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حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت 

آغـاز سال ۱۳۹۸، سـال جدیـد را سـال «رونق تولید» نام گـذاری کـردند

بسم اهللا الّرحمن الّرحیم

یا مقّلب القلوب و االبصار یا مدبّر الّلیل و الّنهار یا محّول الحول و االحوال 

حّول حالنا الی احسن الحال.

خــدا را شــکرگزارم کــه مقــّدر فرمــود امســال هــم عیــد نــوروز را کــه بــا 

میــالد مســعود امیــر مؤمنــان و مــوالی مّتقیــان همزمــان شــده اســت، 

بــه مّلــت عزیــز ایــران تبریــک عــرض کنــم؛ عیدتــان مبــارک هم میهنــان 

ــا دل  ــا ســالمت جســمی، ب ــا ســعادت، ب عزیــز! امیــدوارم همــه  شــما ب

ــوی ان شــاءاهللا ایــن ســال  ــا توفیقــات روزافــزون مــاّدی و معن شــاد و ب

جدیــد را بگذرانیــد. تبریــک ویــژه عــرض میکنــم بــه خانــواده ی معّظــم 

ــراوان  ــا، و درود ف ــای آنه ــز و خانواده ه ــازان عزی ــه جانب ــهیدان و ب ش

ــر شــهیدان. ــر امــام بزرگــوار و ارواح مطّه ــه روح مطّه ســتم ب می

 ســال ُپرماجرایــی را گذراندیــم. در ایــن ســالی کــه گذشــت، مّلــت ایــران 

بــه معنــی واقعــی خــوش درخشــید. دشــمنان نقشــه ها کشــیده بودنــد، 

نقشــه ها داشــتند بــرای مّلــت ایــران. صالبــت مّلــت و بصیــرت مّلــت 

و هّمــت جوانــان، نقشــه های دشــمنان را خنثــی کــرد. در مقابــِل 

ــا،  ــکا و اروپ ــول خودشــان بی ســابقه ی آمری ــه ق ی شــدید و ب تحریم

مّلــت ایــران، هــم در عرصــه ی سیاســی، هــم در عرصــه ی اقتصــادی یــک 

واکنــش محکــم و مقتدرانــه ای از خــود نشــان داد.

 در عرصــه ی سیاســی، مظهــر ایــن واکنــش راه پیمایی عظیم بیســت ودّوم 

ــود.  ــال ب ــن س ــای ای ــول ماه ه ــردم در ط ــای م ــن و موضع گیری ه بهم

مظهــر موضع گیــرِی تقابــل اقتصــادی، [عبــارت اســت از] افزایــش 

ــان،  ــرکتهای دانش بنی ــمگیر ش ــش چش ــی، افزای ــی و فّن ــکارات علم ابت

افزایــش تولیــدات زیربنائــی و اساســی داخلــی کــه از جملــه همیــن چنــد 

روز قبــل از ایــن، افتتــاح فازهــای متعــّدد گاز جنــوب کشــور و قبــل از آن، 

افتتــاح پاالیشــگاه بــزرگ بندرعبــاس و از ایــن قبیــل کارهایــی کــه انجــام 

ــت  ــمنان و خباث ــمنِی دش ــل دش ــت در مقاب ــن مّل ــود. بنابرای ــه، ب گرفت

دشــمنان توانســت قــدرت خــود، هیبــت خــود، و عظمــت خود را نشــان 

بدهــد و آبــروی مّلــت مــا و آبــروی انقــالب مــا و آبــروی نظــام جمهــوری 

اســالمی مــا بحمــداهللا افزایــش پیــدا کــرد.

 مشــکل اساســی کشــور، همچنــان مشــکل اقتصــادی اســت؛ بخصــوص 

در ایــن ماه هــای اخیــر، مشــکالت معیشــتی مــردم زیــاد شــد. بخشــی 

ــائل  ــه ی مس ــا در زمین ــای نارس ــه مدیرّیته ــت ب ــوط اس ــا مرب از اینه

اقتصــادی کــه اینهــا حتمــًا بایســتی جبــران بشــود. برنامه هایــی وجــود 

ــول  ــر در ط ــن تدابی ــاءاهللا ای ــه ان ش ــده ک ــیده ش ــری اندیش دارد، تدابی

ــن لحظــه شــروع میشــود -ســال  ــروز از ای ــه ام ســال جــاری، ســالی ک

۹۸- بایســتی بــه ثمــر بنشــیند و مــردم آثــار آن را احســاس بکننــد. آنچــه 

مــن عــرض میکنــم، ایــن اســت کــه مســئله ی فــوری کشــور و مســئله ی 

ــت. در  ــاد» اس ــئله ی «اقتص ــالً مس ــور فع ــت کش ــور و اولوّی ــّدی کش ج

مســئله ی اقتصــاد مســائلی کــه داریــم زیــاد اســت: بحــث کاهــش ارزش 

ــردم  ــد م ــدرت خری ــث ق ــت، بح ــم اس ــئله ی مه ــک مس ــی ی ــول مّل پ

همیــن جــور، بحــث مشــکل کارخانه جــات و کــم کاری و احیانــًا تعطیلــی 

ــت.  ــکالت اس ــا مش ــت. اینه ــل اس ــن قبی ــات از ای ــی از کارخانه ج بعض

آنچــه مــن مطالعــه کــردم و از نظــر کارشــناس ها اســتفاده کــردم، کلیــد 

ایــن همــه، عبــارت اســت از «توســعه ی تولیــد مّلــی».

 ســال ۹۷ را مــا ســال «حمایــت از کاالی ایرانــی» اعــالم کردیــم. نمی 

بگویــم کــه ایــن شــعار بــه طــور کامــل عملــی شــد، اّمــا می بگویــم 

ایــن شــعار بــه صــورت وســیعی مــورد توّجــه قــرار گرفــت و در بســیاری 

ــت  ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس ــردم م ــوی م ــعار از س ــن ش ــوارد، ای از م

ــت. امســال مســئله   ــد داش ــر خواه ــًا تأثی ــن قطع ــد و همی ــل ش و عم

ــوان  ــه عن ــد را ب ــئله ی تولی ــت. می مس ــرح اس ــد» مط «تولی

ــد، هــم  ــه راه بیفت ــر چنانچــه ب ــد اگ ــرار بدهــم. تولی ــت ق محــور فّعالّی

میتوانــد مشــکالت معیشــتی را حــل کنــد، هــم می اســتغناء کشــور 

از بیگانــگان و دشــمنان را تأمیــن کنــد، هــم می مشــکل اشــتغال را 

برطــرف کنــد، هــم حّتــی میتوانــد مشــکل ارزش پــول مّلــی را تــا حــدود 

زیــادی برطــرف کنــد. لــذا مســئله  تولیــد بــه نظــر مــن مســئله  محــوری 

امســال اســت؛ لــذا مــن شــعار را امســال ایــن قــرار دادم: «رونــق تولید». 

بایــد همــه تــالش کننــد تولیــد در کشــور رونــق پیــدا کنــد. از اّول ســال 

تــا آخــر ســال ان شــاءاهللا ایــن معنــا بــه صــورت چشــمگیری در کشــور 

محســوس باشــد. اگــر ایــن [طــور] شــد، امیدواریــم کــه ان شــاءاهللا حــّل 

مشــکل اقتصــادی راه بیفتــد.
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ــد و  ــن حم ــهرکرد، ضم ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب مدی

ســپاس خداونــد متعــال کــه توفیــق و مجــال خدمتگــزاری بــه بنــده و همــکاران پــر تالشــم در 

مدیریــت و روابــط عمومــی هــای واحدهــای تابعــه را ارزانــی داشــت تــا بــا انتشــار شــماره ای 

دیگــر از ســری مجموعــه هــای فصلنامــه خبــری و اطــالع رســانی پــژواک در خدمــت مخاطبیــن 

ــاز ســال ۱۳۹۸ را  ــار و آغ ــرا رســیدن به ــزرگ، ف ــق ب ــن توفی ــراز خرســندی از ای خــود باشــیم و اب

بــه همــه همــکاران محتــرم، اســاتید، دانشــجویان تبریــک عــرض مــی نمایــم و در ســال جدیــد 

ــگاه،  ــرم دانش ــت محت ــتان، سرپرس ــریف اس ــردم ش ــرای م ــزون را ب ــات روز اف ــالمتی و توفیق س

ــالمت  ــه س ــان عرص ــنل و زحمتکش ــی پرس ــجویان و تمام ــاتید، دانش ــران، اس ــن، مدی معاونی

آرزومنــدم. امیــد اســت، ســال جدیــد را بــا امیــدواری بــه ذات حضــرت حــق آغــاز و همــگام بــا 

بهــار و فصــل رویــش در راســتای تحقــق اهــداف حــوزه ســالمت گام برداشــته و روز بــه روز شــاهد 

ی  رشــد و بالندگــی کشــور در تمامــی زمینــه هــای علمــی، آموزشــی، پژوهشــی و ارتقاء شــاخص

ی چشــمگیر  بهداشــتی و بهبــود وضعیــت خدمــت رســانی بــه آحــاد جامعــه و کســب موفقیت

در حــوزه ســالمت باشــیم.

مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ضمن آرزوی ســالی 

سرشــار از موفقیــت و شــادکامی بــرای یکایــک شــما مخاطبیــن عزیــز امیــدوار اســت، بــا  یــاری از 

ذات الیــزال الهــی و در ســایه توجهــات حضــرت بقیــه ا... االعظــم مهــدی موعــود (عــج) بــا پیــروی 

از رهبــری هــای حکیمانــه رهبــر عظیــم الشــان انقــالب اســالمی حضــرت  آیــت ا... العظمــی امــام 

ــدی هــای شایســته خویــش و در مســیر  ــری از توانمن ــا بهــره گی ــی) ب ــه العال ــه ای (مدظل خامن

خدمــت بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی پیــروز و ســر بلنــد باشــید.
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پیام تبریک سال نو سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

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

چهارمحــال و بختیــاری در پیامــی فــرا رســیدن ســال نــو را تبریــک گفــت.

به گزارش وبدا؛ در متن پیام دکتر مجید شیرانی آمده است،

 یا مقلب القلوب و االبصار

یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول و االحوال

حول حالنا الی احسن الحال

در آســتانه فصــل بهــار و رســتاخیز طبیعــت قــرار گرفتــه ایــم؛ فصلــی کــه نوشــدگی، 

ــه انســان هــا  ــاری را ب ــزرگ بردب ــم هســتی و درس ب ــه عال ســرزندگی و تحــول را ب

هدیــه مــی دهــد. 

خداونــد متعــال را بابــت فرصــت خدمتگــزاری کــه نصیــب بنده نموده شــاکر هســتم 

و قــدردان همــه عزیزانــی هســتم کــه در جــای جــای اســتان در حــوزه بهداشــت و 

ــاری  ــور چهارمحــال و بختی ــردم غی ــه م ــات حــوزه ســالمت ب ــه خدم ــان و ارائ درم

ــا  ــال ۱۳۹۷ را ب ــت، س ــده اس ــام آم ــن پی ــن ای ــه مت ــد. در ادام ــی نماین ــت م خدم

ــون در آســتانه ســال ۹۸  ــراز و نشــیب هــا پشــت ســر گذاشــته و هــم اکن همــه ف

قــرار گرفتــه ایــم، امیــد اســت همچنــان بــا همراهــی شــما ســخت کوشــان جامعــه 

ــم در  پزشــکی، اســاتید، کارکنــان و تــالش هــای شــبانه روزی مســئولین امــر بتوانی

راســتای مرتفــع نمــودن مشــکالت و ارتقــاء ســطح ســالمت و بهبــود کیفیــت  ارائــه 

ــریف  ــردم ش ــی و م ــاری تعال ــت ب ــات رضای ــوده و موجب ــل نم ــق عم ــات موف خدم

اســتان را فراهــم نما�ــم.

همچنیــن در ادامــه ایــن پیــام دکتــر شــیرانی آورده اســت، در آســتانه حلــول بهــار 

ــی و  ــگ تازگ ــز رن ــا نی ــای م ــم، دل ه ــی خواه ــا م ــی ه ــد پاک ــت، از خداون طبیع

ســرزندگی بــه خــود پذیــرد و همــراه بــا دعــوت طبیعــت بــه نــو شــدن، بــرای ســالی 

پــر از ســعادت و نیکبختــی گام برداریــم.وی، در ادامــه از خالق هســتی، ســالی سرشــار 

از موفقیــت، بهــروزی و کامیابــی را بــرای ایــران ســرافراز و ایرانیــان ســربلند و همــه 

هــم اســتانیان عزیزمــان بــه ویــژه کارکنــان، اســاتید و دانشــجویان ایــن مجموعــه 

مســئلت نمــوده اســت.
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قدردانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از دست اندرکاران ستاد تسهیالت سفر نوروزی در حوزه سالمت

ــتی و  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــدا؛ سرپرس  وب

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در پیامــی از دســت انــدرکاران ســتاد 

تســهیالت ســفر نــوروزی در حــوزه ســالمت ایــن اســتان قدردانــی کرد.

ــروز بخشــی  ــده اســت، ام ــام آم ــن پی ــن ای ــدا؛ در مت ــزارش وب ــه گ ب

ــان  ــز و هموطن ــای عزی ــتانی ه ــم اس ــر ه ــش خاط ــایش و آرام از آس

گرامــی را مرهــون زحمــات شــبانه روزی پرســنل خــدوم حــوزه ســالمت 

ــواده  ــار خان ــه در کن ــه هم ــی ک ــه در روزهای ــم، ک ــی دانی ــتان م اس

خــود تعطیــالت نــوروزی را ســپری مــی کردنــد، در لبــاس خدمــت در 

بیمارســتانها، مراکــز بهداشــتی و درمانــی و تمامــی حــوزه هــا مشــغول 

خدمــت بــه مــردم ایــن مــرز و بــوم بــوده انــد.

دکتــر مجیــد شــیرانی در ادامــه بــا اشــاره بــه وقــوع ســیل در شــهرهای 

مختلــف کشــور آورده اســت، متاســفانه امســال در حالــی بــه اســتقبال 

ســال نــو رفتیــم کــه بــاران هــای ســیل آســا در برخــی از اســتانهای مــا 

موجــب ایجــاد ســیالب هایــی شــد کــه مســبب خســارت های جانــی 

و مالــی بــه هموطنانمــان گردیــد و اســتان چهارمحــال وبختیــاری نیــز 

ــا  ــا ب ــام همــکاران م ــن ای ــوده اســت و در ای ــن امــر مســتثنی نب از ای

ــد و بازرســی از  ــه بحــران و بازدی ــی کمیت ــی در پ ــزاری جلســات پ برگ

ــوع  ــا در خطــر وق ــد و ی ــی شــده بودن ــه دچــار آب گرفتگ ــی ك مناطق

ــد ســعی در ایجــاد آرامــش در بیــن مــردم و  ــرار داشــته ان ســیالب ق

ایجــاد شــرایطی امــن بــرای هــم اســتانی هایمــان داشــتند.

ــی  ــک م ــی ش ــت، ب ــده اس ــام آم ــن پی ــن ای ــه مت ــن در ادام همچنی

دانیــم و یقیــن داریــم کــه خانــواده بــزرگ حــوزه ســالمت در اســتان 

چهارمحــال وبختیــاری در جهــت پیشــبرد اهــداف حــوزه ســالمت 

ــولیتهای  ــغلی و مس ــف ش ــام وظای ــرای انج ــود را ب ــالش خ ــام ت تم

ــه  ــه کار گرفت ــور ب ــالی کش ــالمی و اعت ــران اس ــرفت ای ــی، پیش قانون

ــش  ــال، آرام ــای س ــی روزه ــد تمام ــوروز مانن ــالت ن اســت و در تعطی

را پیشــکش هموطنانمــان نمــوده انــد و وجــدان کار ،خدمــت ارزنــده، 

ــردار  ــار و ك ــرلوحه ی گفت ــت را س ــت، راز داری و خدم ــت، صداق عدال

خــود قــرار داده و تمــام تــالش خــود را در جهــت جلــب رضایــت ایــزد 

ــد. ــه كار مــی بندن متعــال ب

دکتــر شــیرانی در ادامــه بــا بیــان اینکــه زحمــت هــا و فــداکاری هــای 

شــبانه روزی عزیــزان در تمامــی بیمارســتانهای اســتان، اورژانــس 

ــا،  ــگاه ه ــذا و دارو، آزمایش ــوزه غ ــی، ح ــتی درمان ــز بهداش ۱۱۵، مراک

ی نــوروزی، تیــم هــای بازرســی و ... در عیــد نــوروز، بــر کســی  کمپ

پوشــیده نخواهــد مانــد اظهــار داشــته اســت، مــا قــدردان پزشــكان، 

ــات،  ــبری، خدم ــل و هوش ــاق عم ــینهای ات ــاران، تكنس ــتاران، بهی پرس

تكنســین هــای اورژانــس ۱۱۵، كارشناســان و بازرســان بهداشــت، 

كارشناســان حــوزه غــذا و دارو و تمامــی پرســنل زحمــت كــش حــوزه 

ســالمت در اســتان هســتیم و خواهیــم بــود.وی در پایــان، از زحمــات 

تــک تــک همــکاران خــود در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ایــن 

ــت را در  ــر از دلخوشــی و موفقی ــا ســالی پ ــرای آنه ــی و ب ــام قدردان ای

بهــاری کــه بــا وجــود مشــكالت و ســیالبهایی كــه در كشــور عزیزمــان 

بــه وقــوع پیوســت و حــس همدلــی و نــوع دوســتی هموطنانمــان را 

ــه منصــه ظهــور گذاشــت، آرزو نمــوده اســت. ب
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد فرا رسیدن ۱۸ فروردین، روز جهانی بهداشت را گرامی داشت

