


حضرت آیت اهلل خامنه ای :
 

ــال  ــعار امس ــت. ش ــردم اس ــه م ــاب ب ــم خط ــت، ه ــئولین اس ــه مس ــاب ب ــم خط ــال، ه ــعار امس »ش
ــت  ــرمایه و فّعالّی ــی کار و س ــول نهای ــی محص ــی یعن ــت. کاالی ایران ــی اس ــت از[ کاالی ایران ]حمای
ــود،  ــا کار خ ــر ب ــود، کارگ ــرمایه ی خ ــا س ــرمایه گذار ب ــز. س ــکار و همه چی ــن و ابت ــادی و ذه اقتص
ــا دانــش خــود، اینهــا همــه تــاش میکننــد و محصــول ]کار آنهــا[ میشــود  ــا ذهــن خــود و ب طــّراح ب
ــتی  ــن را بایس ــت؛ ای ــی اس ــیار مهّم ــز بس ــت، چی ــی اس ــز باعظمت ــن چی ــی. بنابرای کاالی ایران
ــاالن  ــادی و فّع ــاالن اقتص ــاش فّع ــول ت ــه محص ــی -ک ــن کاالی ایران ــت از ای ــرد. در حمای ــت ک حمای
ــش  ــردم نق ــم م ــت- ه ــا اس ــد اینه ــان و مانن ــزان و طّراح ــرمایه گذاران و برنامه ری ــری و س کارگ
ــده ی  ــوان مصرف کنن ــد به عن ــش دارن ــردم نق ــم م ــی، ه ــده ی کاالی ایران ــوان تولید کنن ــد به عن دارن
ــد  ــاش کنن ــد ت ــد در تولی ــم بای ــد؛ ه ــرف کنن ــد مص ــم بای ــد، ه ــد کنن ــد تولی ــم بای ــی؛ ه کاالی ایران
ــت  ــرف مراقب ــد در مص ــم بای ــرد- ه ــام بگی ــد انج ــه بای ــی را ک ــم کارهای ــرض میکن ــاال ع ــه ح -ک
ــر  ــردم و ب ــده ی م ــر عه ــی را ب ــک وظایف ــم ی ــن ه ــد؛ و ای ــرف کنن ــی مص ــه کاالی ایران ــد ک بکنن
ــئوالنند.« ــم مس ــد، ه ــم مردمن ــعار، ه ــن ش ــب ای ــد؛ مخاط ــرار میده ــت ق ــئولین دول ــده ی مس عه
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باسمه تعالی

یا مقلب القلوب و االبصار
  یا مدبر اللیل و النهار  
یا محول الحول و االحوال

   حول حالنا الی احسن الحال

ــای  ــک اعض ــار یکای ــا در کن ــم ت ــدا کردی ــق پی ــال توفی ــد متع ــت خدوان ــا عنای ــه ب ــون ک اکن
خانــواده بــزرگ دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در عرصــه هــای مختلــف بهداشــتی، درمانی، 
ــال و  ــتان چهارمح ــریف اس ــردم ش ــت م ــی در خدم ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــی، پژوهش آموزش
بختیــاری باشــیم ضمــن شــکرگزاری، برآنیــم تــا بــا ارائــه خدمات هرچــه شایســته تر و در شــان 
مــردم در راســتای ارتقــاء ســالمت جامعــه حرکــت کــرده و بــرای پیمــودن مســیر پرپیــچ و خــم 
تــا تحقــق ایــن هــدف دســت همــکاری یکایــک شــما عزیــزان را به گرمــی مــی فشــاریم و اعالم 
مــی داریــم تا رســیدن بــه اهــداف کالن حــوزه ســالمت از هیــچ کوششــی دریــغ نخواهیــم کرد.

اینجانــب ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات دانشــگاهیان در ســالی کــه گذشــت به نوبــه خــود 
حلــول ســال نــو و بهــار پرطــراوت کــه نشــانه قــدرت الیــزال الهــی و تجدیــد حیــات طبیعــت 
اســت را به تمامــی هــم اســتانیان، بویــژه تالشــگران عرصــه علــم و دانــش و خدمتگــزاران در 
عرصــه بهداشــت و درمــان، دانشــجویان و کارکنــان دانشــگاه تبریــک عــرض نمــوده و امیــدوارم 
ــا اســتعانت از خداونــد متعــال در ســایه توجهــات حضــرت بقیــه اهلل االعظــم مهــدی موعــود  ب
ــا بهره گیــری از توانمندی هــا،  ــی( و ب )عــج( و منویــات حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظله العال
همــکاری و همدلــی صادقانــه جامعه دانشــگاهی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد و مشــارکت و 
همراهــی شــما مــردم بزرگــوار، شــاهد ارتقــاء شــاخص هــای بهداشــتی و درمانی اســتان باشــیم.
ــش  ــد بخ ــزان نوی ــما عزی ــک ش ــرای یکای ــه ب ــو همیش ــال ن ــیدن س ــرا رس ــدوارم ف امی
ــد و در  ــر باش ــده ای بهت ــاختن آین ــرای س ــو ب ــای ن ــم ه ــو و تصمی ــردار ن ــو، ک ــکار ن اف
ــدم. ــالش آرزومن ــتی و ت ــر و دوس ــروزی، مه ــادی، پی ــالمتی، ش ــگان س ــرای هم ــان ب پای

دکتر ارسالن خالدی فر 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد



وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد، 

ضمــن تبریــک بهــار طبیعــت و خیرمقــدم بــه مهمانــان نــوروزی گفــت: هــم اســتانیان عزیــز و 

مهمانــان نــوروزی مــی تواننــد تخلفــات بهداشــتی شــامل: دفــع غیــر بهداشــتی فاضــالب و زبالــه 

و بهداشــت آب را از طریــق ســامانه 190 اطــالع رســانی و پیگیــری نماینــد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: مــردم مــی تواننــد در صــورت مشــاهده هرگونه 

تخلــف بهداشــتی در مراکــز تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی، اماکــن عمومــی، بیــن راهــی و پمــپ 

بنزیــن هــا تخلــف مربوطــه را اعــالم نماینــد.

وی تصریــح کــرد: تخلفــات بهداشــتی مراکــز بهداشــتی درمانــی و مطــب هــا، پــارک هــا ، مراکــز 

ــا و  ــی، کارگاه ه ــز آموزش ــدارس و مراک ــتخرها، م ــی و اس ــن ورزش ــتی، اماک ــی و توریس تفریح

کارخانجــات گــزارش شــده از طریــق ایــن ســامانه در اســرع وقــت پیگیــری مــی شــود.
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اسامی مراکز درمانی فعال چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز97 اعالم شد

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  درمــان  مدیــر  دا؛  وب 
ــام  ــال در ای ــی فع ــز درمان ــامی مراک ــهرکرد، اس ش

نــوروز امســال را اعــام کــرد.
بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر اصغــرزاده ضمــن تبریــک 
فــرا رســیدن ســال نــو و آرزوی ســامتی بــرای هــم 
اســتانیان و مســافرین نــوروزی گفــت: بمنظــور رفــاه 
حــال مــردم و تســهیل دسترســی بــه خدمــات، 
تعــدادی از مراکــز در ایــام نــوروز آمــاده ارائــه 

ــتند. ــن هس ــه مراجعی ــات ب خدم
وی تصریــح کــرد: بیمارســتان هــای آیت اهلل کاشــانی 
و هاجــر)س( در شــهرکرد و بیمارســتان امــام علی)ع( 
ــت  ــه خدم ــاده ارائ ــاعت آم فرخشــهر بصــورت 24س

بــه مــردم هســتند.

وی افــزود: کلینیــک تخصصــی امــام علــی)ع( واقــع 
ــوژی و  ــای رادیول ــراه واحده ــریعتی هم ــوار ش در بل
ــی  ــال م ــب فع ــت 12ش ــح لغای ــگاه از 8صب آزمایش

باشــد. 
ــه گفتــه وی،کلینیــک تخصصــی تامیــن اجتماعــی  ب
واقــع در خیابــان 15خــرداد در نوبــت صبــح و عصــر 
فعــال مــی باشــد. دکتــر اصغــر زاده افــزود: کلینیــک 
تخصصــی بیمارســتان امــام علــی )ع( فرخشــهر نیــز 
ــان  ــر درم ــد. مدی ــی باش ــال م ــح فع ــت صب در نوب
ــگاه  ــهرکرد گفت:درمان ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش
دندانپزشــکی صــدف واقــع در خیابــان 12محــرم 
ــر  ــح و عص ــت صب ــزدان در نوب ــگ ی ــب پارکین جن
ــوروز  ــام ن ــن در ای ــه مراجعی ــت ب ــه خدم ــرای ارائ ب

ــی باشــد. ــال م فع

گزارش آماری سالمت استان  چهارمحال وبختیاری در طرح امداد نوروزی

ــه   ــاری، در ارائ ــال و بختی ــتان چهارمح ــکی اس ــای پزش ــوادث وفوریته ــت ح ــز مدیری ــت مرک وب دا؛ سرپرس
گــزارش آمــاری ســامت ایــن اســتان  در قالــب طــرح امــداد نــوروزی از مورخــه 25 اســفند لغایــت مورخــه 
5فروردیــن اظهــار داشــت: طــی ایــن مــدت 7نفــر از هموطنانمــان در اثــر تصادفــات جــاده ای جــان خــود را 

از دســت داده انــد.
 بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر فرامــرز شــاهین افــزود: تعــداد فوتــی هــای غیــر تصادفــی نیــز 20 نفــر گــزارش 
شــده اســت. وی در ادامــه، تعــداد اعــزام مصدومیــن ناشــی از حــوادث رانندگــی بــه بیمارســتان را 259 نفــر 
اعــام کــرد. دکتــر شــاهین افــزود: اعــزام بیمــاران غیرتصادفــی بــه بیمارســتان نیــز طــی ایــن مــدت،  418نفــر 

