن پروتکل های بهداش��تی ممکن است 

موجی بدتر از آبان ماه ۹۹ را تجربه کنیم.

ایسنا/چهارمحال و بختیاری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
ش��هرکرد ازدحام و شلوغی بی سابقه بازار در روزهای ابتدایی فروردین ماه در 
شهرکرد را نگران کننده دانست و گفت: در حال حاضر با افزایش موارد ابتای 

سرپایی و بستری به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری مواجه هستیم.

خیز کرونا در چهارمحال و بختیاریجان باختن ۷۳ تن و شناسایی ۷۲۶۰ بیمار جدید کرونایی در کشور

۸ مصدوم در پی وقوع دو حادثه رانندگی در شهرستان لردگان

ثبت نخستین مورد اهدای عضو در چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۰

موجی سنگین تر از پیک کرونای آبان در انتظار چهارمحال و بختیاری

نگرانی از شلوغی بی سابقه روزهای ابتدایی سال در بازار شهرکرد
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ایس��نا/چهارمحال و بختیاری معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد گفت: در حال حاضر وضعیت شهرس��تان های س��امان، بروجن، 

شهرکرد، فارسان و کیار نارنجی اعام شده است.

ایس��نا/چهارمحال و بختیاری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره 
به اینکه امکانات بهداشتی و درمانی در چهارمحال و بختیاری به ویژه مرکز استان تا 
حدودی محدود است، گفت: کادر درمان ایام سختی را در ماه مبارک رمضان در پیش 

خواهند داشت.

ایس��نا/چهارمحال و بختیاری متخصص طب اورژانس و فلوشیپ سم شناسی بالینی در 
چهارمحال و بختیاری گفت: عائم حاد مس��مومیت با قارچ سمی شامل تهوع، استفراغ، 
دل پیچه، سردرد، سرگیجه، تپش قلب و قرمز شدن پوست است و عایم مزمن به شکل 
تشنج، نارسایی کبد و کلیه، مشکات تنفسی، توهم، کما و حتی مرگ خود را نشان می دهد.

ایس��نا/چهارمحال و بختیاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: برای 
عبور از این س��ونامی کرون��ا در پیک چهارم نیازمند یک قرارگاه منس��جم برای 
مدیریت این بیماری در 10 روز آینده هستیم، اگر تعداد بیماران کرونایی افزایش 

پیدا کند به ناچار باید بیماران کرونایی را در شرایط غیراستاندارد بستری کنیم.

ایس��نا/چهارمحال و بختی��اری اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
تخت های بیمارستانی پیش بینی شده برای بستری بیماران کرونایی در حال 
تکمیل اس��ت، بنابراین باید مکانی برای بس��تری بیم��اران مانند مدارس و 

نقاهتگاه در شرایط بحرانی از هم اکنون پیش بینی شود.

ایسنا/چهارمحال و بختیاری این روزها برخی کودکان معصوم ملعبه دست والدین و 
مشاطه گرانی شدند که کودکان را با عروسک اشتباه گرفته اند، این افراد سامت کودک 
را برای کس��ب درآمد به خطر می اندازد، این دست اندازی به حریم کودک می تواند در 

آینده تبعات جبران ناپذیر جسمی و روحی برای کودک به همراه داشته باشد.

روزهای سخت در انتظار کادر درمان چهارمحال و بختیاری۵ شهرستان چهارمحال و بختیاری در وضعیت نارنجی کرونا

قارچ هایی با ظاهری سالم اما کشنده

سونامی کرونا در چهارمحال و بختیاری

مکان هایی در خارج از بیمارستان برای بستری بیماران کرونایی پیش بینی شود

زیبایی فرزندتان را به چه قیمتی معامله می کنید؟
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ایس��نا/چهارمحال و بختیاری رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان 
اینکه تعداد بیماران سرپایی و بستری استان از وضعیت قرمز فراتر رفته است، 
گفت: ظرفیت بخش های بیماران کرونایی در حال تکمیل است و در صورت 

افزایشی بودن روند آمار بستری های کرونایی از نقاهتگاه استفاده می کنند.

ایس��نا/چهارمحال و بختیاری معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: طبق گزارش��ات واصل��ه از نهادهای نظارتی 
بحث دورکاری در اکثر ادارات اس��تان جدی گرفته نمی ش��ود، باید مدیران 

در این خصوص پاسخگو باشند.

ایسنا/چهارمحال و بختیاری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
گفت: طبق رایزنی های صورت گرفته مقرر شد به تعدادی واردکننده اجازه 
واردات واکس��ن با ارز نیمایی داده ش��ود، اما این امر تاکنون محقق نش��ده 

است.

ایس��نا/چهارمحال و بختیاری نماینده ول��ی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
گفت: کادر علوم آزمایش��گاهی بسیار بیشتر با ویروس کرونا درگیر بوده و 

البته فراموش شده اند باید از این افراد قدردانی شود.

ایس��نا/چهارمحال و بختیاری اصناف شهرکرد در پیک چهارم شیوع ویروس 
کرونا و همزمان با سراسر کشور محدودیت های ستاد مقابله با کرونا را اجرایی 
کرده و کرکره مغازه ها را پایین کشیده اند، هرچند معدود مغازه هایی هستند که 

این محدودیت ها را جدی نمی گیرند.

ایسنا/چهارمحال و بختیاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در 
حال حاضر ۶00 بیمار کرونایی در بیمارس��تان های اس��تان بستری هستند و 
روزانه حدود ۲000 نفر مش��کوک به ابتا ب��ه کروناویروس به مراکز درمانی 

استان مراجعه می کنند.

گالیه معاون استاندار چهارمحال و بختیاری از رعایت نشدن مصوبه دورکاری در اداراتآمار کرونایی های چهارمحال و بختیاری فراتر از وضعیت قرمز

فعال خبری از واکسن آزاد نیست

باید از کادر علوم آزمایشگاهی قدردانی شود

محدودیت های کرونایی اصناف در شهرکرد

مراجعه روزانه ۲۰۰۰ نفر مشکوک به کرونا ویروس به مراکز درمانی  استان
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ایس��نا/چهارمحال و بختیاری کادر درمان خسته تر از همیشه! روزهای کرونا 
زده به س��رعت برق و باد می گذرد، در 14 ماه اخیر بارها و بارها نس��بت به 
تبعات جبران ناپذیر این ویروس از طریق مختلف هشدار داده شد، اما عده ای 

هم چنان بر طبل بیخیالی می کوبند.

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک متخصص بیماری های عفونی در چهارمحال و بختیاری 
گفت: اگر اطفال عایم ساده سرماخوردگی داشته باشند، نیاز به دادن تست کرونا نیست، 
کودک ممکن است یک یا دو روز تب کند اگر تب ادامه یابد، باید وی را به مراکز درمانی 

برای پیگیری تب و در صورت صاحدید پزشک برای تست کرونا ارجاع دهند.