وبــدا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی فــرا رســیدن ۱۸ فروردیــن، روز جهانــی بهداشــت را گرامــی داشــت 

. و افــزود: همــه ســاله روز ۱۸ فروردیــن (۷ آوریــل) بــه عنــوان روز جهانــی بهداشــت در کشــور هــای مختلــف جهــان گرامــی داشــته می

ــنامه  ــتین اساس ــورک، نخس ــالدی در نیوی ــال ۱۹۴۸ می ــن روزی در س ــه، در چنی ــان اینک ــا بی ــیرانی ب ــد ش ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

کنفرانــس بیــن المللــی بهداشــت از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی تدویــن گردیــد خاطــر نشــان کــرد، همچنیــن در ژوئــن همــان ســال 

نخســتین مجمــع عمومــی ســازمان بهداشــت جهانــی در ژنــو بــا حضــور نماینــدگان بیــش از شــصت و یــک كشــور جهــان تشــكیل شــد و 

از آن ســال بــه بعــد همــه ســاله چنیــن روزی بــه عنــوان روز جهانــی بهداشــت در كشــورهای مختلــف گرامــی داشــته مــی شــود.

ــوان یکــی از مباحــث مبنایــی در مباحــث توســعه منــدی  ــه عن ــران امــر بهداشــت همــواره ب وی تصریــح کــرد: در جمهــوری اســالمی ای

کشــور مــد نظــر بــوده اســت لــذا نام چنیــن روزی مــی توانــد فرصــت مناســب جهــت اطــالع رســانی و حرکــت در راســتای تحقــق 

اهــداف کالن حــوزه ســالمت فراهــم نمایــد.

ــه  ــی ســالمت" ب ــرای پوشــش همگان ــه بهداشــتی ب ــی بهداشــت" و " مراقبــت هــای اولی وی در ادامــه از انتخــاب شعار"پوشــش همگان

عنــوان شــعار و موضــوع روز جهانــی ســالمت ســال ۹۸ خبــر داد. دکتــر شــیرانی اظهــار داشــت: پوشــش همگانــی بهداشــت متضمــن ایــن 

نکتــه اســت کــه تمامــی افــراد و جوامــع بتواننــد در هــر زمــان و هــر مکانــی کــه بــه خدمــات بهداشــتی بــا کیفیــت نیــاز داشــته باشــند، 

بــدون بــار مالــی بــه آن دسترســی داشــته باشــند.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: ایــن امــر شــامل طیــف وســیعی از خدمــات مــورد نیــاز در سراســر عمــر از ترویــج و 

ارتقــا ســالمت تــا پیشــگیری، درمــان، بازتوانــی و مراقبتهــای تســکینی اســت و بــه بهتریــن نحــو بــر پایــه یــک سیســتم قــوی مراقبتهــای 

بهداشــتی اولیــه، قابــل عرضــه مــی باشــد.

١٨ ﹁︣ورد﹟ روز ︗︋ �︀︡ا︫️

world health day!
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پیام تبریک سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت روز ملی دندانپزشک

تبریک سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی

وبــدا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری در پیامــی فرارســیدن روز ملــی دندانپزشــکی را تبریــک 

گفــت.  

ــن  ــام خــود چنی ــن پی ــدای مت ــد شــیرانی در ابت ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

آورده اســت؛ امــروزه تأمیــن، حفــظ و ارتقــاء ســالمت آحــاد جامعــه در راســتای 

ــارکت  ــکاری و مش ــد هم ــالمت نیازمن ــام س ــی نظ ــت های کل ــرای سیاس اج

ــت.  ــات اس ــده خدم ــطوح ارائه دهن ــی س  تمام

ــان و  ــالمت ده ــش س ــت و نق ــت، اهمی ــته اس ــار داش ــز اظه ــه نی وی در ادام

دنــدان در حفــظ ســالمتی، ارتقــای کیفیــت زندگــی و جلوگیــری از بــروز بســیاری 

از بیماری هــا در دوران  مختلــف زندگــی از کودکــی تــا ســالمندی و نیــز دسترســی 

عادالنــه بــه خدمــات دندانپزشــکی موجــب شــده اســت تــا نــگاه ویــژه ای بــه 

ــرد، از  ــان نظــام ســالمت شــکل گی ــب متولی ــدان از جان بهداشــت  دهــان و دن

ایــن  رو جایــگاه دندان پزشــکان و فعــاالن ایــن عرصــه بیــش از پیــش برجســته 

 شــده اســت. وی در ادامــه از دندان پزشــکان به عنــوان یکــی از ارکان نظــام 

ســالمت یــاد کــرده اســت کــه، همــواره بادانــش، مهــارت و چیره دســتی خــود 

خدمــات گســترده ای در راســتای  پیشــگیری، درمــان بیماری هــای دهــان و دنــدان، ارتقــای ســطح ســالمت و آمــوزش 

روش هــای بهداشــتی بــه افــراد جامعــه ارائــه داده و نقــش  بســیار مهــم و قابل توجهــی در نظــام ســالمت و ارتقــای 

ــد.  ــا می نماین ــه ایف ــراد جامع ــی اف ــت زندگ کیفی

دکتــر شــیرانی، ضمــن تبریــک اعیــاد شــعبانیه و گرامیداشــت ۲۳ فروردین مــاه، روز ملــی دندانپزشــکی در ایــن پیــام، 

از زحمــات و تالش هــای بی وقفــه  اســاتید، اعضــای هیــأت علمــی، دانشــجویان پرتــالش دانشــکده دندانپزشــکی و 

کاركنــان مراكــز ثابــت و ســیار دندانپزشــكی تحــت پوشــش  دانشــگاه در جای جــای اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

قدردانــی نمــوده و از درگاه خداونــد متعــال ســالمتی و ســعادت را بــرای ایــن عزیــزان آرزو نمــوده اســت. 

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

فرارســیدن ۳۰ فروردیــن مــاه، ســالروز میــالد حکیــم جرجانــی و روز علــوم آزمایشــگاهی را بــه تالشــگران 

عرصــه آزمایشــگاه تبریــک و تهنیــت عــرض نمــود.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی بــا اشــاره به نقــش موثــر جامعــه آزمایشــگاهیان در تشــخیص 

بیمــاری هــا، تشــخیص شــیوه صحیــح درمــان و تســریع رونــد بهبــود بیمــاری و بازگشــت ســالمت 

ــف  ــوم پزشــکی را در عرصــه هــای مختل ــواره دانشــگاه عل ــزان هم ــن عزی ــار داشــت: ای ــاران اظه بیم

خدمــت رســانی یــاری مــی نماینــد.

وی تصریــح کــرد: اکنــون کــه ســالروز میــالد حکیــم بــزرگ جرجانــی بــه عنــوان روز آزمایشــگاه نامگذاری 

شــده اســت از ایــن فرصــت بــرای تقدیــر از تــالش هــای بــی شــائبه ایــن قشــر خــدوم، بهــره جســته 

ــه آزمایشــگاهی را  ــال موفقیــت وســالمتی جامع ــد متع ــن روز را گرامــی داشــته و از درگاه خداون و ای

مســئلت مــی نما�ــم.

ــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه  سرپرســت دانشــگاه عل

از اقــدام نوعدوســتانه جامعــه آزمایشــگاهیان و ماماهــای شــاغل در واحدهــای تابعــه دانشــگاه بــرای 

اختصــاص هزینــه جشــن گرامیداشــت روز آزمایشــگاه و مامــا بــرای کمــک بــه ســیل زدگان خبــر داد و 

ضمــن تحســین ایــن اقــدام از تمامــی عزیزانــی کــه بــا اتخــاذ ایــن تصمیــم و همــکاری بــرای اجرایــی 

نمــودن آن ســعی در یــاری رســانی بــه هموطنــان ســیل زده را دارنــد تقدیــر کــرد.

٢٣ ﹁︣ورد﹟ روز ﹝� د﹡︡ا﹡�︫� 
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تاکید مدیران آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی استان بر تعامل بیشتر این دو نهاد

ــر کل  ــاه ۹۸ مدی ــن م ــن روز از فروردی ــت و چهارمی ــدا؛ در بیس وب

آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیــاری و معاونیــن ایــن اداره 

ــوم پزشــکی شــهرکرد  ــر سرپرســت دانشــگاه عل ــا حضــور در دفت ب

ضمــن دیــدار نــوروزی و بررســی جنبــه هــای همــکاری بــر تعامــل 

بیشــتر ایــن دو نهــاد تاکیــد داشــتند.