بــوده اســت.
بــه گفتــه وی، 28 نفــر بــا توجــه بــه جراحــات کــم توســط تکنســین هــای فوریــت هــای پزشــکی در محــل 
حادثــه درمــان شــدند. وی، تعــداد درمــان در محــل غیــر تصادفــی را 113 مــورد اعــام کــرد و افــزود: 111 

مراجعــه بــه کمــپ ســامت نــوروزی صــورت گرفتــه اســت.
سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث وفوریــت هــای پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بمنظــور نظــارت 

بــر نحــوه ارائــه خدمــات، 10 مــورد بازدیــد از  پایگاههــای اورژانــس پیــش بیمارســتانی انجــام شــده اســت.
دکتر شاهین، تعداد مراجعین به اورژانس بیمارستانی را 15729

مورد اعام کرد و افزود: 12336 نفر درمان سرپایی شده اند.
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بازدید بازرسین وزارت کشور از 

بیمارستان آیت اهلل کاشانی شهرکرد
وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و اموربیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 
گفــت: بازرســین وزارت کشــور وهیئــت همــراه اســتانداری،معاون فرمانداری شهرســتان شــهرکرد 
و مســئولین دانشــگاه از مرکــز آموزشــی درمانــی آیــت اهلل کاشــانی شــهرکرد بازدیــد بعمــل آوردند.
ــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن بازدیــد بمنظــور بررســی رونــد خدمــت  ب
رســانی بــه مــردم عزیــز در ایــام نــوروز بعمــل آمــد. وی همچنیــن بــه بازدیــد کشــیک نــوروزی 
هیئــت رئیســه دانشــگاه از کلینیــک تخصصــی دکتــر ســلطانی بیمارســتان سیدالشــهداء فارســان 
و بازدیــد مدیــران حراســت، روابــط عمومــی  و نماینــده مدیریــت بازرســی دانشــگاه و بازرســین 
ــهرکرد  ــم)ع( ش ــی هاش ــه قمربن ــس 115 ورودی فلک ــوروزی اورژان وزارت کشــور از ایســتگاه  ن

اشــاره داشــت.
درخشــان افــزود: طــی ایــن بازدیــد اروضعیــت ارائــه خدمــات در بخــش هــای اورژانس،داخلــی 

مــردان و ccu  بیمارســتان ســید الشــهداء فارســان و مرکــز خدمــات جامــع ســامت شــبانه 
روزی بابــا حیــدر مــورد بازدیــد  و  بررســی قــرار گرفــت.

ــز بهداشــتی  ــای مســئولین از مراک ــوروز امســال بازدیده ــام ن ــه وی، در ای ــه گفت ب
و درمانــی و کارشناســان از مراکــز تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی، اماکــن بیــن 

راهــی، هتــل و رســتوران هــا بصــورت منظــم و مســتمر در حــال انجــام 
اســت.



6

ــای  ــت ه ــوادث و فوری ــت ح ــز مدیری ــت مرک وب دا؛ سرپرس
پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: از ابتــدای اجــرای طــرح 
نــوروزی 97 اورژانــس 115 ایــن اســتان تــا صبــح ســیزدهمین 
ــت  ــزار و 109 ماموری ــاری دوه ــال ج ــاه س ــن م روز از فروردی

ــس انجــام شــد. توســط تکنســین هــای اورژان
ــن  ــداد مصدومی ــاهین تع ــرز ش ــر فرام ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب
ــزود:  ــرد و اف ــام ک ــر اع ــدت را 558 نف ــن م ــی  طــی ای تصادف

ــد. ــز جــان خــود را از دســت دادن ــر نی ــفانه  12 نف متاس
وی، آمــار ترومــای غیــر تصادفی و مســمومیت با مونوکســیدکربن  

را بــه ترتیــب 603   و 20  نفــر اعــام کرد.
ــن  ــی ای ــاهین، 395  ایســتگاه ســامت ط ــر ش ــه دکت ــه گفت ب
مــدت در ســطح اســتان بــه هــم اســتانیان و مســافرین نــوروزی 

خدمــت ارائــه نمودنــد.
ــکی  ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ــت ح ــز مدیری ــت مرک سرپرس
اســتان در ادامــه بــه آمــار طــرح نــوروزی 97 اورژانــس 115 در  
12فروردیــن اشــاره داشــت و افــزود: در ایــن روز 149 ماموریــت 
ــای  ــه ه ــم توصی ــی رغ ــزود: عل ــاهین اف ــر ش ــد. دکت ــام ش انج
فــراوان در خصــوص جلوگیــری از حــوادث جــاده ای همچنــان 
ــدوم  ــن روز مص ــی در ای ــن حوادث ــروز چنی ــر ب ــر در اث 48 نف
شــدند. بــه گفتــه وی، خوشــبختانه  ایــن حــوادث فوتــی برجــای 

نگذاشــت.
ــن  ــی در دوازدهمی ــر تصادف ــای غی ــار تروم ــاهین ، آم ــر ش دکت
ــورد اعــام کــرد و اظهــار  ــاه جــاری را 65 م ــن م روز از فروردی
داشــت: تعــداد مســمومیت بــا گاز مونوکســید کربــن نیــز 4 نفــر 
ــتان  ــه بیمارس ــن ب ــار مراجعی ــه، آم ــد. وی در ادام ــزارش ش گ
ــن را  ــاری  در روز 12 فروردی ــال و بختی ــتان چهارمح ــای اس ه
ــداد 374  ــن تع ــزود: از ای ــرد و اف ــام ک ــورد اع ــزار و 98 م دوه

ــداوا شــدند. ــر ســرپایی م ــر بســتری و یکهــزار و 724 نف نف
ــطح  ــامت در س ــتگاه س ــن روز 25 ایس ــه وی، در ای ــه گفت ب
اســتان فعــال و 10 تیــم بازدیــد کننــده بهداشــتي کار بازدیــد از 

ــر عهــده داشــتند. ــگاه هــا را ب پای

انجــام بیــش از دوهــزار ماموریــت در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری در قالــب طــرح 

ــس 115 ــوروزی 97 اورژان ن

تشکیل جلسه هماهنگی ستاد 
برگزاری هفته سالمت سال 97

وب دا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و 
رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری، از برگــزاري 
اولیــن جلســه هماهنگــي ســتاد برگــزاري هفتــه ســامت ســال 97 
بــا حضــور مدیــران، کارشناســان و مســئولین اجرایــي ایــن معاونــت 

خبــر داد.
ــامتی  ــزود:  س ــی اف ــد فدای ــر عبدالمجی ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب
ــه  ــه، در هم ــراي هم ــي ســامت: » ب ــه، پوشــش همگان ــرای هم ب
ــده  ــاب ش ــال 1397 انتخ ــامت س ــه س ــعار هفت ــوان ش ــا« بعن ج
اســت. وی خاطــر نشــان کــرد: همــه ســاله هفتــه ســامت از اول تــا 
هفتــم اردیبهشــت مــاه بــا محوریــت شــعار ســال ســازمان جهانــی 
ــتاي  ــاني در راس ــاع رس ــازی و اط ــدف فرهنگس ــا ه ــت و ب بهداش

ارتقــاي ســامت مــردم در سراســر کشــور برگــزار مــي شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســامت مقولــه ای اســت کــه بــا تمــام اقشــار 
و گــروه هــای ســني مرتبــط اســت اظهــار داشــت: تامیــن و حفــظ 
ســامت جامعــه نیازمنــد مشــارکت همــه دســتگاه هــا و همــکاري 

عمــوم مــردم اســت.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا تاکیــد بــر 
آمــوزش همگانــی و افزایــش ســطح ســواد جامعــه و مقــدم دانســتن 
پیشــگیري بــر درمــان افــزود: در همیــن راســتا در هفتــه ســامت 
ــري از  ــاي آموزشــي و اســتفاده حداکث ــه ه ضمــن گســترش برنام
ظرفیــت دانشــگاه علــوم پزشــکي اســتان و جلــب مشــارکت هــاي 
مردمــي و همــکاري هــاي بیــن بخشــي از ظرفیــت رســانه هــا نیــز 

بــراي اطــاع رســاني عمومــي اســتفاده خواهــد شــد.
ــزاری جشــنواره ســامت و  ــه پیشــنهاد برگ ــی، در ادام ــر فدای دکت
برپایــي نمایشــگاه از دســتاوردهاي حــوزه ســامت بویــژه در حــوزه 
ــرد و  ــرح ک ــه مط ــن جلس ــامت را در ای ــام س ــول نظ ــه تح برنام
ــاي  ــامت از محوره ــه س ــن عرص ــل از فعالی ــت: تجلی ــار داش اظه

ــي رود. ــزاري جشــنواره ســامت بشــمار م برگ
بــه گفتــه وی، نواختــن زنــگ ســامت در مــدارس، ارائــه ســخنرانی 
ــز آموزشــی، حضــور مســئولین در  ــدارس و مراک کارشناســان در م
ــاي  ــتر ه ــر و پوس ــي ، نصــب بن ــي و تلویزیون ــای رادیوی ــه ه برنام
اطــاع رســاني و برپایــي ایســتگاه هــاي ســامت و ســنجش 
ســامت مراجعیــن  ارائــه گــزارش عملکــرد در حــوزه بهداشــت از 

ــود. ــن جلســه ب دیگــر پیشــنهادات مطــرح شــده در ای
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تبریک ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت میالد حضرت علی)ع(

وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 
ــا  ــیدن والدت ب ــرا رس ــاری ف ــال و بختی ــی چهارمح و درمان
ــدر را  ــالم و روز پ ــه الس ــی علی ــام عل ــرت ام ــعادت حض س

ــت. ــک گف تبری
بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر، ضمــن تبریک 
ایــن روز فرخنــده بــه عمــوم مــردم بویــژه کارکنــان، اســاتید 
و دانشــجویان ایــن دانشــگاه افــزود: مزیــن شــدن آغاز ســال 
1397بــا اعیــاد فرخنــده همچــون میــالد حضــرت علــی)ع( و 
ــه  ــه را ب ــه و آل ــی اهلل علی مبعــث حضــرت رســول اکــرم صل

فــال نیــک مــی گیریــم.
ــر و  ــر خی ــالی پ ــاری س ــال ج ــرد: س ــدواری ک ــراز امی وی اب
برکــت و سرشــار از اتفاقــات خــوب بــرای همــه هــم وطنانمان 

باشــد.
دکتــر خالــدی فــر در پایــان بــرای همــه مــردم بویــژه پــدران 
ــالمی آرزوی  ــران اس ــرافرازمان ای ــرزمین س ــه از س ــن خط ای

ســالمتی و موفقیــت نمــود.