ایسنا/چهارمحال و بختیاری استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در خصوص تعطیلی مشاغل 
گروه شغلی دو، سه و چهار در شهرهای قرمز تابع مصوبات  ستاد کرونا هستیم و نمی توان برای 
بازگشایی اصناف به صورت جزیره ای تصمیم بگیریم، اما باتوجه به اینکه وضعیت اصناف مطلوب 
نیست در حال حاضر شهرداری ها از کسبه عوارض دریافت نکنند و تا زمان عادی شدن شرایط 

دست نگه دارند.

ایس��نا/چهارمحال و بختی��اری طی چند روزه��ای اخیر فوتی ه��ای کرونایی چهارمحال 
و بختی��اری پ��س از گذر از پیک س��وم و چند هفت��ه پس از ورود به پی��ک چهارم طبق 
پیش بینی های مس��ئوالن بهداش��ت و درمان اس��تان در ابتدای آغاز موج چهارم، مجددا دو 
رقمی ش��د، همچنین بر اس��اس آمارهای ارائه ش��ده تعداد بیماران بدحال در بخش های 

مراقبت ویژه نیز در حال افزایش است.

ایسنا/چهارمحال و بختیاری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از آغاز 
فاز دوم واکسیناسیون کرونا در چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: در مرحله اول 
افراد باالی ۸0 سال واکیسنه می شوند، افراد برای اطاع از نوبت واکسیناسیون خود 

نیازی به مراجعه حضوری ندارند و با آن ها تماس گرفته می شود. 

ایس��نا/چهارمحال و بختیاری معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری گفت: از هم اکنون باید اقدامات الزم برای جلوگیری از ورود مسافر به استان در 
تعطیات عیدفطر انجام ش��ود، هیچ گونه خدماتی به مسافران در این ایام در شهرستان های 

با وضعیت قرمز و نارنجی به مسافران ارائه نمی شود.

تب طوالنی مدت؛ هشداری برای ابتالی اطفال به کروناویروسترکش های بیخیالی مردم بر پیکر کادر درمان

شهرداری ها فعال از کسبه عوارض دریافت نکنند

کرونا در ایستگاه وحشت/ فوتی ها دوباره دورقمی شد

سالمندان باالی ۸۰ سال در چهارمحال و بختیاری واکسینه می شوند

هیچ خدماتی در تعطیالت عیدفطر به مسافران در استان ارائه نمی شود
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ایس��نا/چهارمحال و بختیاری اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر 
اینکه سفر در ایام تعطیات عید فطر فارغ از رنگ بندی شهرستان ها ممنوع 
اس��ت، گفت: نیروی انتظامی با تمامی توان مبادی ورودی شهرس��تان ها را 

برای جلوگیری از ورود خودروی غیربومی کنترل کند.

ایس��نا/چهارمحال و بختی��اری رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی گفت: 
واکسیناس��یون افراد باالی ۷۵ سال در استان در حال انجام است، همچنین 
واکسیناس��یون افراد دارای بیماری زمینه ای از اواخر اردیبهشت و یا ابتدای 

خردادماه در استان آغاز خواهد شد.

ایس��نا/چهارمحال و بختیاری یک متخصص ج��راح عمومی در چهارمحال و بختیاری با 
بی��ان اینک��ه فرد در قید حیات تنه��ا می تواند کلیه خود را به ف��رد نیازمند عضو اهدا کند، 
گفت: همچنین این فرد باید توانایی زندگی با یک کلیه را داشته باشد، شخصی که به مدت 
طوالنی دچار فش��ار خون باشد، قطعا کلیه س��المی برای اهدا ندارد و اگر فردی نیز دچار 

مشکل تنفسی باشد نمی تواند کلیه خود را اهدا کند.

ایسنا/چهارمحال و بختیاری استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پیشنهادات ستاد استانی 
کرونا برای اعمال محدودیت تردد و برگزاری انواع مراسمات در تعطیات پیش رو به ستاد 
ملی اعام شود، اگر برای این ایام ستاد ملی محدودیت های خاصی را اعام نکرد، می توان 

از ظرفیت ستاد استانی و نیروی انتظامی برای اعمال محدودیت استفاده کرد.

ایس��نا/چهارمحال و بختیاری یک متخصص زنان و زایمان در چهارمحال و 
بختیاری گفت: مادری که فرزندش با مش��کات ناهنجاری متولد می ش��ود، 
به طور یقین تمایلی برای بارداری بعدی ندارد، بنابراین بحث افزایش جمعیت 

نیز تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرد.

ایسنا/چهارمحال و بختیاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه نباید 
از جهش های ویروس کرونا مانند جهش آفریقایی و هندی در استان غفلت کنیم، گفت: 
مواردی از ابتا به کرونای هندی و آفریقایی در برخی استان های کشور گزارش شده است، 
ترددهای بین استانی می تواند موجب انتشار ویروس های جهش یافته در سایر استان ها شود.

واکسیناسیون افراد دارای بیماری زمینه ای در چهارمحال و بختیاری از اواخر اردیبهشتسفر به چهارمحال و بختیاری فارغ از رنگ بندی ممنوع است

فرد در قید حیات نیز می تواند اهداکننده عضو باشد

پیشنهاد برای اعمال محدودیت در تعطیالت نیمه خرداد به ستاد ملی ارائه می شود

انجام ندادن این تست، کاهش جمعیت را نشانه گرفته است

ترددهای بین  استانی موجب انتشار ویروس کرونای هندی و آفریقایی می شود
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ایسنا/چهارمحال و بختیاری دبیر ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
دس��تورالعمل بهداشتی انتخابات 1400 به اس��تان ها اباغ شده است، گفت: رعایت 
نکردن این دستورالعمل و سایر شیوه نامه های بهداشتی در ستادهای کاندیداها تخلف 
انتخاباتی محسوب می شود و برابر با قوانین مربوطه با متخلفان برخورد خواهد شد.

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک فوق تخصص ریه در چهارمحال و بختیاری 
ب��ا تاکید بر اینکه خوش��بختانه عوارض وی��روس کرونا به س��رطان تبدیل 
نمی ش��ود، گفت: پس از ورود هر نوع ویروسی به ریه تقریبا تحریک پذیری 

مجراهای هوایی ایجاد و پس از چند ماه حساسیت ریه برطرف می شود.

ایس��نا/چهارمحال و بختیاری مدیر پردیس س��ینمایی بهمن شهرکرد گفت: از زمان شیوع 
ویروس کرونا در کش��ور س��ینماها با مشکات بس��یار زیادی مواجه شدند، اما با گذشت 
زمان و شروع مجدد فعالیت سینماها استقبال مردم نیز روز به روز در حال افزایش است، 
می توان گفت سینما جزو امن ترین فضاهای فرهنگی محسوب می شود و مردم می توانند با 

خیال آسوده برای تماشای فیلم در این مکان حضور پیدا کنند.