ــات  ــوم پزشــکی، خدم ــدا؛ سرپرســت دانشــگاه عل ــزارش وب ــه گ ب

ــا  ــدار ب ــن دی ــاری در ای ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

ــت  ــرورش در تربی ــوزش و پ ــدی آم ــر و کلی ــه نقــش موث اشــاره ب

نیروهــای کارآمــد و ارزشــی بــرای نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 

ــروی  ــت نی ــکی در تربی ــوم پزش ــگاه عل ــگاه دانش ــه جای ــران ب ای

ــی اشــاره داشــت.  ــه خدمــات بهداشــتی و درمان متخصــص و ارائ

دکتــر مجیــد شــیرانی تصریــح کــرد: آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه 

علــوم پزشــکی دو نهــادی هســتند کــه در دورافتــاده تریــن نقــاط و 

در ســخت تریــن شــرایط همــواره بــه مــردم ارائــه خدمــات ارزنــده 

ــر  ــی عم ــالهای ابتدای ــان س ــردم از هم ــد و م ــی نماین ــی م و حیات

از خدمــات ایــن دو نهــاد بهــره منــد و بــا دریافــت ایــن خدمــات 

مســیر زندگــی خــود را بــه نحــو بهتــر در پیــش مــی گیرنــد.وی، بــا 

اشــاره بــه ضــرورت توجــه بــه جایــگاه و نقــش آمــوزش و پــرورش 

ــرای  ــتر ب ــه بیش ــر چ ــل ه ــرای تعام ــد، ب ــروی کارآم ــت نی در تربی

ــی آن اعــالم  ــن اداره در راســتای تحقــق اهــداف عال ــه ای کمــک ب

آمادگــی نمــود.

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش چهارمحــال وبختیــاری نیــز در ادامــه 

ضمــن تقدیــر از همــکاری مســتمر و موثــر دانشــگاه علــوم پزشــکی 

در برنامــه هــای مشــترک ایــن دو اداره بــا اشــاره بــه تمایــل دانــش 

ــن  ــده از ای ــکی در آین ــای پزش ــته ه ــه رش ــتغال ب ــه اش ــوزان ب آم

امــر بــه عنــوان یــک فرصــت و در عیــن حــال تهدیــدی جــدی در 

ایــن حــوزه یــاد كــرد. دکتــر فرحنــاز قاعــد امینــی افــزود: اگــر ایــن 

تمایــل صرفــًا بــه منظــور کســب درآمــد بیشــتر باشــد نگــران کننده 

ــفه  ــوزان از فلس ــش آم ــالع دان ــورت اط ــه در ص ــال آنک ــت ح اس

شــغل پزشــکی، ســختی هــا و چالــش هــای آن و بــرای خدمــت به 

جامعــه باشــد ارزشــمند و امیــدوار کننــده اســت. وی اظهار داشــت: 

دانشــگاه علــوم پزشــکی و آمــوزش و پــرورش دو نهــادی هســتند 

ــرده و هــر دو  ــدا ک ــن اجتماعــات حضــور پی ــار کوچکتری ــه در کن ک

بــه نحــوی نجــات بخــش و تاثیــر گــذار هســتند.وی بــا اشــاره بــه 

ــان و  ــوزان و معلم ــش آم ــی دان ــی و روان ــالمت روح ــت س اهمی

کاهــش ســن افســردگی بــر ضــرورت ایجــاد فضــای نشــاط و بهــره 

گیــری از ظرفیــت هــای موجــود بــرای ایجــاد شــادی و نشــاط در 

بیــن دانــش آمــوزان تاکیــد نمــود.

ــرورش  ــوزش و پ ــالمت اداره کل آم ــی و س ــت بدن ــاون تربی مع

چهارمحــال وبختیــاری نیــز در ایــن جلســه، فعالیــت در حوزه ســواد 

حرکتــی و فعالیــت بدنــی، اجــرای وظایــف ابالغــی و پیشــگیری از 

آســیب هــای اجتماعــی، افزایــش ســواد ســالمت دانــش آمــوزان 

را از وظایــف آمــوزش و پــرورش برشــمرد.خدایار قاســم پــور افــزود: 

انجــام معاینــات مقدماتــی هــر ســاله بــا همــکاری دانشــگاه علــوم 

پزشــکی بــرای پایــه هــای اول، چهــارم و دهــم انجــام مــی شــود.

ــوز  ــش آم ــزار دان ــدان ۱۰۰ ه ــان و دن ــات ده ــام معاین وی از انج

مقطــع ابتدایــی خبــر داد و افــزود: بــرای پایــه ششــم نیــز وارنیــش 

فلورایــد تراپــی در حــال انجــام و در کنــار ارائــه آمــوزش هــای الزم 

تاکنــون توانســته اســت میــزان پوســیدگی دنــدان دانــش آمــوزان 

را ۱.۲ کاهــش دهــد.

ــروه  ــق گ ــوزش از طری ــه آم ــتای برنام ــزود: در راس ــور اف ــم پ قاس

ــالمت  ــفیر س ــزار س ــط ۲۶ ه ــا توس ــوزش ه ــز آم ــاالن نی همس

ــزار و  ــه وی، ۳۳ ه ــت.به گفت ــام اس ــال انج ــوزی در ح ــش آم دان

۵۰۰ دانــش آمــوز نیــز تحــت پوشــش برنامــه مکمــل یــاری قــرص 

آهــن و ویتامیــن D قــرار گرفتــه انــد.وی اظهــار داشــت: در راســتای 

ــای  ــوزش ه ــوز آم ــش آم ــزار دان ــز ۷۳ ه ــدز نی ــگیری از ای پیش

ــون ۱۱۸ مدرســه  ــور گفــت: هــم اکن ــه اند.قاســم پ ــرا گرفت الزم را ف

اســتان بــه عنــوان مــدارس مــروج ســالمت فعالیــت و دارای یــک 

تــا پنــج ســتاره هســتند.وی در ادامــه بــه برگــزاری نمایشــگاه هــا، 

ــای  ــبت ه ــترک در مناس ــای مش ــه ه ــرای برنام همایش و اج

ــگیری از  ــالم، پیش ــه س ــالمت، تغذی ــه س ــه هفت ــف از جمل مختل

ــوم  ــگاه عل ــک دانش ــا کم ــرطان و ... ب ــگیری از س ــت و پیش دیاب

ــکی اســتان اشــاره داشــت. پزش

ــی و  ــالمت روح ــت س ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــه ب ــور در ادام ــم پ قاس

جســمی معلمــان و تاثیــر آن بــر حفــظ شــادی و نشــاط فضاهــای 

ــوم  ــا دانشــگاه عل ــن اداره ب ــل بیشــتر ای ــزوم تعام ــر ل آموزشــی ب

ــان  ــری ســالمت معلم ــه هــای غربالگ ــرای انجــام برنام پزشــکی ب

تاکیــد کــرد.
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تشکیل جلسه مدیریت بحران در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تقدیر سرپرست دانشگاه علوم پزشکی از کلیه عوامل اجرایی کمیته مدیریت بحران دانشگاه

دستور آماده باش سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به معاونین،روسای واحدهای تابعه

وبــدا؛ سرپرســت و رئیــس مدیریــت بحــران دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

ــی  ــت: در پ ــاری گف ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــی، در ششــمین روز از  ــی هــا در روزهــای آت ــه بارندگ ــی ادام پــش بین

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــات رئیس ــای هی ــاه ۹۸ ، اعض ــن م فروردی

ــد. اســتان تشــکیل جلســه مدیریــت بحــران دادن

ــه  ــن جلس ــی ای ــزود: ط ــیرانی اف ــد ش ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ضمــن بررســی وضعیــت کنونــی مراکــز، بــرآورد تجهیــزات و امکانــات، 

ظرفیــت پذیــرش مصدومــان احتمالــی در بیمارســتان هــا، تامیــن آب 

ــای  ــامانه ه ــر س ــا ب ــارت ه ــدید نظ ــالمت آب، تش ــظ س ــرب و حف ش

ــد شــد. ــر آمادگــی کامــل بیمارســتان هــا تاکی آبرســانی ، ب

وی افــزود: همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه احتمــال بحــران درسیســتم 

آبرســانی وجــود دارد ، بــه منظــور پیشــگیری از بیماریهــای منتقلــه بــر 

لــزوم مراقبــت ونظــارت کامــل در تامیــن آب ســالم و بهداشــتی تاکیــد 

شــد.به گفتــه وی، در ایــن جلســه مقــرر شــد، مراکــز خدمــات رســان آب 

ذخیــره جهــت ۲۴ ســاعت را پیــش بینــی وتــدارک ببیننــد.