وب دا؛ سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی 
ــن  ــن روز از فروردی ــت: در چهاردهمی ــاري گف ــال وبختی چهارمح
ــاي  ــي در محوره ــادف رانندگ ــه تص ــوع س ــي وق ــاري در پ ــاه ج م

ــن اســتان 20 نفــر مصــدوم شــدند. ــي ای مواصات
ــزود: حــدود ســاعت  ــر فرامــرز شــاهین اف ــه گــزارش وب دا؛ دکت ب
ــر  ــاری در اث ــاه ج ــن م ــن روز از فروردی ــه چهاردهمی 14:15 دقیق
ــر  ــک  7نف ــه طاقان تصــادف ســمند و ســاینا در محــور شــهرکرد ب

مصــدوم شــدند.
بــه گفتــه وی، مصدومــان پــس از انجــام اقدامــات درمانــی مناســب 
ــتگاه  ــا 4 دس ــس ب ــکی اورژان ــای پزش ــان فوریته ــط کارشناس توس
ــل  ــهرکرد منتق ــاني ش ــت اهلل کاش ــتان آی ــه بیمارس ــس ب آمبوالن

شــدند.
ــدوم  ــز 13 مص ــن روز نی ــامگاه ای ــوادث ش ــرد: ح ــح ک وی تصری

ــت. ــای گذاش برج
ــدی  ــری در کمربن ــمند و چ ــادف س ــت: تص ــاهین گف ــر ش دکت

ســفید دشــت  7 نفــر مصــدوم بــر جــای گذاشــت کــه  3 نفــر بــه 
بیمارســتان ولیعصر)عــج( بروجــن منتقــل و 4 نفــر در محــل درمــان 

شــدند.
سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی اســتان 
ــژو در محــور شــهرکرد فــرخ شــهر نیــز  افــزود: تصــادف پرایــد و پ
ــس از  ــان پ ــه همگــي مصدوم ــر مصــدوم برجــاي گذاشــت ک 6 نف
ــاي  ــان فوریته ــط کارشناس ــب توس ــي مناس ــات درمان ــام اقدام انج
ــتان  ــه بیمارس ــس ب ــتگاه آمبوالن ــا 5 دس ــس ب ــکي اورژان پزش

ــل شــدند. ــاني شــهرکرد منتق ــت اهلل کاش آی

مصدومیت

 20 نفر
 در پي حوادث رانندگي 
در چهارمحال و بختیاري

وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 
ــا  ــیدن والدت ب ــرا رس ــاری ف ــال و بختی ــی چهارمح و درمان
ــدر را  م و روز پ

ن خالــدی فــر، ضمــن تبریک 
ایــن روز فرخنــده بــه عمــوم مــردم بویــژه کارکنــان، اســاتید 
و دانشــجویان ایــن دانشــگاه افــزود: مزیــن شــدن آغاز ســال 
د حضــرت علــی)ع( و 
ــه  ــه را ب ــه و آل ــی اهلل علی مبعــث حضــرت رســول اکــرم صل

ــر و  ــر خی ــالی پ ــاری س ــال ج ــرد: س ــدواری ک ــراز امی وی اب
برکــت و سرشــار از اتفاقــات خــوب بــرای همــه هــم وطنانمان 

دکتــر خالــدی فــر در پایــان بــرای همــه مــردم بویــژه پــدران 
می آرزوی 
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دیدار نوروزی مسئولین و کارکنان دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علوم 
پزشــکی شــهرکرد، از دیــدار نــوروزی ریاســت، معاونیــن، مدیــران و کارکنــان 

ایــن دانشــگاه بــه مناســبت آغــاز ســال نــو خبــر داد.
بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن دیــدار روز شــنبه مورخ 
ــا حضــور جمــع کثیــری از کارکنــان ســتاد  هجدهــم فروردیــن مــاه جــاری ب
ــه  ــع رحمتی ــینای مجتم ــن س ــای اب ــش ه ــالن همای ــه در س ــای تابع و واحده

برگــزار شــد.
ــوی مســئول  ــدار حجــت االســالم والمســلمین مول ــن دی ــه وی، در ای ــه گفت ب
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه و دکتــر خالــدی فــر ضمــن 
عــرض تبریــک ســال نــو بــرای عمــوم مــردم بویــژه ارائــه دهنــدگان خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی آرزوی توفیــق و ســالمتی نمودنــد.
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نظارت بر15هزارو 176 مرکز،  مکان 
عمومی و سامانه آبرسانی چهارمحال و 

بختیاری در ایام نوروز
ــهرکرد و  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش وب دا؛ مع
رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: از 
تاریــخ 15 اســفندماه ســال 96 لغایــت 15 فروردیــن ســال 97 در 
ــوروزی بر15هــزارو 176 مرکــز،  مــکان  ــب برنامــه ســامت ن قال

عمومــی و ســامانه آبرســانی ایــن اســتان نظــارت شــد.
ــن  ــزود: از ای ــی اف ــد فدای ــر عبدالمجی ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب
تعــداد 1758 مرکــز تهیــه، عرضــه و فــروش مــواد غذایــی، ســه 
هــزار و 499 مــورد اماکــن عمومــی،  143 مــورد اماکــن بیــن راهی 

و 776 مــورد ســامانه هــای آبرســانی بــوده اســت.
وی در مجمــوع تعــداد بازدیــد هــای انجــام شــده از محــل هــای 
مذکــور را 15 هــزار و 601 مــورد اعــام کــرد و افــزود: بــا توجــه 
بــه حساســیت ســامانه هــای آبرســانی ایــن محــل هــا طــی ایــن 

مــدت 886 بــار مــورد بازدیــد قــرار گرفتنــد.
دکتــر فدایــی گفــت: همچنیــن بــرای 157 مرکــز تهیــه ، عرضــه و 
فــروش مــواد غذایــی، 26 امکنــه عمومــی، 22 مــکان بیــن راهــی 

اخطــار نواقــص بحرانــی صــادر شــد.
وی از معرفــی 277 مرکــز تهیــه و عرضــه مــواد غذایــی، 36 مــکان 
عمومــی ، یــک مــکان بیــن راهــی، 4 مرکــز عرضــه کننــده قلیان 
بــه مراجــع قضایــی و ســازمان هــای مســئول در ایــن مــدت خبــر 

داد.
ــه  ــهرکرد در ادام ــوم پزشــکی ش ــتی دانشــگاه عل ــاون بهداش مع
تعــداد مراکــز و مــکان عمومــی و عرضــه قلیــان تعطیــل شــده را 

20 مــورد اعــام کــرد.
دکتــر فدایــی صــدور 1522 کارت بهداشــتی را از دیگــر اقدامــات 
صــورت گرفتــه در راســتای اجــرای برنامــه ســامت نــوروزی در 

اســتان عنــوان کــرد.
ــرداری از مــواد غذایــی ســنتی،  ــه ب وی، انجــام 363 مــورد نمون
71 مــورد نمونــه بــرداری از مــواد غذایــی صنعتی و انجــام 2813 
ــی و  ــرداری میکروب ــه ب ــل ، نمون ــزات پرتاب ــا تجهی ــنجش ب س
ســنجش کلــر آزاد باقیمانــده در آب آشــامیدنی و آب اســتخرهای 
شــنا را از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در قالــب ایــن برنامــه 

برشــمرد.
رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری در 
ــی فاســد کشــف و معــدوم شــده را  ــواد غذای ــزان م مجمــوع می
ــزان 1770  ــن می ــزود: از ای ــرد و اف ــام ک ــرم اع 14964 کیلوگ
کیلوگــرم لبنیــات، 1221 کیلوگــرم مــواد پروتئینــی و گوشــتی، 
ــزارو  ــه ه ــا و س ــگ ه ــا و رن ــده ه ــم دهن ــرم طع 290 کیلوگ

ــد. ــوده ان ــل ب ــان و آجی ــیرینی، ن ــرم ش 200 کیلوگ
ــواد مشــابه  ــابه و م ــوت، نوش ــزان کنســرو، کمپ ــر فدایی، می دکت

ــر  ــرم/ لیت ــزارو 483 کیلوگ ــدوم شــده را هشــت ه کشــف و مع
اعــام کــرد.