ایس��نا/چهارمحال و بختیاری رئیس مرکز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی چهارمحال و بختیاری از برخورد اتوبوس با یک منزل مسکونی در 
شهر هوره خبر داد و گفت: هفت مصدوم در این حادثه به بیمارستان کاشانی 

شهرکرد منتقل شدند و رسیدگی به وضعیت سایر مصدومان ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، آیین اهدای تندیس نمادین فداکاری به دو تن از خانواده های فداکار 
سامت در چهارمحال و بختیاری برگزار شد، در این آئین رئیس نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانش��گاه های چهارمحال و بختیاری، رئیس جهاد دانشگاهی استان، 
مدیرعامل جمعیت هال احمر و رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجن حضور داشتند.

ایس��نا/چهارمحال و بختیاری معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه ورود گردش��گران به شهرس��تان های 
نارنجی ممنوع است، گفت: نیروی انتظامی و پلیس راهور در مبادی ورودی 

استان مستقر شود و از ورود تورهای گردشگری جلوگیری کنند.

حساسیت ریه پس از ابتال به کروناویروس ماندگار نیسترعایت نکردن دستورالعمل بهداشتی در ستادها، تخلف انتخاباتی محسوب می شود

مشکالت سینماداران در ایام کرونا تشدید شد

برخورد اتوبوس با دیوار یک منزل مسکونی در شهر هوره

تندیس ملی فداکاری به دو تن از خانواده های فداکار سالمت در استان اهدا شد

ورود تورهای گردشگری به چهارمحال و بختیاری ممنوع است
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به گزارش خبرگزاری تسنیم از  شهرکرد ، اقبال عباسی ظهر امروز در در جلسه ستاد 
استانی مقابله با ویروس کرونا،  با تاکید بر تشدید نظارت ها بر پروتکل های بهداشتی، 
اظهار داش��ت: نظارت ها تشدید ش��ود و اگر کم کاری صورت می گیرد جریمه انجام 

شود، به دنبال متهم نباید بود بلکه همه مسئول حفظ جان مردم هستیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  شهرکرد ، گروه استان ها - با شروع همه گیری 
ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد جهان، عشایر نیز متاثر از این شرایط شدند 
و کرونا نیز بر اقتصاد آنان تاثیر گذاشت، به گونه ای که خسارت های وارده بر 

کسب درآمد عشایر چهارمحال و بختیاری مشهود است.

مجید شیرانی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در  شهرکرد ، با هشدار در رابطه عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم، اظهار داشت: در صورت تداوم بی توجهی 
به پروتکل های بهداش��تی و عادی انگاری شرایط س��خت تر می شود به طوری که 

شرایطی مشابه خیزهایی که در دوره های قبل تجربه کردیم را شاهد خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری تس��نیم از  ش��هرکرد ، بررس��ی آم��ار مبتایان به ویروس 
نوپدید کووید1۹ در هفته گذش��ته )۳فروردین الی ۹ فروردین 1400( در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری نش��ان از خیز جدید کرونا در استان و ورود استان به موج 

جدید شیوع این ویروس است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، سردار علی محمد اکبری در حاشیه بازدید از 
نقاهتگاه بیماران کرونایی در شهرکرد اظهار داشت: با همکاری مجموعه های مختلف 
در مرکز استان، نقاهتگاهی با استعداد ۲00 تخت آماده شده تا اگر ضرورت استفاده پیدا 

کرد، برای مکان بیماران آسیب دیده از بیماری منحوس کرونا مشکلی نباشد.

به گزارش خبرگزاری تس��نیم از  ش��هرکرد ، اقبال عباسی عصر امروز در ستاد مدیریت 
بیماری کرونای اس��تان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مرکز بهداشت و درمان باید 
گزارش های الزم در خصوص تخلفات کرونایی را به ستاد کرونا اعام و هر درخواستی 
از سوی دانشگاه علوم پزشکی مطرح و در ستاد کرونا تصویب می شود، باید توسط همه 

دستگاه ها پذیرفته و اجرا شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری: نظارت ها بر رعایت پروتکل های بهداشتی تشدید شود

خسارات کرونا بر اقتصاد و معیشت عشایر استان چهارمحال و بختیاری مشهود است

چهارمحال و بختیاری وارد موج چهارم شیوع ویروس کرونا شد آخرین وضعیت کرونا در چهارمحال و بختیاری| منتظر قرمز شدن شهرستان ها باشیم 

نقاهتگاه های بیماران کرونایی در چهارمحال و بختیاری آماده پذیرش شد

استاندار چهارمحال و بختیاری: بر تجمعات پارک ها و سطح شهرها، نظارت شود

111



گروه اس��تان ها - با بستری بودن ۷۷ نفر در ICUهای مراکز درمانی استان چهارمحال 
و بختیاری، رکورد این بس��تری در روزهای گذش��ته و ماه های گذش��ته شکسته شد. به 
گزارش خبرگزاری تسنیم از  شهرکرد، در جدیدترین وضعیت رنگ بندی شهرستان های 
کش��ور، 10 شهرس��تان اس��تان چهارمحال و بختیاری مانند گذش��ته در وضعیت سطح 

هشدار۳ یعنی وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

 خبرگزاری تسنیم از  شهرکرد- نیاز بیماران دیابتی به انسولین و نتایج ناخوشایند عدم استفاده 
از آن بر کسی پوشیده نیست، اما اکنون این مشکل در چهارمحال و بختیاری وجود دارد. به 
گزارش، کش��ور در شرایط اقتصادی مطلوبی نیست و همگان از این لحاظ رنج می برند که 
همین موضوع و دیگر مسائل، موجب شده تا کمبودهایی در نیاز دارویی ایجاد شود که همت 

متولیان در سطح کشور و استان را می  طلبد.

گروه استان ها -به گفته رئیس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری، میزان فوتی ناشی 
از کرونا در استان کمتر از میانگین کشوری است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از  شهرکرد، 
استان چهارمحال و بختیاری همچنان در قله چهارم موج جدید ویروس کووید1۹ قرار دارد 

و آمار کرونایی این استان اعم از آمار ابتا و آمار بستری کاهشی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری تس��نیم از  ش��هرکرد، مجید ش��یرانی ظهر امروز در 
دیدار هیئت رئیس��ه دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد با نماینده ولی فقیه در 
استان اظهار داشت: یکی از نقاط دلگرمی کادر درمان، مقام معظم رهبری و 
در اس��تان ها نمایندگان ایشان هستند که برخوردشان منطبق با اصول علمی 

است.