ــرق اضطــراری  ــد ب دکتــر شــیرانی اظهــار داشــت: تامیــن دســتگاه مول

درمراکــز خدمــات جامــع ســالمت بــا توجــه بــه اینکــه احتمــال قطــع 

بــرق وجــود دارد را از دیگــر مصوبــات ایــن جلســه برشــمرد. بــه گفتــه 

وی، کلیــه تمهیــدات وتدابیــر الزم بــرای مدیریــت نیــروی انســانی مــورد 

نیــاز و همچنیــن وســایل وتجهیــزات وتــدارک دارو و ... بــه عمــل آمــد

وبــدا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از کلیــه عوامــل اجرایــی کمیتــه 

مدیریــت بحــران دانشــگاه بــه منظــور پیگیــری شــبانه روزی مشــکالت 

ــای  ــی ه ــائل بارندگ و مس

اخیــر در ســطح اســتان 

ــرد. ــر ک تقدی

بــه 

ــی از  ــکر و قدردان ــن تش ــیرانی ضم ــد ش ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب گ

معاونیــن، هیــات رئیســه ،روســای شــبکه هــای ۹ گانــه و بیمارســتان 

ــتی  ــی و بهداش ــه کادر درمان ــتاران و کلی ــکان، پرس ــران ،پزش ــا، مدی ه

ــه  ــتان ب ــطح اس ــران در س ــام بح ــیفت در ای ــور در ش ــا حض ــه ب ك

صــورت شــبانه روزی وتمــام وقــت بــه مــردم عزیــز اســتان ،مســافران 

،گردشــگران و مراجعیــن بــه بیمارســتان هــاو مراكــز بهداشــتی درمانــی 

در سراســر اســتان خدمــت رســانی، نظــارت و در جهــت مرتفــع نمــودن 

مشــكالت مربــوط بــه بارندگــی هــا و جــاری شــدن ســیالب در مناطقی 

از اســتان اقــدام نمــودن بــر نقــش موثــر عوامــل اجرایــی در كاهــش 

خســارات اشــاره داشــت.

ــروز حــوادث  وی در ادامــه اظهــار داشــت: بــدون شــک در مواقــع ب

طبیعــی آنچــه در کنــار ، پیــش بینــی مشــکالت، بــرآورد تجهیــزات 

ــات،  ــم آوردن امکان ــرای فراه ــع ب ــه موق ــدام ب ــات الزم، اق و امکان

ــان  ــظ ج ــارات و حف ــش خس ــب کاه ــع و ... موج ــت مناب مدیری

ــاركت  ــی، مش ــردد همدل ــی گ ــه م ــا حادث ــر ب ــق درگی ــردم مناط م

ــاندن  ــل رس ــه حداق ــرای ب ــئولین ب ــردم و مس ــن م ــی بی و همراه

ــت. ــی اس ــی و مال ــارات جان خس

وبــدا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، بــه همــه مســئولین، معاونیــن، 

روســای بیمارســتان هــا و شــبکه هــا و واحدهــای تابعــه دســتور آمــاده 

ــاش داد. ب

ــه ورود ســامانه  ــا توجــه ب ــد شــیرانی ب ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

بارشــی از روز یکشــنبه یازدهــم فروردیــن مــاه جــاری در اســتان و تــداوم 

ــر  ــارش هــا و آبگرفتگــی و وقــوع ســیالب در برخــی نقــاط اســتان ب ب

ــوادث  ــا ح ــه ب ــرای مقابل ــریع ب ــش س ــم هــای واکن ــی تی ــزوم آمادگ ل

احتمالــی و کاهــش آســیب هــای مالــی و جانــی تاکیــد نمــود.

وی تصریــح کــرد: تمامــی روســا و مدیــران در کلیــه ســطوح بایــد ضمــن 

ــم آوری آن در  ــرای فراه ــدام ب ــزات الزم و اق ــات و تجهی ــرآورد امکان ب

اســرع وقــت، بــا اطــالع رســانی و حفــظ آمادگــی نســبت بــه کاهــش 

خســارات اقــدام نماینــد.

ــدید  ــالم و تش ــع آب س ــی مناب ــش بین ــن و پی ــت، تامی ــی اس گفتن

ــد  ــکات مــورد تاکی ــر ســامانه هــای آبرســانی از دیگــر ن نظــارت هــا ب

ــت. ــئول اس ــام مس ــن مق ای

دکتــر شــیرانی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: همچنیــن بیمارســتان هــای 

ــگ،  ــجاد(ع) کوهرن ــام س ــهرکرد، ام ــر(س) ش ــانی و هاج ــت اهللا کاش آی

امــام رضــا (ع) اردل، ولــی عصر(عــج )بروجــن، شــهداء لــردگان کــه دارای 

طبقــه ی منفــی هســتند و تجهیــزات مهــم و گــران قیمــت در بخــش 

هــای موجــود در ایــن طبقــات هســتند، نــكات ایمنــی و پیشــگیری از 

آب گرفتگــی را حتمــا رعایــت فرماینــد.

وی، اطــاق بــرق هــا و موتورخانــه هــا را جــز اولویــت هــا عنــوان کــرد 

ــن  ــی ای ــری از آب گرفتگ ــت جلوگی ــی جه ــوارد ایمن ــا م ــزود: حتم و اف

مــکان هــا مدنظــر قرارگیرنــد.

دکتــر شــیرانی اظهــار داشــت: مــوارد فــوق از طریــق معاونــت توســعه 

دانشــگاه بــه کلیــه شــرکتهای تاسیســاتی ابــالغ شــده اســت، بنابرایــن 

مســئولین بیمارســتانها کنتــرل و نظــارت الزم را در ایــن خصــوص نیــز 

اعمــال نماینــد.
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وبــدا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه موصــوف 

بــودن هــر کــس بــه صفتــی بــه خــودی خــود بــرای وی فضیلــت ایجــاد نمــی کنــد افــزود: بــرای مزیــن شــدن بــه هــر 

صفــت زیبایــی بایــد تــالش کــرد تــا آن صفــت در ســیر و ســلوک و رفتــار نیــز نمــود داشــته باشــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی در جمــع جانبــازان، ایثارگــران شــاغل و بازنشســته دانشــگاه و فرزنــدان شــهدا، 

ــزان  ــن عزی ــاز از حضــور در جمــع ای ــاس (ع) و روز جانب ــالد حضــرت ابوالفضــل العب ــاد شــعبانیه و می ــک اعی ضمــن تبری

اظهــار خرســندی نمــود.

ــل  ــرم اه ــان ح ــدس و مدافع ــاع مق ــال دف ــهدای هشــت س ــالمی، ش ــالب اس ــهدای انق ــره ش ــاد و خاط ــه ی وی در ادام

ــران  ــزان مایــه ی افتخــار و فخــر ای ــادگاران ایــن عزی ــازان و ایثارگــران و ی بیــت(ع) را گرامیداشــت و افــزود: شــهدا، جانب

اســالمی هســتند.

دکتــر شــیرانی اظهــار داشــت: امیــد اســت ســیر و ســلوک و مــکارم اخالقــی ایــن عزیــزان در جامعــه تســری پیــدا کــرده 

و هــر روز شــاهد ارائــه خدمــات بهتــر از ســوی مســئولین و همراهــی بیشــتر مــردم بــا نظــام باشــیم.وی تصریــح کــرد: 

ایثارگــران و جانبــازان شــاغل در دانشــگاه علــوم پزشــکی، روزی در مقابــل دشــمن کشــور را یــاری رســاندند و پــس از آن در 

عرصــه بهداشــت و درمــان ارائــه خدمــت نمــوده انــد لــذا تــالش ایــن عزیــزان همــواره قابــل تقدیــر اســت.دکتر شــیرانی 

در ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد: خداونــد متعــال مســیر خدمــت رســانی را بــرای همــه خدمتگــزاران بــه نظــام همــوار و 

همــواره یارگــر و پشــتیبان آنــان باشــد. 

گفتنــی اســت، مراســم گرامیداشــت روز جانبــاز شــاغل و بازنشســته دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان روز چهارشــنبه مــورخ 

۲۸ فروردیــن مــاه ۹۸ در مجتمــع فرهنگــی اللــه شــهرکرد برگــزار شــد.