وی تصریــح کــرد: طــی ایــن مــدت بــه 85 شــکایت مردمــی از 
طریــق ســامانه 190 و 216 گــزارش متفرقــه مردمــی رســیدگی 

شــد.
ــرد  ــان دوره گ ــا دستفروش ــورد ب ــوارد برخ ــداد م ــت: تع وی گف

ــوده اســت. ــورد ب 174  م
ــا  ــترک ب ــی مش ــی و بازرس ــوارد نظارت ــداد م ــی تع ــر فدای دکت
ــوروزی را 215  ــه ن ــر برنام ــای درگی ــتگاه ه ــا و دس ــازمان ه س

ــرد. ــام ک ــورد اع م
وی ضمــن تقدیــر از همــکاری ســایر ارگان هــای متولــی برنامــه 
ســامت نــوروزی گفــت: بــرای ایجــاد هماهنگــی هــای الزم طــی 
ــی  ــرون بخش ــی و ب ــه درون بخش ــه 70  جلس ــک ماه ــن ی ای

تشــکیل شــد.
ــا اشــاره  معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ب
بــه اهمیــت آمــوزش و اطــاع رســانی همگانــی افــزود: در ایــن 
راســتا دوهــزار و 100 نفــر از اصنــاف و 458 نفــر از پرســنل در 

برنامــه هــای آموزشــی شــرکت داشــتند.
وی تصریــح کــرد: عــاوه بــر برگــزاری کاس هــای آموزشــی 5 
برنامــه رادیویــی و 8 برنامــه تلویزیونــی  پخــش و 6هــزار و 255 

کتابچــه و بروشــور آموزشــی چــاپ و توزیــع شــد.
ــی و  ــپ بازرس ــن 18 اکی ــور میانگی ــت: بط ــی گف ــر فدای دکت
یــک اکیــپ نظارتــی در هــر روز در کل مناطــق تحــت پوشــش 

ــتند. ــت داش فعالی
وی اظهــار داشــت: 4 مرکــز عرضــه قلیــان کــه بصــورت 
زیرزمینــی فعالیــت داشــتند شناســایی و نســبت بــه تعطیلــی3 
واحــد اقــدام شــد و متصــدی یــک واحــد نیــز خــود اقــدام بــه 

ــود. ــا نم ــع آوری قلیانه جم

ســنجش کلــر آزاد باقیمانــده در آب آشــامیدنی و آب اســتخرهای 
شــنا را از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در قالــب ایــن برنامــه 

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری در 
ــی فاســد کشــف و معــدوم شــده را  ــواد غذای ــزان م مجمــوع می

 کیلوگــرم مــواد پروتئینــی و گوشــتی، 
ــزارو  ــه ه ــا و س ــگ ه ــا و رن ــده ه ــم دهن ــرم طع  کیلوگ

ــواد مشــابه  ــابه و م ــوت، نوش ــزان کنســرو، کمپ می
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طرح نوروزی امداد جاده ای پایگاه های 
اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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وب دا؛ اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری و معــاون سیاســی و امنیتــی وی، همــراه بــا ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
شــهرکرد از مرکــز آموزشــی درمانــی هاجــر)س( بازدیــد و ضمــن عیــادت و دلجویــی از بیمــاران در کنــار کادر درمانــی 

بــا ثبــت لحظــات بــه یادماندنــی بــرای ایــن عزیــزان خاطــره آفریدنــد.

بــه گــزارش وب دا؛ طــی ایــن بازدیــد از بخــش هــای اطفــال و بخــش مــردان بازدیــد و ضمــن تقدیــر از تــاش هــای 
شــبانه روزی پرســتاران و پرســنل ، رونــد ارائــه خدمــات بــه مراجعیــن ارزیابــی شــد.

ــد  ــری از بازدی ــش دیگ ــهرکرد بخ ــانی ش ــی کاش ــی درمان ــز آموزش ــس مرک ــش اورژان ــد از بخ ــت، بازدی ــی اس گفتن
ــود. ــال 1397ب ــوروز س ــام ن ــن روز از ای ــی در دومی ــز درمان ــر از مراک ــدی ف ــر خال ــاون وی و دکت ــتاندار ، مع اس

همچنیــن مهنــدس عباســی، معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار، ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و مدیــر 
ــع  ــور  در جم ــا حض ــد و ب ــهرکرد بازدی ــدف ش ــکی ص ــک دندانپزش ــن روز  از  کلینی ــگاه در ای ــن دانش ــان ای درم
دندانپزشــکان ، پرســتاران و کارکنــان پرتــاش کلینیــک ضمــن تبریــک ســال نــو و آرزوی ســامتی بــرای ایــن عزیــزان، 

ــد. از تــاش هــای زحمتکشــان عرصــه بهداشــت ودرمــان تقدیــر نمودن

گفتنــی اســت، در حاشــیه ایــن بازدیدهــای نــوروزی ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و اســتاندار بــا گزارشــگر صــدا و 
ســیما مصاحبــه و رونــد ارائــه خدمــات بــه مراجعیــن و مســافرین در مراکــز درمانــی را تشــریح نمودنــد.

بــه گفتــه اســتاندار چهارمحــال و بختیاری،بیمــاران، همراهــان بیمــاران و مراجعیــن بــه مراکــز درمانــی مذکــور از رونــد 
ــه ضــرورت توســعه زیرســاختها در حــوزه ســامت،  برتســریع  ــا توجــه ب ــا ب ــراز رضایــت داشــته ام ــه خدمــات اب ارائ
احــداث مرکــز تخصصــی درمانــی جنــب بیمارســتان هاجــر)س( شــهرکرد و پیگیــری تامیــن اعتبــارات الزم، تاکیــد 

شــد.

بازدید استاندار محترم و هیئت همراه
 از مراکز درمانی استان
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وی همچنین از خدمات دانشگاه تقدیر نمود.

دکتــر ارســان خالــدی فــر نیــز اظهــار داشــت : در نــوروز امســال عــاوه بــر بیمارســتان هــا، کلینیــک تخصصــی امــام 
علــی)ع( شــهرکرد از ســاعت8 صبــح تا12شــب و کلینیــک تخصصــی دندانپزشــکی صــدف نیــز بــرای اولیــن بــار در دو 

نوبــت صبــح و عصــر آمــاده ارائــه خدمــت بــه مــردم مــی باشــند.
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بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از 

مراکز درمانی و پایگاه های اورژانس115 استان

ــهرکرد،  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش وب دا؛ ریاس
ــت  ــو خدم ــال ن ــیدن س ــرا رس ــک ف ــور تبری بمنظ
ســفید جامــگان و پیشــگامان عرصــه بهداشــت و 
درمــان و بازدیــد از رونــد ارائــه خدمــت و آمــاده بــاش 
ــگاه هــای  ــی و پای ــا از تعــدادی از مراکــز درمان نیروه

ــل آورد. ــد بعم ــتان بازدی ــس115 اس اورژان
ــاعات از  ــن س ــر، در اولی ــدی ف ــان خال ــر ارس دکت
آغــاز ســال 1397، بــه همــراه نماینــده محتــرم مــردم 
شهرســتان هــای بــن، ســامان و شــهرکرد در مجلــس 
شــورای اســامی ، معاونــت آموزشــی و مدیــر درمــان 
از بیمارســتان هاجــر)س( بازدیــد بعمــل آوردنــد و بــا 
حضــور در جمــع پرســنل بخــش هــای مختلــف بویــژه 
نیروهــای حفاظــت فیزیکــی و نگهبانــان بــه ایــن 

ــد. ــوت عــرض کردن ــزان خداق عزی
بیمارســتان آیــت اهلل کاشــانی شــهرکرد و پایــگاه 
ــورد  ــهرکرد م ــب زاده ش ــهید رج ــس 115 ش اورژان

ــت. ــرار گرف ــد ق بازدی
ــوروز  ــن روز از ن ــر، در اولی ــدی ف ــان خال ــر ارس دکت
1397 ، همــراه بــا مدیــر و کارشناســان معاونــت 
درمــان دانشــگاه از بیمارســتان ولــی عصر)عــج( و 
پایــگاه اورژانــس بیــن جــاده ای ســفید دشــت بروجــن 

ــد. ــل آوردن ــد بعم بازدی
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بازیــد ریاســت دانشــگاه بــه همــراه نماینــده محتــرم شــهرکرد بــن 
ــی وســامان،معاونت آموزشــی،مدیر درمــان دانشــگاه از مراکــز درمان

بازیــد ریاســت دانشــگاه بــه همــراه نماینــده محتــرم شــهرکرد بــن 
ــی وســامان،معاونت آموزشــی،مدیر درمــان دانشــگاه از مراکــز درمان

درمانمعــاونتمعــاونتمعــاونتمعــاونت

به روایت تصویر
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بازدید آقای دکتر فروتن و خانم دکتر دهقانیان واحد 
نظارت بر درمان از بیمارستان امام جواد )ع( ناغان

دورهمی کارکنان معاونت درمان وتقدیر از زحمات کارکنان با 
حضور معاون ومدیر محترم درمان در آخرین روزهای سال

بازدید کارشناسان محترم معاونت درمان دانشگاه از 
بیمارستان سیدالشهدا فارسان

بازدید کارشناسان معاونت درمان از بیمارستان 
ولیعصر)عج(ودرمانگاه صادقیه بروجن

بازدید اقای سراج بازرس ویژه وزارت کشور وهیئت همراه 
از بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد

بازدید کارشناسان معاونت درمان از بیمارستان امام 
سجاد )ع(کوهرنگ
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بازدید معاون غذا و دارو و کارشناسان مربوطه از 
واحدهای تولیدی مواد غذایی

بازدید معاون غذا و دارو  از دارو خانه های فعال در 
ایام نوروز

برپایی غرفه اطالع رسانی معاونت غذا و دارو در 
نخستین مجمع سالمت استان

بازدید  کارشناسان معاونت غذا و دارو از عطاری ها و 
فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی

معــاونتمعــاونتمعــاونتمعــاونتمعــاونتمعــاونت
غذا و دارو

به روایت تصویر
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به روایت تصویر

بازدید کارشناسان معاونت غذا و دارو از عطاری ها و 
فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی

بازدید مستمر از خدمت رسانی داروخانه های فعال در ایام 
نوروز توسط مدیران و کارشناسان معاونت غذا و دارو

برگزاری سی و چهارمین و آخرین کمیته فنی و قانونی 
صدور پروانه های بهداشتی در معاونت غذا و دارو

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه ثبت و گزارش دهی عوارض نا 
خواسته داروئی ویژه مسئولین فنی داروخانه های مراکز درمانی

پذیرش و انجام آزمایشات الزم بر روی نمونه های 
ارسالی به آزمایشگاه در ایام نوروز

اجرای تعمیرات اساسی در داروخانه شهدا شهرکرد 
در جهت افزایش رضایتمندی مراجعه کنندگان

برپایی غرفه اطالع رسانی معاونت غذا و دارو در 
نخستین مجمع سالمت استان

بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه کنترل غذا و دارو 
و آشنایی با خدمات ارائه شده در این آزمایشگاه
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ICU دیدار نوروزی ریاست بیمارستان از بخشNICU2 دیدار نوروزی ریاست بیمارستان از بخش

فضا سازی نوروزی بیمارستاندیدار نوروزی ریاست دانشگاه و نماینده مجلس

هاجر )س(بیمارستانبیمارستانبیمارستان
به روایت تصویر
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NICU دیدار نوروزی ریاست بیمارستان از بخشدیدار نوروزی ریاست بیمارستان از بخش
 جراحی زنان 2

دیدار نوروزی ریاست بیمارستان از بخش
 جراحی زنان 

دیدار نوروزی ریاست بیمارستان از بخش
 داخلی مردان

دیدار نوروزی ریاست بیمارستان از بخش دیالیزدیدار نوروزی ریاست بیمارستان از بخش دیالیز ویژه

دیدار نوروزی ریاست بیمارستان از بخش
 روان پزشکی مردان

دیدار نوروزی ریاست بیمارستان از بخش فوریتها
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دیدار نوروزی ریاست بیمارستان از بخشدیدار نوروزی ریاست بیمارستان از بخش لیبر
 نوزادان سی

دیدار نوروزی ریاست بیمارستان از واحد آزمایشگاهدیدار نوروزی ریاست بیمارستان از واحد اتاق عمل

دیدار نوروزی ریاست بیمارستان از واحد رادیولوژیدیدار نوروزی ریاست بیمارستان از واحد ترخیص

دیدار نوروزی ریاست بیمارستان از واحد 
دیدار نوروزی ریاست بیمارستان داخلی زنانسی تی اسکن



23

بیمارستانبیمارستانبیمارستانبیمارستانبیمارستانبیمارستان
آیت اله کاشانیآیت اله کاشانی

به روایت تصویر
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شهرکردشهرستــانشهرستــانشهرستــان 
به روایت تصویر
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بازدید رستوران ها و اماکن تهیه غذا
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دستگاه پرتابل
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تست کلر
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جمع آوری و معدوم سازی
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محل های اقامتی



30



31



32
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اهم اقدامات برنامه سالمت نوروزی استان 
چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز 97

وب دا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس 
ــم  ــریح اه ــه تش ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــت اس ــز بهداش مرک
اقدامــات در قالــب برنامــه ســامت نــوروزي در ایــن اســتان پرداخــت.
بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: از تاریــخ پانزدهم 
ــاري  ــال ج ــاه س ــن م ــم فروردی ــت چهارده ــال 96 لغای ــفندماه س اس
ــط  ــان بهداشــت محی ــزار و 910  بازرســي توســط کارشناس ــازده ه ی
از کلیــه مراکــز ، اماکــن بیــن راهــي، مراکــز اســکان موقــت، ســامانه 

هــاي آبرســاني و اماکــن عمومــي انجــام شــد.
ــورد  ــی را 457 م ــن راه ــن بی ــز و اماک ــی از مراک ــداد  بازرس وی، تع
اعــام کــرد و افــزود: طــی ایــن مــدت 215 بازرســي مشــترک بــا ســایر 

ادارات و ســازمان هــاي مرتبــط نیــز انجــام شــد.
وی گفــت: 245 مــورد از مراکــز و اماکــن متخلــف بهداشــتی نیــز بــه 
مراجــع قضایــی معرفــي شــدند و یکهــزارو 17 اخطــار ناشــي از تخلــف 

بهداشــتي بحرانــي و غیــر بحرانــي صــادر شــد.
دکتــر فدایــی از تعطیلــی 17 مرکــز و اماکــن متخلــف بهداشــتی طــي 

ایــن مــدت خبــر داد.
ــه  ــداد  نمون ــوم پزشــکی شــهرکرد، تع ــاون بهداشــتی دانشــگاه عل مع
بــرداری مــواد غذایــی از ســطح عرضــه را 403 مــورد و تعــداد مــوارد 
ــداد  ــي و تع ــال بازرس ــزات پرت ــا تجهی ــي ب ــل محیط ــنجش عوام س
مواردکلــر ســنجي انجــام شــده را بــه ترتیــب دوهــزارو 385 و 8هــزارو 

716 اعــام کــرد.
دکتــر فدایــی، در پایــان میــزان مــواد  غذایــي معــدوم شــده را 14هزارو 

781 کیلوگــرم اعــام کرد.
ــرد  ــنده دوره گ ــا 6 فروش ــدت ب ــن م ــی ای ــن ط ــت: همچنی وی گف

ــد. ــورد ش برخ

اولین نوزادپسر، متولد شده درلحظه سال تحویل در 
مرکز آموزشی درمانی هاجر)س( شهرکرد

مامای محترم خانم صادقی و رزیدنت دکتر غفاری

کشف و معدوم سازی قریب به 7 تن مواد 
غذایی غیر بهداشتی و فاسد

 در شهرستان شهرکرد

وب دا؛ سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد گفــت: 
در ایــام طــرح ســامت نــوروزی کــه از 15 اســفند مــاه 1396 
لغایــت 15 فروردیــن مــاه 1397 اجــرا شــد ،7000 کیلــو گــرم 

مــواد غذایــي فاســد کشــف و معــدوم شــد.
ــط عمومــی مرکــز، ســید  ــه نقــل از رواب ــه گــزارش وب دا ب ب
راشــد جزایــری افــزود: طــی ایــن مــدت  3776 مــورد بازدیــد 
از مراکــز تهیــه و عرضــه مــواد غذایــي در شهرســتان شــهرکرد  

صــورت گرفــت.
سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد افــزود: طــي 
ــه مراجــع  انجــام ایــن طــرح 552 مــورد از مراکــز متخلــف ب
ــل  ــز تعطی ــع نی ــه و توزی ــز تهی ــک مرک ــي و ی ــي معرف قضای

ــد . گردی
ــرداري از مــواد غذایــي را 132 مــورد  ــه ب وي ادامــه داد: نمون
، نمونــه بــرداری بــا تجهیــزات پرتابــل را 888 مــورد و نمونــه 

بــرداري میکروبــي آب را 72 مــورد اعــام کــرد.
جزایــري  گفــت: بازرســان بهداشــت محیــط 91 مــورد 
ــه  ــر در 6 جلس ــته و 661 نف ــورد داش ــان برخ ــا دستفروش ب

ــد. ــرکت کردن ــام ش ــن ای ــاف در ای ــي اصن آموزش
ــامانه  ــد از س ــي و بازدی ــن عموم ــد از اماک ــداد بازدی وی، تع

ــرد. ــام ک ــورد اع ــب  857  و 19 م ــه ترتی ــاني را ب آبرس
ــورد از  ــه 76 م ــدت ب ــن م ــن در ای ــت: همچنی ــری گف جزای
شــکایت هــای مردمــی از طریــق ســامانه 190 رســیدگي شــد.
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خدمت رسانی پایگاه اورژانس جاده ای سفید دشتبازدید ریاست محترم دانشگاه از پایگاه اورژانس بین جاده ای

کاشت حدود 100 اصله نهال در بیمارستان بروجنبازدید کارشناسان شبکه بهداشت از محل های اقامتی

بروجنشهرستــانشهرستــانشهرستــان  به روایت تصویر
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تبریک سال نو به کارکنان بیمارستان بروجن تبریک سال نو به کارکنان بیمارستان بروجن 

تبریک سال نو به کارکنان بیمارستان بروجن تبریک سال نو به کارکنان بیمارستان بروجن 

توزیع گل وشیرینی و ماهی سفره هفت سینپلمپ مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی فاقد اصول بهداشتی 

بازدید کارشناسان بهداشت خدمت رسانی پایگاه اورژانس



36

حضور نماینده محترم مردم شهرستان های شهرکرد،بن 
و سامان در مجلس شورای اسالمی در شهرستان بن

بازدید از مجتمع گردشگری گرداب بن با حضور فرماندار و نمایندگان 
شبکه بهداشت و میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 

بازدید از خانه معلم شهر بن با حضور فرماندار و نمایندگان 
شبکه بهداشت،آموزش و پرورش و میراث فرهنگی

بازدید از امامزاده سید بهالدین محمد شیخ شبان با حضور 
فرماندار و نمایندگان شبکه بهداشت و میراث فرهنگی

شهرستــانشهرستــانشهرستــان 
بن

شهرستــان
به روایت تصویر
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بن

بازدید مشترک از فروشگاههای لوازم ارایشی و بهداشتی شهر 
بن  با حضور نمایندگان معاونت غذا و دارو و شبکه بهداشت

بازدید مشترک  از امامزاده سید بهالدین محمد شیخ شبان 
با حضور نمایندگان شبکه بهداشت و اوقاف و امورخیریه

بازدید مشترک از آرایشگاههای زنانه شهر بن با حضور نمایندگان 
معاونت غذا و دارو/اماکن/شبکه بهداشت/اتاق اصناف