به گزارش خبرگزاری تس��نیم از  ش��هرکرد ، سیدراش��د جزایری، رئیس 
مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری ظهر امروز در جمع خبرنگاران 
استان، اظهار داشت: امروز همزمان با سراسر کشور فاز دوم تزریق واکسن 

کرونا در چهارمحال و بختیاری آغاز شد. 

به گزارش خبرگزاری تس��نیم از ش��هرکرد ، گروه استان ها-به گفته رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۶0درصد از مرگ و میرهای ناشی از ویروس 

کرونا در چهارمحال و بختیاری مربوط به افراد باالی ۸0 سال است.

رکورد بیماران کرونایی ICU در استان چهارمحال و بختیاری شکسته شد

کمبود انسولین در استان چهارمحال و بختیاری؛ بیماران دیابتی سرگردان شدند

میزان فوتی ناشی از کرونا در چهارمحال و بختیاری کمتر از میانگین کشوری است مدافعان سالمت در شرایط سختی قرار دارند

فاز دوم واکسیناسیون کووید۱۹ در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

۶۰ درصد فوتی های کرونایی در چهارمحال و بختیاری مربوط به افراد باالی ۸۰ سال است
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زهرا سیاح در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعضای یک بیمار 
مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند اهدا شد، اظهار داشت: 
حس��ین طاهری نوجوان 1۵ س��اله دچار مرگ مغزی ش��ده بود که با رضایت 
خانواده این بیمار، اعضای این بیمار مرگ مغزی به چهار بیمار نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی بعد از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: طی ۲4 ساعت گذشته ۶4۸ بیمار با عائم بالینی مشکوک به بیماری 
کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشته اند که از این تعداد 

۸4 بیمار با عائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده اند.

مجید ش��یرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اش��اره به وضعیت شیوع 
کرونا در چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز گفت: تعداد بیماران کرونا در 

چهارمحال و بختیاری در حال افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی ظهر ش��نبه در جم��ع خبرنگاران اظهار 
داشت: شهرس��تان سامان جز ۳1 شهرستان نارنجی کشور است و ورود و خروج 

به این شهرستان تابع محدودیت های قانونی است.

ش��هرکرد - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: 4۳ درصد از کادر 
درمان اس��تان چهارمحال و بختیاری واکس��ن کرونا را دریاف��ت کردند. به گزارش 
خبرنگار مهر، فریدون رحمانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: به طور میانگین 
4۳ درصد از کادر درمان استان چهارمحال و بختیاری واکسن کرونا را دریافت کردند.

ش��هرکرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: مرکز بیماری های 
تنفسی درتمام بیمارستان های چهارمحال و بختیاری راه اندازی شده است. به 
گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار 

داشت: هم اکنون تمامی شهرستان های استان در وضعیت قرمز قرار گرفته اند.

اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

ظرفیت تخت های بیمارستانی برای بیماران کرونایی درحال تکمیل شدن است

تعداد بیماران کرونا در چهارمحال و بختیاری در حال افزایش است یک شهرستان چهارمحال و بختیاری در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفت

۴۳ درصد از کادر درمان چهارمحال و بختیاری واکسن کرونا دریافت کردند

مرکز بیماری های تنفسی در بیمارستان ها راه اندازی شد
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سید راشد جزایری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمهیدات 
الزم برای رعایت پروتکل های بهداش��تی در شعبه اخذ رأی فراهم شده است، 
گفت: آموزش های الزم به مسئوالن برگزاری انتخابات در شعبه اخذ رأی داده 

شده است.

.محمد حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سه برادر در 
رودخانه ارمند چهارمحال و بختیاری غرق شدند، اظهار داشت: کارشناسان 

فوریت های پزشکی به محل حادثه در رودخانه ارمند اعزام شدند.

مجید شیرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رعایت پروتکل های 
بهداش��تی در سطح استان روز به روز مطلوب تر می ش��ود، گفت: در حال حاضر 
با ارزیابی های میدانی که توس��ط تیم های تخصصی و بازدیدهای مشترک به عمل 
آمده است، پروتکل های بهداشتی در سطح استان باالی ۸۶ درصد رعایت می شود.

ش��هرکرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد از تزریق واکسن کرونا 
به جانبازان اس��تان چهارمح��ال و بختیاری خبر داد. به گ��زارش خبرنگار 
مه��ر، مجید ش��یرانی ظهر پنج ش��نبه در جمع خبرنگاران بی��ان کرد: روند 
واکسیناس��یون گروه ه��ای هدف طبق س��ند مل��ی واکسیناس��یون کرونا و 

دستورالعمل های اباغی ادامه دارد.

رئیس دانش��گاه علوم پرشکی شهرکرد گفت: مجموع فوتی های ناشی از ابتاء به 
بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری به یک هزار و 1۳۳ نفر رسید.

مجید شیرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموع فوتی های ناشی از 
ابتاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری به یک هزار و 1۳۳ نفر رسید.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: هفت شهرستان چهارمحال و بختیاری 
در وضعی��ت نارنجی کرونا قرار گرفتند. مجید ش��یرانی در گفت و گو با خبرنگار 
مهر اظهار داش��ت: هم اکنون ۲۳ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در 

بخش های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.

رعایت پروتکل های بهداشتی در شعب اخذ رای مورد نظارت است

۳ برادر در رودخانه ارمند چهارمحال و بختیاری غرق شدند

رعایت پروتکل های بهداشتی درچهارمحال وبختیاری به ۸۶ درصد رسید تزریق واکسن کرونا به جانبازان چهارمحال و بختیاری 

شمار جانباختگان بیماری کرونا به ۱۱۳۳ نفر رسید

۷ شهرستان چهارمحال و بختیاری در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفتند
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ب��ه گزارش جهانبین نیوز؛ در شهرس��تان فارس��ان، این روزه��ا همه جا صحبت از 
کروناست، ویروسي که این روزها تغییر جهت داده و عاوه بر افراد مسن، جان جوانان 
و کودکان را هم تهدید می کند و متأس��فانه برخي مردم با عدم رعایت پروتکل هاي 

بهداشتي پذیراي این ویروس منحوس در زندگي خود شده اند.

س��ید راشد جزایری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رئیس مرکز 
بهداش��ت چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با جهانبین نیوز، اظهار کرد: متأسفانه 
چرخش ویروس جهش یافته نوع انگلیس��ی کرونا در چندین اس��تان کشور به اثبات 

رسیده است.

به گزارش جهانبین نیوز؛ زهرا سیاح  هماهنگ کننده تیم پیوند چهارمحال و 
بختیاری ظهار کرد: اعضای مرحوم حسین طاهری 1۵ ساله از اهالی روستای 
سرتشنیز که در اثر تصادف دچار خونریزی مغزی شد و در بخش مراقبت های 

بیمارستان تحت مراقبت بود، اهدا شد.