موصوف بود به هر صفتی به خودی خود فضیلت ایجاد نمی کند

﹝﹫�د ︱ــ︣ت 
ا︋﹢ا﹜﹀︱ـ﹏ ا﹜︺︊︀س(ع) 
و روز ︗︀﹡︊︀ز �︣ا� ︋︀د
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پیام سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت هفته سالمت

ــا  ــی ب ــهرکرد در پیام ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــدا؛ سرپرس وب

اشــاره بــه شــعار هفتــه ســالمت ، "مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی 

راهــی بــه ســوی پوشــش همگانــی ســالمت"، بــر ضــرورت توجــه بــه 

ــر اقدامــات  مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی و اولویــت پیشــگیری ب

درمانــی تاکیــد نمــود.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی در ابتــدای ایــن پیــام آورده 

ــه  ــوان هفت ــه عن ــاه ب ــت م ــم اردیبهش ــت هفت ــم لغای ــت، یک اس

ــی  ــداد جهان ــن روی ــت ای ــن گرامیداش ــذاری و ضم ــالمت نامگ س

ــدف  ــا ه ــی ب ــی و خدمات ــی، فرهنگ ــوع آموزش ــای متن ــه ه برنام

ــت  ــظ و تقوی ــی و حف ــالمت، خودمراقبت ــواد س ــطح س ــای س ارتق

ــا  ــکی و ب ــوم پزش ــگاه عل ــط دانش ــه توس ــالمت در جامع ــگاه س جای

ــی ســالمت برگــزار مــی گــردد. همــکاری ســایر دســتگاه هــای متول

ــت شــعار  ــی بهداش ــازمان جهان ــه امســال س ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب

"مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی راهــی بــه ســوی پوشــش همگانــی 

ــه ۹۰  ــت: از آنجا�ک ــار داش ــت اظه ــرده اس ــاب ک ــالمت" را انتخ س

درصــد از نیازهــای ســالمت مــی توانــد در ســطح مراقبــت بهداشــتی 

اولیــه بــرآورده شــود، مراقبــت بهداشــتی اولیــه بــه عنــوان موضــوع 

ــه اســت. ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــی امســال، م اصل

ــری از  ــره گی ــا به ــت، ب ــوده اس ــدواری نم ــار امی ــه اظه وی در ادام

ایــن فرصــت شــاهد برداشــتن گام هــای  هرچــه موثرتــر در راســتای 

ــه  ســرمایه گــذاری در بهداشــت و مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی ب

عنــوان یــک راه مقــرون بــه صرفــه بــرای تامیــن پوشــش همگانــی 

ســالمت باشــیم و بــا ارتقــای ســالمت عمومــی، بخــش عمــده ای از 

ــده را کاهــش دهیــم. ــه و پیچی ــرای مراقبــت هــای پرهزین ــاز ب نی

ــالمت  ــه س ــبت هفت ــه مناس ــیرانی ب ــر ش ــام دکت ــن پی ــه مت در ادام

ــا  ــری هــای اجتماعــی در حــوزه ســالمت ب آمــده اســت، ایجــاد براب

پوشــش همگانــی خدمــات، ســاماندهی خدمــات بهداشــتی بــا توجــه 

بــه نیازهــا و انتظــارات مــردم، وارد کــردن موضــوع ســالمت در تمــام 

ــرای  ــارکتی ب ــای مش ــدل ه ــن م ــرای تدوی ــری ب ــا، پیگی ــش ه بخ

گفتگــوی همگانــی، افزایــش مشــارکت ذینفعــان، پنــج عنصــر کلیــدی 

مــورد نظــر ســازمان جهانــی بهداشــت، بــرای دســتیابی بــه اهــداف 

متناســب بــا پوشــش همگانــی ســالمت اســت کــه انتظــار مــی رود 

بــا همــكاری و همدلــی همــه همــكاران عزیــز در بخــش هــای دولتــی 

ــق آن  ــاهد تحق ــدر، ش ــا و همشــهریان گرانق ــمن ه ــی ، س ، خصوص

باشــیم. وی در پایــان ، ضمــن تبریــک و گرامیداشــت هفتــه ســالمت 

ــور و  ــالمت کش ــام س ــای نظ ــک اعض ــش یکای ــر نق ــد ب ــا تاکی و ب

اســتان در تامیــن، حفــظ و ارتقــا ســالمت آحــاد جامعــه و در راســتای 

ــهروندان،  ــه ش ــرای هم ــه ب ــتی اولی ــت بهداش ــای مراقب ــاخص ه ش

ــه ســازی اصــول  توفیــق روز افــزون متولیــان امــر در راســتای نهادین

ــد  ــوب را از درگاه خداون ــو مطل ــه نح ــه ب ــتی اولی ــای بهداش مراقبته

متعــال مســئلت نمــوده اســت.



۱۳

ارتقاء سطح خدمات از اولویت های کاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال ۹۸ است

وبــدا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری، ارتقــاء ســطح خدمــات را از اولویــت هــای کاری 

ایــن مجموعــه در ســال ۹۸ برشــمرد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی در دیــدار نــوروزی بــا معاونیــن، 

روســا و مدیــران مراکــز درمانــی، شــبکه هــای ۹ گانــه و واحدهــای تابعه، 

ــن  ــعبانیه و همچنی ــاد ش ــیدن اعی ــرا رس ــو، ف ــال ن ــک س ــن تبری ضم

تبریــک ۱۸ فروردیــن مــاه روز جهانــی بهداشــت، بــه برخــی فــرا و نشــیب 

طــی شــده در ســال گذشــته اشــاره داشــت.

وی، بــه حادثــه تلــخ جــان باختــن دو تــن از تکنســین هــای اورژانــس 

هوایــی و ســه تــن از پرســنل هوانیــوز در ایــام هماهنگــی ســتاد ســالمت 

نــوروزی ســال ۹۸ اشــاره داشــت و افــزود: علــی رغــم همــه ســختی هــا، 

اعضــای ســتاد ســالمت نــوروزی در ایــام تعطیــالت بــا تمــام قــوا و بــه 

بهتریــن نحــو انجــام وظیفــه نمودنــد.

وی تصریــح کــرد: ایــام نــوروز ۹۸ بــا کمتریــن تنــش و مشــکل جــدی در 

حــوزه ســالمت پشــت ســر گذاشــته شــد و وقــوع ســیل در مناطقــی از 

کشــور ضمــن برانگیختــن احساســات هــم نــوع دوســتی و تــالش بــرای 

کمــک رســانی بــه عزیــزان ســیل زده، موجــب اطــالع رســانی و اســتفاده 

ــر ضــرورت رعایــت  ــد ب ــرای آمــوزش همگانــی و تاكی از ایــن فرصــت ب

ــوب  ــی خ ــی و آمادگ ــوادث طبیع ــوع ح ــگام وق ــتی هن ــكات بهداش ن

كمیتــه بحــران و بررســی مجــدد امكانــات، تجهیــزات و آمادگــی نیروهــا 

بــرای خدمــت رســانی در شــرایط بحرانــی گردیــد.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام 

ــر ایشــان  ــو و تعبی ــری در نخســتین لحظــات آغــاز ســال ن معظــم رهب

ــه عنــوان ســوزنبان قطــار پیشــرفت جامعــه افــزود:  از جامعــه علمــی ب

بــا توجــه بــه خســارات عظیــم حادثــه اخیــر وقــوع ســیل در مناطقــی 

ــه اصــول علمــی، تخصصــی  ــه نظــر مــی رســد در توســعه ب از کشــور ب

ــت  ــی رعای ــت محیط ــول زیس ــده و اص ــه نش ــد توج ــه بای ــه ک آنگون

نشــده اســت.

دکتــر شــیرانی افــزود: در زمینــه مســئولیت ســازمانی نیــز وزارت 

بهداشــت ســال ۹۷ را بــه مشــکالت و ســختی هایی پشــت ســر گذاشــته 

و بــه لحــاظ اعتبــاری محدودیــت هایــی داشــته اســت کــه بــا حــوادث 

ــا چالــش هایــی مواجــه باشــد. ــان ب ــه نظــر مــی رســد همچن ــر ب اخی

وی بــا تاکیــد بــر لــزوم مدیریــت و صرفــه جویــی در منابــع و اولویــت 

بنــدی برنامــه هــا، نســبت بــه دریافــت پیشــنهادات و همفکــری تمامــی 

ــاری  ــال ج ــگاه در س ــای کاری دانش ــت ه ــن اولوی ــرای تع� ــران ب مدی

اعــالم آمادگــی کــرد.

دکتــر شــیرانی، اولویــت هــای اول وزارت خانــه را حفــظ ســالمت مــردم، 

تکمیــل و راه انــدازی پرونــده الکترونیــک ســالمت، تکمیــل رونــد ارجــاع 

الکترونیــك و پیشــرفت برنامــه پزشــك خانــواده و ادامــه قســمت هــای 

پرفایــده طــرح تحــول ســالمت عنــوان كــرد و افــزود: در حــوزه بهداشــت 

و درمــان نیــز تغ�ــر سیســتم پرداخــت را خواهیــم داشــت كــه جزئیــات 

آن نامفهــوم و در ســطوح وزارت خانــه در حــال بررســی اســت و نیــاز بــه 

بومــی ســازی دارد.

ــده  ــی، پیچی ــای تخصص ــازمان ه ــکی را از س ــوم پزش ــگاه عل وی دانش

دانســت و اظهــار داشــت: ارتقــاء ســطح خدمــات، اجــرای امــور محولــه 

بــه نحــو احســنت و اســتاندارد از اولویــت هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی 

اســتان اســت. 