بازدید مشترک از عطاری های شهر بن با حضور نمایندگان 
معاونت غذا و دارو و شبکه بهداشت

بازدید و سالمسازی آب شرب امامزاده سید بهالدین محمد 
شیخ شبان

بازدید از مدارس اسکان)به صورت روزانه(

حضور ریاست مرکز بهداشت استان در شهرستان 
بن،بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی حساس

حضور ریاست مرکز بهداشت استان در شهرستان 
بن،بازدید از مرکز شبانه روزی بن
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گشت مشترک از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی حساس شهر بن با 
حضور نمایندگان شبکه بهداشت/صنعت و معدن/شبکه دامپزشکی 

معدوم سازی مواد فاسد/تاریخ گذشته با حضور نماینده 
دادستان شهرستان و همکاری شهرداری بن 

برگزاری کمیته بهداشت،سالمت و محیط زیست خدمات حضور در مانور سالمت نوروزی شهرستان 
سفرهای نوروزی 

جلسه آموزشی ویژه ارایشگران شهرستان بن با حضور مدرسان معاونت 
غذا و دارو با موضوع تهدیدهای استفاده از لوازم ارایشی و بهداشتی تقلبی 

جلسه توجیهی ویژه پرسنل واحد سالمت محیط و کار 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بن

بازدید مشترک  از امامزاده سید محمد بارده با حضور 
نمایندگان شبکه بهداشت و اوقاف و امورخیریه

برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت مواد غذایی با حضور 
کارشناسان مرکز بهداشت استان و شبکه های 9 گانه
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بازدید از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی به صورت
 مستمر و مداوم

بازدید از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی به صورت
 مستمر و مداوم

بازدید از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی به صورت
 مستمر و مداوم

بازدید از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی به صورت
 مستمر و مداوم

بازدید از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی به صورت 
مستمر و مداوم

بازدید از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی به صورت
 مستمر و مداوم
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انجام قریب به600 ماموریت 
اورژانس115درشهرستان لردگان

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت ودرمان شهرســتان لردگان، 
از انجــام 594ماموریــت توســط تکنســین هــای اورژانس115در 

این شهرســتان خبــر داد.
ــاش  ــر از  ت ــن تقدی ــی، ضم ــی کریم ــزارش وب دا؛ عل ــه گ ب
ــه  هــا و زحمــات صــورت گرفتــه در راســتای امــداد رســانی ب
ــی  ــر تصادف ــاده ای و غی ــوادث ج ــاران ح ــن و بیم مصدومی
ــوروز  ــام ن ــردگان درای ــتان ل ــس 115در شهرس ــزود: اورژان اف
ــی چشــمگیری  ــت97/1/15 فعالیتهای ــخ 96/12/24لغای از تاری

داشــته اســت.
وی تصریــح کــرد: اهــم فعالیتهــای اورژانس 115در شهرســتان 
لــردگان شــامل:  160 مــورد اســتقراری در جــاده هــای 
شهرســتان از ســاعت 8 الــی 12 و از ســاعت 16 الــی 20 اســت.
ــورد  ــده 180 م ــام ش ــت انج ــزود: از 594 ماموری ــی اف کریم

ــت. ــوده اس ــی ب ــر تصادف ــت غی ــی و 414 ماموری تصادف
ــردگان،  ــتان ل ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس
ــئول  ــط مس ــتان توس ــای شهرس ــگاه ه ــی از پای ــداد بازرس تع
اورژانــس و رئیــس شــبکه ومعــاون بهداشــتی طــی ایــن مــدت 

ــرد. ــام ک ــورد اع را   14 م

کشف بیش از 1.5 تن مواد غذایی غیر قابل 

مصرف در شهرستان کیار در نوروز 97

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
ــای  ــت ه ــزارش فعالی ــاس گ ــر اس ــت: ب ــار گف کی

بســیج ســامت نــوروزی در شهرســتان کیــار، بالــغ بــر یــک 
هــزار 660کیلوگــرم مــواد غذایــي تاریــخ گذشــته و غیرقابــل 
ــیزدهمین روز از  ــا س ــه ت ــرای برنام ــدای اج ــرف از ابت مص

فروردیــن مــاه جــاری کشــف و جمــع آوری شــد.
ــرد:  ــان ک ــر نش ــری خاط ــید طاه ــزارش وب دا؛ رش ــه گ ب
ــار از 15  ــوروزی در شهرســتان کی ــه بســیج ســامت ن برنام
اســفند 96 آغــاز و طبــق دســتورالعمل کشــوری و ارشــادات 
معاونــت بهداشــتی اســتان تــا 15 فروردیــن مــاه ادامــه پیــدا 

کــرد.
وی، تعــداد بازرســی از مراکــز تهیــه وتوزیــع و اماکــن 
ــامانه  ــت و س ــکان موق ــن اس ــی و اماک ــن راه ــی و بی عموم
هــاي آبرســاني را تــا پایــان روز 13فروردیــن 97 ، 435 مــورد 

ــرد. ــام ک اع
ــدی  ــدت 13 متص ــن م ــی ای ــن ط ــزود: همچنی ــری اف طاه
مراکــز و اماکــن متخلــف بــه مراجــع قانونــی وقضایــی 

ــدند. ــی ش معرف
وی اظهــار داشــت: همچنیــن بازرســی جهــت ســنجش 
عوامــل محیطــی بــا تجهیــزات پرتابــل بطــور منظــم و 

مســتمر در مــدت اجــرای برنامــه انجــام گرفــت.

گزارش عملکرد طرح بسیج سالمت نوروزی در شهرستان سامان
ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس
ســامان گفــت: طــرح بســیج ســامت نــوروزی جهــت رفــاه 
حــال مــردم از 15 اســفند مــاه 96 لغایــت 15 فروردیــن 97 

ــد. ــزار گردی در شهرســتان ســامان برگ
ــا  ــه گــزارش وب دا؛ مرتضــی خلیلــي افــزود: ایــن طــرح ب ب
حضــور 10 نفــر از بازرســین بهداشــتي در شهرســتان ســامان 

بــه اجــرا درآمــد.
بــه گفتــه وی، طــی مــدت اجــرای طــرح، 582 مــورد بازدیــد 
بهداشــتي از اماکــن تهیــه و توضیــع مــواد غذایــي و اماکــن 

عمومــي انجــام شــد.
ــازمانهاي  ــا ادارات و س ــترک ب ــد مش ــداد بازدی ــی، تع  خلیل
مرتبــط و مــوارد بازدیــد از اماکــن بیــن راهــي را بــه ترتیــب 

8 و 52 مــورد اعــام کــرد.
ــامان  ــتان س ــان شهرس ــت ودرم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس
همچنیــن از صــدور 73 مــورد اخطاریــه بهداشــتي و معرفــی 
14 مــورد بــه مراجــع قانونــي خبــر داد و افــزود: نســبت بــه 

تعطیلــی  4 واحــد متخلــف نیــز اقــدام شــد.
ــي را نیــز  ــرداري هــاي مــواد غذائ ــه ب خلیلــی، تعــداد نمون
ــا  ــي ب ــل محیط ــنجش عوام ــوارد س ــداد م ــورد و تع 22 م

ــرد. ــام ک ــورد اع ــي را 57 م ــل بازرس ــزات پرتاب تجهی
ــر  ــورد تســت کل ــدت، 253 م ــن م ــه وی، طــی ای ــه گفت ب

ــد. ــام ش ــده انج باقیمان
وی افــزود: در مجمــوع 267 کیلــو گــرم مــواد غیر بهداشــتی 
و غیــر قابــل مصــرف کشــف و جهــت معــدوم ســازی ضبــط 

. شد
خلیلــی بــا اشــاره بــه برگــزاری مراســم پرفیــض و معنــوی 
ــت: 3  ــوروزی گف ــات ن ــام تعطی ــا ای ــان ب ــکاف همزم اعت
ــز  ــکاف نی ــه اعت ــا برنام ــط ب ــن مرتب ــد از اماک ــورد بازدی م

انجــام شــد.
ــت پزشــک  ــداد ویزی ــدت تع ــن م ــرد: در ای ــح ک  وی تصری
4000نفــر و تعــداد نســخه داروئــي ارائــه شــده 3600 مــورد 

و تعــداد تزریقــات انجــام شــده 2900مــورد بــوده اســت.
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کشف قریب به نیم تن مواد غذایی 
غیر بهداشتی در شهرستان اردل

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان اردل 
ــن  ــوروزی در ای ــه بســیج ســامت ن ــزارش برنام ــه گ در ارائ
ــخ  ــی تاری ــواد غذای ــرم م ــف 460کیلوگ ــتان، از کش شهرس

ــل مصــرف خبــر داد. گذشــته و غیــر قاب
ــدت  ــی م ــزود: ط ــدی اف ــماعیل امی ــزارش وب دا؛ اس ــه گ ب
اجــرای طــرح بســیج ســامت نــوروزی از 25 اســفندماه ســال 
ــد و  ــاری 502 بازدی ــال ج ــاه س ــن م ــت 15 فروردی 96 لغای
بازرســی از مراکــز تهیــه وتوزیــع و اماکــن عمومــی و بیــن راهی 
و اماکــن اســکان موقــت وســامانه هــاي آبرســاني انجــام شــد.