شهاب قائدي مدیر کل بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  در گفتگو با خبرنگار جهانبین 
نیوز ؛ اظهار کرد: رعایت پروتکل هاي بهداشتي در ایام شیوع کرونا از ضروریات است.وی تصریح 
کرد: براي حفظ سامت کارکنان اداري و مردم باید مراجعات در این ایام به دستگاه هاي اجرایي از 

جمله استانداري به حداقل برسد، بنابراین باید خدمات به صورت الکترونیکي ارائه شود.

ب��ه گزارش جهانبین نیوز؛ دکتر محمد حیدری مدیرحوادث دانش��گاه علوم 
پزشکی و دبیر ستاد س��امت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار 
کرد: کل مراجعین به اورژانس های بیمارس��تانی 1۳ ه��زار و ۷4۶ مورد بوده 

است.

س��ید راش��د جزایری معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد و 
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با جهانبین نیوز؛ 
اظهار کرد: در آخرین رنگ بندی اعام ش��ده ش��هرها، 4۷ شهرستان کشور 

قرمز و 1۲۶ شهرستان نارنجی هستند.

رشد چند برابری موارد ابتال به کرونای انگلیسی تنها طی ۲۴ ساعتمراسمات و دورهمی ها تعطیل نشود مغلوب می شویم

اعضای بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

دورکاری کارمندان در شهرکرد باید اجرا شود/ با مدیر متخلف برخورد می شود

پذیرش بیش از ۱۳۰۰۰ مراجعه کننده در اورژانس چهارمحال و بختیاری

جزییات ممنوعیت های جدید کرونایی در چهارمحال و بختیاری
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به گزارش جهانبین نیوز؛ مهران مرادی جانش��ین فرمانده سپاه حضرت قمر 
بنی هاشم )ع( در ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: قبل از آغاز پیک چهارم بیماری کرونا در کش��ور و در این استان، 
در قالب طرح شهید حاج قاسم سلیمانی به توفیقات خوبی دست پیدا کردیم.

به گزارش جهانبین نیوز؛ اقبال عباس��ی استاندار چهارمحال و بختیاری در 
ستاد استانی مقابله با بیماری در چهارمحال و بختیاری؛ اظهار کرد: دوست 
و فامیل بازی را کنار بگذارید و با آن دس��ت مدیرانی که مصوبات ستاد را 

انجام نمی دهند برخورد کنید.

ناصر خسروی متخصص عفونی و گرمسیری در گفت وگو با جهانبین نیوز؛ 
اظهار کرد: تقریبا 14 ماه پیش بود که صحبت کرونا در ایران ش��د و طی این 

مدت حرف و نقل های بسیاری در مورد آن شده است.

مسعود حفیظی متخصص بیماری های عفونی و مدیر گروه عفونی دانشگاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد در گفت وگو با جهانبین نیوز؛ درخصوص عائم 
جدی��د بیماری کرونا و اینکه آیا تغیی��ری کرده اند یا خیر؛ اظهار کرد: عائم 
اولیه این بیماری همان هایی است که بارها گفته شده و تغییری نکرده است.

سید راش��د جزایری معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی و رئیس مرکز 
بهداشت چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: ستاد 
ملی کرونا هر دو روز یک بار وضعیت شهرستان ها و استان ها را اعام می کند.

س��ید راش��د جزایری معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد و 
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با جهانبین نیوز؛ 
اظهار کرد: برگزاری مراس��ماتی همچون عروس��ی ممنوع نیست، تجمع و 

دعوت گرفتن زیاد از مهمانان خاف پروتکل های بهداشتی است.

به دنبال پیدا کردن متهم نباشید، وضعیت استان خطرناک استآماده کمک به کادر بهداشت و درمان در پیک چهارم بیماری کرونا هستیم

بیش از ۵۰ درصد افراد بستری در بیمارستان ها سنین ۳۰ تا ۴۵ سال است

ایمنی ۳ الی ۶ ماهه در افراد بهبود یافته از کرونا

ثبت بیش از ۱۰۰۰ مراجعه به مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بی سابقه است

N۹۵ حفاظت دو ماسک جراحی، معادل یک ماسک
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نرگس عس��گری مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با 
جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: جامعه هدف بهزیستی به دو گروه مددجویانی که 
در منزل و آن هایی که در مراکز زیرمجموعه بهزیس��تی نگه داری می شوند، 

تقسیم می شوند.

به گزارش جهانبین نیوز؛ پیش از ظهر امروز در رزمایش مواس��ات و کمک مومنانه 
قرارگاه س��ازندگی س��پاه حضرت قمر بنی هاش��م )ع( چهارمحال و بختیاری که با 
حضور جمعی از فرماندهان س��پاه و مس��ئولین اس��تانی صورت گرفت، توسط ۲۸ 

خودروی سبک و سنگین کاالی معیشتی به مناطق محروم ارسال شد.

اکب��ری، جراح و چشم پزش��ک در چهارمحال و بختی��اری در گفت وگو با 
جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: حساس��یت چشمی عبارت است از هرگونه واکنش 

بافت های چشم و اطراف چشم به عوامل محرک.

به گزارش جهانبین نیوز؛ س��رهنگ ایرج حسین پور رئیس پلیس راهور چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: برابر تصمیمات اتخاذ شده در هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مبارزه 
با کرونای کشور و با توجه به شرایط شکننده موجود، سفرهای مصادف با تعطیات نیمه 

خرداد به استان چهارمحال و بختیاری همزمان با سراسر کشور ممنوع می باشد.

به گزارش جهانبین نیوز؛ دکتر مجید شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ستاد 
استانی مقابله با بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری؛ اظهار کرد: از ابتدای شیوع بیماری 
کرونا، 111 هزار و 1۵۶ مورد نمونه گیری در اس��تان انجام شد که از این تعداد 40 هزار و 
۲0۲ مورد مثبت شناسایی شدند و۹۶۹ نفر نیز در همین مدت جان خود را از دست دادند.

به گزارش جهانبین نیوز؛ س��ید راش��د جزایری معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد و رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری ظهر امروز در نشست خبری با 
اصحاب رس��انه در چهارمحال و بختیاری؛ اظهار کرد: امروز فاز دوم واکسیناسیون در این 
اس��تان انجام می ش��ود، در این نوبت افراد در س��نین ۶0 تا ۸0 و ۸0 س��ال به باال واکسینه 

خواهند شد.