ــی را از  ــوزش بالین ــد آم ــه فیل ــامان دادن ب ــرو س ــیرانی، س ــر ش دکت

ی حــوزه آمــوزش ایــن دانشــگاه برشــمرد و افــزود: در حــوزه  اولویت

ــز ضمــن انجــام دقیــق دســتورات ابالغــی از ســوی وزارت  بهداشــت نی

خانــه در مــاه هــای اول ســال، افزایــش انضبــاط اداری، حفــظ کرامــت 

ــد نظــر  ــات م ــازی خدم ــتاندارد س ــردم و اس ــا م ــانی در برخــورد ب انس

ــت. ــرار خواهــد گرف ق

ــی هــای شــاغلین در  ــه ای را از ویژگ ــارت و اخــالق حرف وی، ســواد، مه

حــوزه بهداشــت و درمــان برشــمرد و افــزود: بــا توجــه بــه ارائــه خدمــات 

ــتم  ــی و سیس ــخه نویس ــوه نس ــرات در نح ــاد تغ� ــی و ایج الکترونیک

ــن  ــا حساســیت بیشــتر در ای ــز ب ــی و نظــارت نی ارجــاع، راســتی آزمای

حــوزه دنبــال مــی شــود.

بــه گفتــه وی، در حــوزه درمــان نیــز توزیــع عادالنــه امکانــات و برنامــه 

ریــزی بــرای تخصیــص نیروهــای متخصــص بــه مناطــق مــورد نیــاز از 

اولویــت هــای ایــن حــوزه خواهــد بــود.

دکتــر شــیرانی، وجــود برخــی مشــکالت مربــوط بــه روابــط پرســنلی در 

بخــش هــا درمانــی را ناشــی از قانونگــذاری دانســته و اظهــار داشــت: 

ــل خواهــد  ــرم منتق ــدگان محت ــق نماین مشــکالت و پیشــنهادات از طری

ــا  ــش نیروه ــانی و گزین ــروی انس ــا نی ــورد ب ــت در برخ ــد. وی، عدال ش

ــن  ــای ای ــه ه ــان را از برنام ــاه کارکن ــت و رف ــث معیش ــه بح ــه ب ، توج

ــرد. ــوان ک دانشــگاه در حــوزه توســعه عن

ــاز دوم  ــل ف ــز تکمی ــه نی ــعه ابنی ــش توس ــت: در بخ ــار داش وی اظه

بیمارســتان هاجــر(س) و شــروع پــروژه هــای توســعه فضــای آموزشــی 

دانشــگاه از اولویــت هــای کاری دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در ســال 

جــاری مــی باشــد.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، اســتفاده بهینــه در حــوزه 

فعالیــت هــای پژوهشــی و توســعه فعالیــت هــای دانشــجویی و درگیــر 

نمــودن دانشــجویان بــا مســائل اجتماعــی و سیاســی بــه دور از سیاســت 

زدگــی و بــدون تمایــل بــه هیــچ یــک از جنــاح هــای سیاســی و برقــراری 

ــن  ــاری ای ــال ج ــای س ــه ه ــر برنام ــا را از دیگ ــکل ه ــن تش ــت بی عدال

ــوزه  ــه ح ــان اینک ــا بی ــه ب ــیرانی در ادام ــر ش ــوان کرد.دکت ــگاه عن دانش

ــام دیگــر ســال  ــد ای ــوروز مانن ــالت ن ــام تعطی ــان در ای بهداشــت و درم

همچنــان مشــغول ارائــه خدمــت بــه هــم اســتانیان و مهمانــان نــوروزی 

ــن، اعضــای ســتاد مدیریــت  ــالش هــای شــبانه روزی معاونی ــود، از ت ب

بحــران، روســای بیمارســتان هــا، شــبکه هــا و مدیــران واحدهــای تابعــه 

و تکنســین هــا اورژانــس ۱۱۵و کمیتــه اطــالع رســانی برنامــه ســالمت 

نــوروزی تشــکر كــرد.

گفتنــی اســت، دیــدار نــوروزی سرپرســت، معاونیــن، مدیــران و روســای 

واحدهــای تابعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد روز شــنبه مــورخ ۱۷ 

ــن ســینای مجتمــع رحمیتــه  فروردیــن مــاه ۹۸ در ســالن اجتماعــات اب

برگــزار شــد.
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ی بیماران مرگ مغزی با خدا اهدای عضو معامله خانواده

ــتی و  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــدا؛ سرپرس وب

ی  درمانــی چهارمحــال و بختیــاری اهــدای عضــو را معاملــه خانواده

بیمــاران مــرگ مغــزی بــا خداونــد دانســت.

ــدای  ــا روز اه ــان ب ــیرانی همزم ــد ش ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ی  عضــو (۳۱ اردیبهشــت مــاه) در جشــن نفــس در جمــع خانواده

اهــدا کننــده عضــو شهرســتان لــردگان، بــا ادای احتــرام نســبت بــه 

تمامــی خانــواده هایــی کــه دراوج مصیبــت و در لحظــات غــم انگیــز 

ــرای نجــات جــان دیگــر  ــزرگ ب ــم ب از دســت دادن عزیزشــان تصمی

ــت و کار  ــو حرک ــدای عض ــزود: اه ــد اف ــی گیرن ــان را م ــم وطنانش ه

مقدســی اســت کــه دارای اجــر اخــروی اســت.

وی، اهــدای اعضــای را امــری مقــدس برشــمرد کــه عــالوه بــر نجــات 

ــی  ــج م ــه تروی ــار را در جامع ــه گذشــت و ایث ــاران ، روحی جــان بیم

دهــد.

ــم فراهــم آوری اهــدای عضــو  ــه ســابقه تشــکیل تی ــه ب وی در ادام

ــداد  ــم و تعــداد اعضــای اهــدا شــده و تع ــن تی ، فعالیــت هــای ای

پیونــد کلیــه انجــام شــده در اســتان اشــاره داشــت و افــزود: همــه و 

همــه تنهــا بــا روحیــه فــداکاری و جوانمــردی مردمــان ایــن خطــه از 

کشــور و تــالش و همــت تیــم فراهــم آوری اعضــای اســتان صــورت 

گرفتــه اســت.

ــردگان نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه بــا  امــام جمعــه شــهر ل

ــاز  ــی ب ــه زندگ ــر ب ــزی ۸ نف ــرگ مغ ــار م ــر بیم ــای ه ــدای اعض اه

خواهنــد گشــت افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه روزانــه ۷ تــا ۱۰ نفــر 

از افــرادی کــه در لیســت انتظــار دریافــت عضــو هســتند جــان خــود 

را از دســت مــی دهنــد.

ــا اهــدای عضــو  ــزود: ب ــاج زاد اف حجــت االســالم و المســلمین ت

ــزی ســال هــای ســال  ــاران مــرگ مغ بیم

ــرای  ــر ب ــراد دیگ ــان اف ــات ج ــذت نج ل

ــس خــوب  ــده و ح خانــواده اهــدا کنن

نوعدوســتی را بــرای خانــواده دریافــت 

ــای  ــذارد و دع ــی مــی گ ــده عضــو باق کنن

خیــر بیمــاران و خانــواده هــای آنهــا 

ــود. ــی ش ــته م ــز درگذش ــه راه عزی بدرق

حجــت االســالم و المســلمین شــمس 

در  عضــو  اهــدای  عرصــه  فعالیــن  از 

شهرســتان لــردگان از دیگــر ســخنرانان 

ایــن جلســه بــود کــه بــا اشــاره بــه عــدم 

ــه  ــدی ب ــه نق ــه وج ــچ گون ــت هی پرداخ

خانــواده هــای اهــدا کننــدگان عضــو 

اظهــار داشــت: قطعــا اگــر مــی شــد بــرای 

ــواده  ــرد خان ــزی کاری ک ــرگ مغ ــار م بیم

هــای آنهــا حاضــر بودنــد از همــه دارایــی 

بگذرنــد  خــود 

تــا بــه او جــان 

ــند. ــاره ببخش دوب

بیــان  بــا  وی 

فرصــت  اینکــه 

رضایــت  اعــالم 

اهــدای  بــرای 

کوتــاه  عضــو 

ــواده  اســت از خان

بیمــاران  هــای 

مغــزی  مــرگ 

علــی  خواســت 

همــه  رغــم 

و  هــا  ســختی 

شــرایط عاطفــی 

بــا اعــالم رضایــت 

بخــش  نجــات 

بیمــاران  جــان 

باشــند. دیگــر 

حجــت االســالم و المســلمین شــمس اظهــار داشــت: بــا مقایســه کار 

شــهدا بــا خانــواده هــای اهــدا کننــده عضــو مــی تــوان گفــت: شــهید 

در حالــی کــه خــود بــه چشــم، قلــب و جانــش بــرای ادامــه حیــات 

نیازمنــد اســت داوطلبانــه آنهــا را در راه خــدا مــی بخشــد و 

ــد و  ــی کن ــه اش م ــدای خــدا و جامع ــز خــود را ف ــه چی هم

اقــدام خــدا پســندانه اهــدای عضــو نیــز برگرفتــه از فرهنــگ 

ایثــار، گذشــت و شــهادت اســت.