وی، همچنیــن از معرفــی31  نفــر از متصدیــان مراکــز 
ــن  ــی ای ــی ط ــی وقضای ــع قانون ــه مراج ــف ب ــن متخل و اماک

ــر داد. ــدت خب م
ــزات  ــا تجهی ــی ب ــل محیط ــنجش عوام ــداد س ــدی، تع امی

ــرد. ــام ک ــورد اع ــل را 35 م پرتاب
سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل گفت: 
ــرداري  ــه ب ــورد و نمون ــي 26م ــواد غذای ــرداری م ــه ب نمون
میکروبــي آب 41مــورد و 120مــورد تســت کلــر باقیمانــده 
آب شــرب از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در قالــب طــرح 

بســیج ســامت نــوروزی در ایــن شهرســتان اســت.
وی تصریــح کــرد: طــی ایــن مــدت 19مــورد گــزارش 

مردمــي و خبــر توســط ســامانه 190پیگیــري شــد.
ــز و  ــترک از مراک ــد مش ــداد بازدی ــه، تع ــدی  در ادام امی

ــرد. ــام ک ــورد اع ــتان را 6 م ــن شهرس اماک

مراجعه 23 هزار نفر به مراکز 
اورژانس چهارمحال و بختیاری در ایام 

نوروز 97
ــتی و  ــات بهداش ــکی ، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم وب دا؛ مع
ــفندماه 96  ــم اس ــت و نه ــت: از بیس ــاری گف ــال و بختی ــی  چهارمح درمان
لغایــت ســیزدهم فروردیــن مــاه ســال 97 ، 23 هــزار و 463 نفــر بــه مراکــز 

ــتند. ــه داش ــتان مراجع ــس  اس اورژان
بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر محســن درخشــان افــزود: از ایــن تعــداد 18هزار و 
415 نفــر ســرپایی و پنــج هــزارو 48 نفــر بســتری شــده انــد. وی، همچنیــن 
تعــداد بیمــاران بســتری در بخــش هــای عــادی و ویــژه را بــه ترتیــب پنــج 

هــزارو 92 و 700 نفــر اعــام کــرد.
دکتــر درخشــان گفــت: طــی ایــن مــدت 28 مــورد CPR در اورژانــس انجــام 

کــه از ایــن تعــداد 5 مــورد موفــق بــوده اســت.
ــتان را 509  ــده در بیمارس ــام ش ــی انج ــی اوژانس ــال جراح ــداد اعم وی تع

مــورد اعــام کــرد.
بــه گفتــه وی، طــی ایــن مــدت 194 بیمــار بــه مراکــز درمانــی اعــزام شــدند 

و 140 بیمــار بــا هماهنگــی از ســایر مراکــز درمانــی ارجــاع شــدند.
وی تصریــح کــرد: در ایــن میــان مــواردی نیــز بــدون هماهنگــی قبلــی نیــاز 

بــه ارجــاع پیــدا کردنــد کــه ایــن تعــداد 42 مــورد بــوده اســت.
دکتــر درخشــان،آمار مراجعــات بــه اورژانــس بــا بیمــاری قلبــی و تنفســی را 

بــه ترتیــب 440 و 262 مــورد اعــام کــرد.
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: 49 مــورد مراجعــه 
ــن  ــه ای ــات ب ــورد از مراجع ــزی و 391 م ــکته مغ ــی س ــس در پ ــه اورژان ب

ــروز مشــکات گوارشــی گــزارش شــده اســت. مراکــز در پــی ب
دکتــر درخشــان، در ادامــه تعــداد مراجعیــن بــه ایســتگاه ســامت طــی ایــن 

مــدت را 478 مــورد اعــام کــرد.
ــتی از  ــده بهداش ــد کنن ــم بازدی ــدت، 140 تی ــن م ــی ای ــه وی، ط ــه گفت ب

ــد. ــل آوردن ــد بعم ــز بازدی مراک
ــاری  ــال وبختی ــتان چهارمح ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع
ــش  ــس و بخ ــای اورژان ــش ه ــل بخ ــت کام ــظ ظرفی ــور حف ــت: بمنظ گف
ــات  ــه خدم ــتانی و ارائ ــش بیمارس ــس پی ــتانی و اورژان ــژه بیمارس ــای وی ه
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــن طــرح مشــکات ،  نق ــن ، و همچنی ــه مراجعی الزم ب
ــات  ــه خدم ــوص ارائ ــزی در خص ــه ری ــز 115 و برنام ــتانها و مراک بیمارس
مطلــوب بــه مراجعیــن و بیمــاران در ایــام نــوروز بــا حضــور روســای کلیــه 
بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی ، رئیــس مرکــز حــوادث، روســای کلینیــک 
هــای درمانــی، روســای ادارات و واحدهــا و کارشناســان معاونــت درمــان 2 

ــزار شــد. جلســه کاری برگ
دکتــر درخشــان، از فعــال بــودن کلینیــک هــای درمانــی و کلینیــک 
ــی  ــز خصوص ــی و 10مرک ــز دولت ــوروز در 6 مرک ــام ن ــکی  در ای دندانپزش

ــر داد. خب
بــه گفتــه معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، در ایــام نــوروز 
ــال  ــاری فع ــال و بختی ــتان چهارمح ــطح اس ــی در س ــگاه خصوص 12 درمان

بــوده اســت.
ــت  ــط ریاس ــد توس ــورد بازدی ــوروز 97، 20 م ــام ن ــرد: در ای ــح ک وی تصری
دانشــگاه ، معاونیــن ، مدیــر درمــان از بیمارســتانها و مراکــز جامــع خدمــات 

ســامت ســطح اســتان بعمــل آمــد.
ــد از  ــورد بازدی ــتانها 46 م ــد از بیمارس ــورد بازدی ــام 21 م ــزود: انج وی اف
ــر از  ــط 30 نف ــکی توس ــی و دندانپزش ــی و خصوص ــای عموم ــگاه ه درمان
کارشناســان ایــن معاونــت از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــام نــوروز 

ــت. ــوده اس ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــطح اس 97 در س
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شهرستــانشهرستــانشهرستــانشهرستــان 
فارسان

 جلسات آموزشی و اطالع رسانی برنامه های
 سالمت نوروزی 

 جلسات آموزشی و اطالع رسانی برنامه های
 سالمت نوروزی

 جلسات آموزشی و اطالع رسانی برنامه های
 سالمت نوروزی

 جلسات آموزشی و اطالع رسانی برنامه های
 سالمت نوروزی

به روایت تصویر
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فارسان
کارگروه سالمت وامنیت غذایی شهرستان فارسان با تاکید  

برنامه سالمت نوروزی
برگزاری جلسات آموزشی و اطالع رسانی برنامه های 

سالمت نوروزی برای اصناف

برگزاری جلسات هماهنگی درون بخشی، جلسات 
آموزشی و اطالع رسانی برنامه های سالمت نوروزی  

آمادگی و  نصب بنر  مدیریت بهداشت محیط در سالمت 
نوروزی در سطح میادین

شرکت در مانور  استانی ستاد تسهیالت سفر با حضور 
کامل اکیپ سالمت نوروزی شبکه بهداشت ودرمان

شرکت در مانور  استانی ستاد تسهیالت سفر با حضور 
کامل اکیپ سالمت نوروزی شبکه بهداشت ودرمان

شرکت در مانور  استانی ستاد تسهیالت سفر با حضور 
کامل اکیپ سالمت نوروزی شبکه بهداشت ودرمان

بازدید فرماندار،بخشدارمرکزی ،معاونت فرمانداری و سرپرست 
محترم شبکه بهداشت و درمان فارسان از ستاد تسهیالت سفر
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شرکت در مانور  شهرستانی ستاد تسهیالت سفر با حضور 
کامل اکیپ سالمت نوروزی شبکه بهداشت ودرمان

بازدید اکیپ بازرسی مشترک  شهرستان از مراکزتهیه 
توزیع مواد غذایی

بازدید اکیپ بازرسی مشترک  شهرستان از مراکزتهیه 
توزیع مواد غذایی

بازدید مشترک از سامانه های آبرسانی و تصفیه خانه فاضالب توسط مسئول 
واحد سالمت محیط وکار، اداره محیط زیست و شرکت آب وفاضالب 

بازدید معاونت محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت و 
مدیران استان از روند اجرای برنامه سالمت نوروزی

بازدید معاونت محترم بهداشتی شبکه و مسئول واحدسالمت 
محیط و کار از روند اجرای برنامه سالمت نوروزی

بازدید مشترک فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان فارسان ،معاونت محترم 
بهداشتی و مسئول واحدسالمت محیط وکار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان 

بازدید،نمونه برداری میکروبی و سنجش پارامترهای آب  ازاماکن 
تفریحی،سیاحتی و  استخر 22بهمن شهر فارسان 
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بازدید کارشناسان محترم فوریتهای سالمت محیط وکار 
مرکز بهداشت استان از روند اجرای برنامه سالمت نوروزی

حضور سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان فارسان در معیت  
اکیپ سالمت نوروزی در بازدید  از مراکز حساس تولید مواد غذایی شهرستان

بازدید مدیریت ،معاونت و مسئول حراست و اموراداری شبکه از مراکز خدمات 
جامع سالمت شهرستان فارسان و ارزیابی فعالیتهای برنامه سالمت نوروزی

بازدید اکیپ بازرسی مشترک  شهرستان از مراکز حساس  
مواد غذایی  شهرستان 

بازدیدمعاونت محترم بهداشتی ومدیران مرکز بهداشت 
استان از مراکز خدمات جامع سالمت شهرستان 

پلمپ اماکن و  مراکز تهیه توزیع مواد غذایی دارای تخلفات بهداشتی توسط 
اکیپ فوریت های سالمت محیط و کار شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

بازرسی  از  مراکزتهیه توزیع مواد غذایی 
 شهرستان فارسان

بازرسی  از  مراکزتهیه توزیع مواد غذایی 
 شهرستان فارسان
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جلسه بررسی مشکالت بهداشتی مراکز گردشگری در جلسه کمیته بهداشت و سالمت خدمات سفر شهرستان
محل فرمانداری