برگزاری هشتمین رزمایش مواسات و کمک مومنانه قرارگاه سازندگی سپاه واکسیناسیون دو مرحله ای سالمندان، در مراکز بهزیستی استان

بروز عالئم حساسیت های چشمی، زنگ خطری برای ابتال به کرونا

اعمال ممنوعیت تردد بین استانی در تعطیالت نیمه خرداد در مبادی استان عوارض واکسن کرونا، یک در ۲۰۰ هزار نفر است

ضرورت استفاده از ماسک، یک سال بعد از واکسینه ۷۰ درصدی مردم
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به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، مجید شیرانی رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در نهمین روز از فروردین ماه سال 1400 گفت: طی ۲4 
ساعت گذشته ۶۲۶ بیمار با عایم بالینی مشکوک به مراکز استان مراجعه داشته اند که 
از این تعداد 4۶ بیمار با عایم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده اند.

به گزارش گروه اس��تان های باش��گاه خبرنگاران جوان از ش��هرکرد، محمد 
حیدری سرپرست اورژانس 11۵ و رییس مرکز مدیریت حوادث دانشگاه علوم 
پزش��کی چهارمحال و بختیاری گفت: در س��ال گذشته 10 مورد امدادرسانی 

هوایی در مناطق سخت گذر استان انجام شد.

به گزارش خبرنگار گروه اس��تان های باش��گاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، محمد 
حیدری رئیس اورژانس استان گفت: طی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 11۵ استان، 
گزارش��ی از خانمی باردار۳0 س��اله در حال زایمان به این مرکز داده شد که بافاصله 

کارشناسان اورژانس پایگاه دشتک با یک دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شدند.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، محمد حسین چراغی 
فرزند مرحوم النقی ساکن روستای خویه از توابع شهرستان کوهرنگ با گرفتن بیش از 1۳۵ 
سال عمر درگذشت. تغذیه  سالم و زندگی کردن در روستا راز عمر بلند این مرد بود که لقب 

مسن ترین مرد استان چهارمحال و بختیاری و شاید کشور را به خود اختصاص داده بود.

به گزارش خبرنگار گروه اس��تان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، 
مجید ش��یرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: از ابتدای شیوع 
بیم��اری کرونا تاکنون ۸۲ هزار و ۳۷۹ نمونه گیری انجام و ابتای ۲۷ هزار و 

۵۶۹ نفر به کرونا قطعی شده است.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، سید راشد جزایری رئیس 
مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: طی ۲4 ساعت گذشته ۸0۵ بیمار با عائم بالینی 
مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی و بیمارستانی استان مراجعه داشته 
اند که از این تعداد ۶۹ بیمار با عائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده اند.

۱۰ مورد امدادرسانی هوایی در مناطق سخت گذر چهارمحال و بختیاری۱۶۴ بیمار در بخش های ویژه کرونایی چهارمحال و بختیاری تحت مراقبت و درمان هستند

تولد نوزاد عجول اردلی در آمبوالنس/ حال مادر و بچه مساعد است

کهنسال ترین مرد چهارمحال و بختیاری درگذشت

روز های خوبی در چهارمحال و بختیاری پیش بینی نمی شود

مراجعه ۸۰۵ بیمار با عالئم مشکوک به کرونا به مراکز درمانی استان
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به گزارش گروه اس��تان های باش��گاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، فریدون 
رحمانی معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: ایام بسیار 
سختی را در پیش رو داریم چرا که با آغاز موج چهارم بیماریکرونا در چهارمحال 

و بختیاری، موارد ابتا روز به روز رو به افزایش و سیر صعودی دارد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، سید راشد جزایری رئیس مرکز 
بهداشت چهارمحال و بختیاری، خدمات دهی سرپایی بیماران مبتا به کرونا به منظور کاهش بار 
مراجعان به مراکز درمانی را مهمترین راهبرد کنونی مدیریت شیوع بیماری دانست و گفت: در 
همین راستا 1۲ مرکز بهداشتی به مراکز منتخب ۲4 و 1۶ ساعته کرونا در استان اضافه شده است.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، فریدون رحمانی 
معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و 
بختیاری گفت: با توجه به روند شیوع بیماری کرونا در استان بزودی رکورد آمار 

مبتایان به کرونا در آبان ماه ۹۹ در این استان شکسته می شود.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، 
علیخانی مدیر بیمارستان ولیعصر )عج( بروجن گفت: در حال حاضر 10۳ 
بیمار مبتا و مش��کوک به کرونا در بخش های مختلف کروناییبیمارس��تان 

بستری هستند و تحت نظر قرار دارند.

به گزارش گروه اس��تان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، سید راشد جزایری 
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد، از کشف و معدود سازی 10 هزار و 4۲0 کیلوگرم مواد غذایی فاسد از ۲۵ اسفند 
۹۹ تا 1۵ فروردین ماه 1400 در قالب طرح سامت نوروزی 1400 در این استان خبر داد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، علی ضامن صالحی فرد 
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، با بیان اینکه هرگونه 
سهل انگاری نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی افزایش شمار مبتایان به کرونا را در 

پی دارد افزود: در حال حاضر کشور و استان بشدت درگیر شیوع بیماری کرونا است.

مراکز بیماران سرپایی کرونا در چهارمحال و بختیاری به عدد ۳۴ رسیداستمرار سیر صعودی ویروس تاجدار در چهارمحال و بختیاری نگران کننده است

حداقل ۵۰ درصد بیماران مبتال به کرونا از نوع انگلیسی هستند

بیمارستان بروجن مملو از بیماران کرونایی/ نوزاد ۷ ماهه تا مرد ۹۵ ساله درگیر کرونا شدند

کشف بیش از ۱۰ تن مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی در استان

رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی افزایش شمار مبتالیان به کرونا را در پی دارد
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به گزارش گروه اس��تان های باش��گاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، مجید 
ش��یرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکیشهرکرد با توصیه اکید بر مادران باردار 
اظهار داش��ت: در شرایط کنونی شیوع بیماری کرونا، باید دستورالعمل ها و 

شیوه نامه های بهداشتی با حساسیت و وسواس بیشتر رعایت شود.

به گزارش گروه اس��تان های باش��گاه خبرنگاران جوان از ش��هرکرد، سید راشد 
جزایری رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی ش��هرکرد، از صدور ۹۶۳ کارت سامت ویژه متصدیان مراکز تهیه 
و توزیع و اماکن عمومی در برنامه سامت نوروزی 1400 در این استان خبر داد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، سید راشد جزایری رئیس مرکز 
بهداشت چهارمحال و بختیاری و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: با توجه 
به طرح جامع مدیریت هوشمند اپیدمی کووید 1۹، با مشاغل سطح ۲،۳و 4 که در شرایط قرمز 
اقدام به بازگشایی نموده اند حتی اگر در آخرین روز اعمال محدودیت ها باشد در صورت مراجعه 

بازرسین بهداشتی تخلف این امکنه صورتجلسه و به مدت 1۵ روز تعطیل خواهد شد.