گشت مشترک ادارات و بازدید از مراکز گردشگری به 
شرکت در افتتاحیه ایستگاه سالمت نوروزی شهر چلگردهمراه مدیران استانی

کوهرنگشهرستــانشهرستــانشهرستــان 

به روایت تصویر
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کوهرنگ
بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و جمع آوری بازدید از مراکز تهیه و توزیع شهر چلگرد

انواع مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد

گشت مشترک ادارات و بازدید از مراکز گردشگری به 
بازدید از نانوائی های شهر چلگردهمراه صنعت معدن و تجارت و میراث فرهنگی شهرستان

بازدید از مراکز گردشگری و جمع آوری 
دستفروشان عرضه مواد غذایی

بازدید از مراکز گردشگری و توزیع کیسه زباله بین 
گردشگران در روز طبیعت

گشت مشترک ادارات و بازدید از مراکز حساس به 
همراه صنعت معدن و تجارت و شهرستان

گشت مشترک ادارات و بازدید از مراکز گردشگری به 
همراه و میراث فرهنگی شهرستان و نصب بنر آموزشی
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گشت مشترک ادارات و بازدید از مراکز گردشگری به بازدید از مساجد و محل های اعتکاف
همراه و میراث فرهنگی شهرستان

بازدید از مراکز گردشگری و جمع اوری عرضه 
کنندگان دستفروش مواد غذایی

بازدید از سامانه های ابرسانی و انجام نمونه بردای 
میکروبی آب

بازدید از مراکز اسکان نوروزی و بوم گردی شهرستانانجام تست کلرسنجی و ثبت در سامانه

گشت مشترک ادارات و بازدید از مراکز  حساس به 
بازدید از مراکز حساس و سنجش با وسایل پرتابلهمراه صنعت معدن و تجارت و دامپزشکی شهرستان
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جمع آوری انواع مواد غذایی تاریخ گذشته از مراکز 
بازدید از مراکز حساس و سنجش با وسایل پرتابلتهیه و توزیع مواد غذایی

توزیع پمفلت آموزشی در خصوص بیماری های منتقله از بازدید از سامانه های آبرسانی در بخش مرکزی
آب و غذا در بخش بازفت

برگزاری جلسه آموزشی جهت دانش آموزان بازدید از سامانه های آبرسانی بخش بازفت
در طی برنامه سالمت نوروزی

بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در
 شهر صمصامی

بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و نصب
 پوستر 190
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برگزاری جلسه آموزشی جهت صنوفبازدید از مدارس اسکان نوروزی در بخش بازفت
 بخش مرکزی شهرستان

بازدید از مراکز حساس در شهر چلگردبازدید از هتل ها و رستوران های شهرستان

جمع آموری بیش از 2۵00 کیلوگرم انواع مواد غذایی 
پلمپ یک واحد صنفی متخلف نانوایی در شهر چلگردتاریخ گذشته در طی اجرای برنامه سالمت نوروزی

گشت مشترک ادارات و بازدید از مراکز اسکان نوروزی به 
همراه صنعت معدن و تجارت و میراث فرهنگی شهرستان

معدوم سازی انواع مواد غذایی تاریخ گذشته در مرکز 
جامع سالمت چلگرد
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گشت مشترک ادارات و بازدید از مراکز تهیه و توزیع 
مواد غذایی به همراه صنعت معدن و تجارت  شهرستان

بازدید از مراکز گردشگری و صدور اخطاریه بهداشتی 
جهت ساماندهی عرضه کنندگان مواد غذایی

گشت مشترک ادارات و بازدید از مراکز گردشگری به بازدید از مراکز گردشگری و نصب بنر آموزشی
همراه  مدیران استانی و شهرستانی

بازدید از مراکز گردشگری و جمع آوری 
دستفروشان عرضه مواد غذایی

گشت مشترک ادارات و بازدید از مراکز گردشگری و اماکن عمومی 
به همراه فرماندار محترم  صنعت معدن و تجارت و میراث فرهنگی

پلمپ یک واحد صنفی خواربارفروشی در 
شرکت در مانور استانیبخش مرکزی
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شرکت سرپرست و مسئول روابط عمومی شبکه در اولین 
مجمع سالمت

جلسه طرح بسیج سالمت نوروزی در دفتر مدیریت 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان سامان

مانور عملیاتی تشدید نظارت های بهداشتی در بسیج 
سالمت نوروزی و خدمات سفر

مانور عملیاتی تشدید نظارت های بهداشتی در بسیج 
سالمت نوروزی و خدمات سفر

سامانشهرستــانشهرستــانشهرستــان 

به روایت تصویر



53

سامان

به روایت تصویر

مانور عملیاتی تشدید نظارت های بهداشتی در بسیج 
بازدید مخازن آب آشامیدنیسالمت نوروزی و خدمات سفر

کالس آموزشی صنوف خواروبار فروشان و آرایشگرانبازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

بازدید فرماندار و سرپرست شبکه و جمعی از مسئولین 
شهرستان از مدارس محل اسکان میهمانان نوروزی

بازدید فرماندار و سرپرست شبکه و جمعی از مسئولین 
شهرستان از مدارس محل اسکان میهمانان نوروزی

برگزاری شورای اداری شهرستان در سالن اجتماعات بهزیستی 
و حضور نماینده شهرستان های شهرکرد ، سامان و بن

برگزاری شورای اداری شهرستان در سالن اجتماعات بهزیستی و 
حضور نماینده شهرستان های شهرکرد ، سامان و بن
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دیدار سرپرست و تعدادی از پرسنل شبکه با امام جمعه 
شهرستان سامان

بازدید بازرسان طرح سالمت نوروزی از محل طبخ 
غذای معتکفین

حضور پزشک و کارشناس شبکه در مراسم اعتکافبازدید بازرسان بهداشتی از مساجد محل اعتکاف
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بازدید ریاست دانشگاه
علوم پزشکی شهرکرد

 از مراکز درمانی شهرستان لردگان

ــوم  ــا پنجمیــن روز از آغــاز بهــار ســال96، ریاســت دانشــگاه عل وب دا؛ همزمــان ب
پزشــکی شــهرکرد،به همــراه نماینــده محتــرم مــردم شهرســتان لــردگان در مجلــس 
ــان از  ــان درم ــر وکارشناس ــردگان، مدی ــتان ل ــدار شهرس ــامی ، فرمان ــورای اس ش

بیمارســتان شــهداء لــردگان بازدیــد بعمــل آوردنــد.
بــه گــزارش وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان لــردگان نیــز 

در ایــن بازدیــد بــا مســئولین مربوطــه همراهــی داشــت.
گفتنــی اســت، بازدیــد از پایــگاه جــاده ای ریــگ بخــش دیگــری از ســفر یکــروزه 
مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــکی و نماینــده مجلــس بــه شهرســتان لــردگان بــود.
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بازید سر زده ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
لردگان از فوریتهای 11۵ در شهر لردگان

استقرار پایگاه اورژانس 11۵مالخلیفه ،خدمات رسانی به 
مسافران نوروزی

استقرار پایگاه اورژانس 11۵منج،خدمات رسانی به 
مسافران نوروزی

استقرار پایگاه اورژانس 11۵شهدای ریگ ،بمناسبت ایام 
نوروز

لردگانشهرستــانشهرستــانشهرستــان 

به روایت تصویر
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بازدید ریاست محترم دانشگاه وفرماندار لردگان از مراکز پایگاه اورژانس 11۵گوشکی
درمانی شهرستان لردگان

بازدید ریاست محترم دانشگاه ،نماینده محترم مردم 
لردگان،فرماندار محترم لردگان از پایگاه اورژانس 11۵شهدای ریگ

ریاست محترم دانشگاه درجمع مردم دهستان ریگ 
شهرستان لردگان

بازدید ریاست محترم دانشگاه از بیمارستان شهدای 
لردگان

مصاحبه تلویزیونی نماینده مردم لردگان در بیمارستان 
شهدای لردگان

بازدید کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان 
لردگان ازمراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی

بازدید کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان 
لردگان ازمراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی
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فرماندار ومدیران ،وکارشناسان بهداشت محیط در بازدید مشترک ادارات از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی
مناطق گردشگری

فرماندار،مدیران ادارات ،کارشناسان بهداشت محیط در بازدید از 
تست کلر مخازن آبمناطق گردشگری وسیاحتی

بخش فالرد ،بازدیدوبازرسی کارشناسان بهداشت محیط 
ازمراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی

بازدید کارشناسان بهداشت محیط وصنعت معدن 
وتجارت از اماکن عمومی ورستوران های بین راهی

پیگیری پلمپ اماکن متخلف درحوزه بهداشتی باحضور 
ادارات ذیربط شهرستان لردگان

بازدید کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان 
لردگان ازرستوران های بین راهی
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بازدید کارشناسان بهداشت محیط از رستوران های 
سطح شهرستان لردگان

اطالع رسانی ،سامانه 190شهرستان لردگان

کنترل ونظارت مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی توسط بازرسی از شیرنی پزی های سطح شهر لردگان
کارشناسان بهداشت محیط

بازرسی از قصابی های سطح شهرستان توسط بهداشت 
محیط

حضور مدیر وکارکنان شبکه بهداشت ودرمان در 
پاکسازی محیط زیست

روز آخر کاری سال 9۶ کارکنان شبکه بهداشت ودرمان آموزش آرایشگاههای زنانه شهرستان لردگان
شهرستان لردگان
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به روایت تصویرکیارکیارکیارشهرستــانشهرستــانشهرستــانشهرستــانشهرستــان 
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به روایت تصویرکیار
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شهرستــانشهرستــانشهرستــانشهرستــان 
اردل

به روایت تصویر
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اردل
به روایت تصویر
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