به گزارش گروه اس��تان های باش��گاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، رئیس 
دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد و رئیس شورای امربه معروف این دانشگاه 
گف��ت: احیای فرهنگ امربه معروف ونهی ازمنکر و تذکرلس��انی در جامعه 

برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا حائز اهمیت است.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، سید راشد جزایری رئیس مرکز 
بهداشت چهارمحال و بختیاری و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: گام پنجم 
طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به صورت محله محور از ۲0 فروردین ماه 1400 در استان 
آغاز شد و همزمان با سراسر کشور به مدت شش ماه ادامه دارد.او افزود: هم اکنون شهرستان های 

سامان و بروجن در وضعیت نارنجی و سایر شهرستان های استان در وضعیت زرد هستند.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد،  بیماری هایی همچون 
انواع س��رطان، نقص ایمنی، بیماری پروانه ای، س��کته های مغ��زی، برخی ناتوانی قلبی، 
cf(، بهجت، انواع هپاتیت B-C- D، دیابت مقاوم، انواع س��ندرم)بیماری حسی حرکتی(، 
آلزایمر یا دمانس و ایدز نمونه هایی از بیماری های سخت درمان هستند که اگر بیمه های 

درمانگر نباشند توان تامین هزینه های درمان از عهده هیچ کس بر نمی آید.

صدور ۹۶۳ کارت سالمت در برنامه سالمت نوروزی ۱۴۰۰لزوم مراقبت بیشتر از مادران باردار در روز های کرونایی

مشاغلی بی توجه به محدودیت های کرونایی باز هم تعطیل می شوند

قطع زنجیره انتقال کرونا با احیای فرهنگ امربه معروف ونهی ازمنکر

مردان بیشتر از زنان به کرونا مبتال می شوند

»خاص« پسوندی که بیماری برایشان به ارمغان آورده است
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عبدالعلی ارژنگ امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد با اشاره به تغییر 
رنگ بندی شهرستان شهرکرد از وضعیت زرد به نارنجی، گفت: مردم باید از برگزاری 
تجمعات در 1۲ و 1۳ فروردین در پارک ها و تفرجگاه ها خودداری کنند در صورت 

مشاهده برخورد قانونی می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، بهادر عبدالغنی امروز در جمع خبرنگاران 
چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و رنگ بندی  
شهرها در راستای جلوگیری از تجمعات و دورهمی ها، تمامی پارک ها، بوستان ها و 

فضاهای سبز شهری و محله ای در روز طبیعت تعطیل است.

محمد حیدری امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد گفت: ظهر 
امروز در تماسی با مرکز ارتباطات اورژانس 11۵ اعام شد نوزاد ۶ ماهه ای به 
علت تب باال در روستای دره توت از توابع شهرستان کوهرنگ چهارمحال و 
بختیاری دچار تشنج شده و باید به سرعت به یک بیمارستان مجهز منتقل شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد با افزایش تعداد مبتایان به ویروس کرونا در چهارمحال 
و بختیاری، در روز گذشته شهرستان بروجن از وضعیت زرد خارج شد و در وضعیت نارنجی 
قرار گرفت که با این حساب ۲ شهرستان استان در وضعیت نارنجی قرار دارند و مشمول اعمال 

محدودیت های سختگیرانه طبق مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا می شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد با ورود به سال جدید و افزایش دید و 
بازدیدهای خانوادگی در مردم، شاهد افزایش چشمگیر آمار مبتایان به ویروس 
کرونا در چهارمحال و بختیاری شده ایم به طوری که چهار شهرستان، شهرکرد، 
بروجن، کیار و فارسان همانند شهرستان سامان در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، با پیشروی موج چهارم شیوع ویروس کرونا، 
امروز مورخ شانزدهم فروردین ماه شهرستان شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری 
از وضعیت نارنجی خارج شد و به دلیل افزایش آمار مبتایان بستری در وضعیت قرمز 
قرار گرفت، همچنین شهرستان لردگان نیز از وضعیت زرد به وضعیت نارنجی تغییر کرد.

پارک ها، بوستان ها و فضاهای سبز شهرکرد در روز طبیعت تعطیل استشهرکرد در وضعیت نارنجی قرار گرفت/ مردم روز طبیعت در خانه بمانند

بالگرد اورژانس برای نجات جان کودک ۶ ماهه کوهرنگی به پرواز درآمد

 فرصت ۷۲ ساعته برای خروج مسافران از این شهرستان

جرایم ۲ میلیونی در انتظار مسافران ۱۳ بدر

شهرکرد قرمز شد/ فعالیت گروه های شغلی در شهرستان های استان چگونه است؟
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به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، عبدالعلی ارژنگ ظهر امروز در جلسه ستاد 
شهرستانی پیشگیری از کرونا با بیان اینکه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی سبب 
اعام وضعیت قرمز در شهرکرد شد، گفت:  به مدت ۲ هفته مشاغل سطح ۲، ۳ و 4 

در این شهرستان تعطیل خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، س��ید راشد جزایری ظهر امروز در ستاد 
استانی مقابله با ویروس کرونا در چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون سه نوع واکسن 
روسی، چینی و هندی کرونا به استان وارد شده و در مجموع طبق گروه بندی افراد به 

سه هزار و ۵14 نفر تزریق شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، اقبال عباسی ظهر امروز در ستاد استانی مقابله با ویروس 
کرونا گفت: با توجه به گسترش ویروس کرونا در استان محدودیت ها باید طبق رنگ بندی هر شهرستان 
اعمال شود و هیچ کوتاهی از سوی مدیران پذیرفته نبوده و در صورت عدم اجرای مصوبات ستاد مقابله 

با ویروس کرونا که حکم قانون را دارد و الزم االجرا است سریعا باید به تخلفات اداری معرفی شوند.

حجت االسام والمسلمین امیرقلی جعفری امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در ش��هرکرد با اش��اره به س��رعت یافتن انتقال ویروس کرونا در کش��ور، گفت: 
متاسفانه س��وءتدبیر و سوءمدیریت دولت، جامعه را دچار این مشکل کرده است 

و خاطیان باید مجازات شوند.

ب��ه گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، با افزایش آمار مبتایان ب��ه ویروس کرونا در 
چهارمحال و بختیاری کلیه شهرس��تان های استان در وضعیت قرمز قرار گرفته اند. به گفته 
مسئوالن علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری در حال حاضر روازنه ۵00 بیمار مبتا به ویروس 

کرونا در استان شناسایی می شود که از این تعداد ۶0 نفر در مراکز درمانی بستری می شوند.

احمد راستینه امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد در خصوص بی تدبیری دولت در 
ایام عید و سفرهای نوروزی که باعث قرمز شدن وضعیت کشور و افزایش آمار مبتایان بهکرونا شد، 
گفت: طی ماه گذشته نمایندگان مجلس در نطق های خود بحث جدی گرفتن سفرهای نوروزی و 
اعمال سیاست های مشخص و شفاف در ستاد ملی کرونا را یادآوری کردند تا امروز شاهد این حجم 

از افزایش کرونا در کشور نباشیم، اما مورد توجه قرار نگرفت.

کاهش ۲۷ درصدی رعایت پروتکل های بهداشتی در چهارمحال و بختیاریعدم رعایت پروتکل های بهداشتی سبب اعالم وضعیت قرمز در این شهرستان شد

تنظیم برنامه دورکاری کارکنان به صالح دید مدیران

افزایش سرعت انتقال کرونا نتیجه سوءمدیریت دولت است

 کرونای جهش یافته در چهارمحال و بختیاری/ وضعیت تمام شهرستان ها بحرانی است

بی ثباتی مدیریتی دلیل افزایش آمار کرونایی هاست
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عل��ی تابش فرد ام��روز در گفت وگو با خبرنگار فارس در ش��هرکرد گفت: مأموران پلیس 
امنیت عمومی شهرس��تان لردگان با همکاری عوامل انتظامی، شبکه بهداشت و درمان، سپاه 
ناحیه و سازمان صمت شهرستان، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در راستای اجرای طرح 

پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، از تعدادی واحد صنفی عرضه قلیان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد سید راشد جزایری ظهر امروز در ستاد استانی 
مقابله با ویروس کرونا، با اش��اره به ورود واکنش کواکس به استان، گفت: تا به امروز 
بیش از ۹ هزار دوز واکسن کرونا در چهارمحال و بختیاری تزریق شده است و تمامی 

کادر درمان تا چند روز آینده در مقابل این ویروس نوپدید واکسینه خواهند شد.

ب��ه گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد باتوجه به ش��یوع موج چهارم وی��روس کرونا در 
چهارمحال و بختیاری رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد به همراه چند تن از معاونان این 
دانشگاه ظهر امروز دیداری با نماینده ولی فقیه در استان داشتند تا هم آماری از تاخت و تاز کرونا 

داده شود و هم نصیحت و همدلی از سمت حجت االسام والمسلمین نکونام دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد س��ید راشد جزایری ظهر امروز 
در س��تاد اس��تانی مقابله با ویروس کرونا در محل استانداری چهارمحال و 
بختیاری گفت: از ابتدای شروع واکسیناسیون در مقابل ویروس کرونا تعداد 

۹ هزار و ۲4 نفر در استان واکسینه شده اند.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، جعفر مردانی صبح امروز در ستاد استانی مقابله با 
ویروس کرونا با تقدیر از همه کادر درمان و همه افرادی که در مبارزه با این ویروس کمک 
کردند، گفت: با توجه به ورود ویروس جهش یافته از سایر کشورها باید آمادگی  های الزم را 

برای جلوگیری از ایجاد پیک جدید گسترش این دسته از ویروس ها داشته باشیم.

 پاکبانان باالی ۵۰ سال واکسینه شدندپلمب ۷ واحد صنفی عرضه قلیان و مواد دخانی در لردگان

کرونا، کرامت کادر درمان را متبلور کرد

تشدید نظارت بر تعطیلی اصناف و کنترل ترددها در چهارمحال و بختیاریصد درصد کادر بهداشت و درمان چهارمحال و بختیاری در روزهای آتی واکسینه می شوند

به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، فرهاد رئیس��ی امش��ب در س��یصد و چهل و 
پنجمین جلس��ه علنی شورای شهر و در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: کادر 
درمان از جمله افرادی هس��تند که مس��تقیما با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند و 
این ویروس ناش��ناخته هر روز به گونه ای جدید بروز پیدا می کند و قابل پیش بینی نیست 

بنابراین مشکات عدیده ای را برای مردم به وجود آورده است.

احداث بیمارستان یک هزار تخت خوابی در حاشیه شهرکرد
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مهین غفاری امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در ش��هرکرد گفت: در راس��تای طرح 
بس��یج ملی مقابله با کرونا، تیم های بهداش��تی- درمانی، آموزش��ی و مشاوره ای طرح ملی 
»ش��هید دکتر رهنمون« کانون بسیج جامعه پزش��کی شهرستان اردل در اردیبهشت ماه سال 
جاری به مدت دو روز در دو ش��یفت کاری صبح و عصر به مناطق صعب العبور دهدلی و 

زردلیمه دیناران اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد اقبال عباس��ی امروز در س��تاد اس��تانی مقابله با 
ویروس��کرونا گفت: تا فرارس��یدن زمان برگزاری انتخابات فرصت زی��ادی باقی نمانده که 
در این راس��تا بیش از هزار ش��عبه اخذ رای و ۲۲ هزار نفر کادر اجرایی در فرآیند برگزاری 
انتخابات حضور دارند بنابراین تعریف پروتکل های بهداشتی و نظارت بر اجرای آن ها الزامی 

است و باید برای این مهم برنامه ریزی شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، سیدراشد جزایری ظهر امروز در قرارگاه 
عملیاتی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا ضوابط اجرایی برگزاری انتخابات را بیان 
کرد و گفت: حتی االمکان ش��عب اخذ رای باید در فضاهای روباز مستقر باشند و در 

صورت لزوم به استفاده از مکان های سرپوشیده حفظ تهویه مناسب ضرورت دارد.

زهرا س��یاح امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در ش��هرکرد گفت: در 
بامداد ۳1 خردادماه اعضای بدن بیمار مرگ مغزی صنوبر صفی پور توس��ط 
تیم پزش��کی پیوند عضو در بیمارستان آیت اهلل کاشانی شهرکرد جداسازی 

و اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، بر اس��اس آخرین وضعیت رنگ بندی در حال 
حاضر پنج شهرستان شهرکرد، فارسان، کیار، لردگان و بروجن در وضعیت نارنجی و پنج 
شهرستان سامان، خانمیرزا، بن، کوهرنگ و اردل در وضعیت زرد از نظر گسترش ویروس 

کرونا قرار دارد.

تمهیدات کرونایی برای برگزاری انتخابات در چهارمحال و بختیاریخدمات رایگان بسیج جامعه پزشکی در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری

از اختصاص شعبه سیار ویژه بیماران کرونایی تا ابطال کاندیداتوری داوطلبان متخلف شورا

تزریق واکسن داخلی از اواخر هفته آغاز می شوداهدای اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد س��یروس میرزایی ظهر امروز در س��تاد استانی 
مقابله باکرونا گفت: ممنوع نشدن تردد خوروهای ناوگان عمومی و ورود تورهای تفریحی 
به خصوص در شهرس��تان س��امان افزایش یافته و همین امر موجب نارنجی ش��دن هفت 

شهرستان شده است.

روزانه ۱۸۰ خودرو در مبادی استان اعمال قانون می شود
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