ــتان  ــای اس ــم آوری اعض ــم فراه ــئول تی مس

ــن  ــز در حاشــیه ای ــاری نی چهارمحــال و بختی

مراســم، بــا بیــان اینکــه ســاالنه ۳ هــزار مــرگ 

مغــزی در کشــور رخ مــی دهــد افــزود: از ایــن 

ــو  ــدای عض ــرای اه ــوم آن ب ــک س ــداد ی تع

ــد. رضایــت مــی دهن

ــو در  ــدای عض ــار اه ــزود: آم ــیاح اف ــرا س زه

ــال و  ــد و در چهارمح ــا ۴۰ درص ــور ۳۰ ت کش

ــت.  ــد اس ــاالی ۵۰ درص ــاری ب بختی

گفتنــی اســت، جشــن نفــس در ســی و 

یکمیــن روز از اردیبهشــت مــاه ۹۸ در لــردگان 

ــده عضــو  ــواده اهــدای کنن ــزار و از ۲۹ خان برگ

بیمــاران مــرگ مغــزی در شهرســتان لــردگان و 

ــه عمــل آمــد. ــن عرصــه تجلیــل ب فعــاالن ای
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یادواره شهدا یکی از با ارزش ترین و 

تاثیرگذارترین فعالیت های فرهنگی است

ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــدا؛ سرپرس وب

ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

بختیــاری گفــت: یــادواره و بزرگداشــت شــهدا 

ــت  ــن فعالی ــر گذارتری ــا ارزش و تاثی ــی از ب یک

ــه  ــد در جامع ــی توان ــه م ــت ک ــی اس فرهنگ

ــود. ــام ش انج

ــیرانی در  ــد ش ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــگاه  ــام دانش ــهدای گمن ــالگرد ش ــن س هفتمی

علــوم پزشــکی اســتان ضمــن تقدیــر از دســت 

ــلیت  ــم و تس ــن مراس ــزاری ای ــدرکاران برگ ان

بــه  اشــاره  بــا  متقیــان  مــوالی  شــهادت 

درخواســت امیرالمومنیــن (ع) از خداونــد بــرای 

ــی  ــه در زندگ ــمندی ک ــای ارزش ــه از چیزه اینک

دارنــد جــان ایشــان را پیــش از هرچیــزی 

بگیرنــد افــزود: ایــن جملــه و ایــن درخواســت 

امــام خــود دنیایــی از حرفهــای ناگفتــه اســت.

وی تصریــح کــرد: امــام علــی(ع) بــا ایــن 

درخواســت از خداونــد خواســته انــد تــا قبــل 

ــت ، انســان  ــه انصــاف، صداقــت، عدال از اینک

ایشــان  از  را  اخالقــی  فضایــل  و  دوســتی 

بگیرنــد جانشــان را بگیرنــد و شــهدای مــا 

ــوالی  ــروان راســتین م ــه و از پی ــن گون ــز ای نی

ــد.  ــان بودن متقی

ــتن از  ــا گذش ــهدا ب ــت: ش ــیرانی گف ــر ش دکت

ــرای  ــان را ب ــل اخالقیش ــه فضای ــان هم جانش

ــه  ــت ب ــد اس ــتند امی ــادگار گذاش ــه ی ــا ب م

حرمــت و برکــت خــون پاکشــان و بــا تــالش و 

همــت مضاعــف در ایــن مســیر گام برداشــته و 

در راه خدمــت بــه خلــق موفــق عمــل نمائیــم.

ــه برگــزاری بزرگداشــت اولیــن  ــا اشــاره ب وی ب

شــهید جامعــه پزشــکی شــهید محمــد حســن 

قاســمی خطــاب بــه پــدر شــهید کــه در 

جلســه حاضــر بودنــد گفــت: بنــده از نزدیــک 

ــودم،  ــاط ب ــل در ارتب ــاق عم ــهید در ات ــا ش ب

ــواه  ــالق ، خیرخ ــا اخ ــجویان ب ــهید از دانش ش

و صمیمــی بــا پرســنل و پیشــتاز در امــور خیــر 

ــد و اینهــا از ویژگــی هــای شــهدا اســت. بودن

وی اظهــار داشــت: امــروز جامعــه مــا بــه ایــن 

ــد  ــتی نیازمن ــردم دوس ــی و م ــل اخالق فضای

اســت.

گفتنــی اســت، مراســم هفتمیــن ســالگرد 

ــوم پزشــکی و  ــگاه عل ــام دانش ــهدای گمن ش

ــکی  ــه پزش ــهید جامع ــن ش ــت اولی بزرگداش

ــان  ــاه ۹۸ و همزم ــن روز از خردادم در چهارمی

ــارک رمضــان، در  ــاه مب ــن روز از م ــا نوزدهمی ب

ــع  ــن ســینای مجتم ــای اب ــش ه ــالن همای س

ــد. ــزار ش ــه برگ رحمتی
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بسیج ملی کنترل فشار خون به نقل از سرپرست 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در خبر ۲۰ شبکه جهانبین

بسیج ملی کنترل فشار خون از طرح های برجسته و 

مفید فایده وزارت بهداشت بشمار می رود

 ،  ۹۸ خردادمــاه  از  روز  هجدهمیــن  در  وبــدا؛ 

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

ــا  ــاری ب ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

ــه  ــن ب ــبکه جهانبی ــر ۲۰ ش ــتدیو خب ــور در اس حض

ــار  ــرل فش ــی کنت ــیج مل ــای بس ــریح محوره تش

ــت. ــون پرداخ خ

ــن  ــد شــیرانی در ای ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــون از  ــار خ ــه فش ــان اینک ــا بی ــری ب ــوی خب گفتگ

ــه  ــت ک ــر اس ــای غیرواگی ــاری ه ــن بیم شــایع تری

بــدون عالمــت اختصاصــی و دارای عــوارض شــدید 

و مهلــک اســت افــزود: ایــن بیمــاری شــایع تریــن 

علــت مــرگ هــای زودرس بــه ویــژه در افــراد کهــن 

ســال اســت .

ــان  ــر تعــداد مبتالی ــه وی، طــی دهــه اخی ــه گفت ب

بــه فشــار خــون رشــد حــدود ســه برابــری داشــته 

بــه گونــه ای کــه یــک پنجــم و حتــی تــا یــک ســوم 

افــراد بــاالی ۳۰ ســال مبتــال بــه فشــار خــون بــاال 

هســتند.وی بــا بیــان اینکــه ایــن بیمــاری ســخت 

بــه ســادگی قابــل تشــخیص و کنتــرل اســت افــزود: 

بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون از ۲۷ اردیبهشــت 

مــاه ۹۸ آغــاز و تــا ۱۵ تیرمــاه در دو مرحلــه شــامل 

ــتای  ــری در راس ــانی و غربالگ ــالع رس ــوزش و اط آم

ــاال و  ــون ب ــار خ ــه فش ــال ب ــاران مبت ــایی بیم شناس

. افــراد مســتعد و کنتــرل ایــن بیمــاری تــالش می

ــرای  ــال ب ــز فع ــا و مراک ــگاه ه ــداد پای ــر شــیرانی، تع دکت

ــه خدمــات در ایــن برنامــه را ۵۲۵ مرکــز تحــت پوشــش  ارائ

ــن ایســتگاه هــای  ــر ای ــالوه ب ــزود: ع ــرد و اف ــالم ک دانشــگاه اع

ــه  ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــگان ب ــه صــورت کامــالً رای ــت ب ســیار و ثاب

هــم اســتانیان در نقــاط پــر تــردد و بــا تراکــم بــاالی جمعیتــی برپــا اســت.

وی بــا اشــاره بــه همــکاری ارگان و ســازمان هــای مختلــف در ایــن برنامــه ملــی 

اظهــار داشــت: ظرفیــت هــای بســیج جامعــه پزشــکی، ســازمان نظــام پزشــکی و ســایر 

ارگان هــا نیــز بــرای موفقیــت هــر چــه بیشــتر برنامــه بکارگیــری شــده اســت.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در ادامــه اظهــار داشــت: گــروه هــدف ایــن برنامــه شــامل افــراد بــاالی ۳۰ ســال، مــادران بــاردار در 

تمــام ســنین و بیمــاران مزمــن کلیــوی پــس از انــدازه گیــری فشــار خــون و ثبــت آن در ســامانه بــا دریافــت کارت هایــی بــه رنــگ هــای ســبز ، 

زرد و قرمــز بــه ترتیــب از وضعیــت مطلــوب ، از مســتعد بــودن بــرای ابتــال بــه فشــار خــون بــاال و نیــاز بــه تغ�ــر رژیــم غذایــی و اصــالح ســبک 

زندگــی و نیــاز مبــرم بــه مراجعــه فــوری بــه پزشــک و انجــام اقدامــات کنترلــی مطلــع مــی شــوند.

ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــدا؛ سرپرس وب

ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــودن  ــت ب ــی عالم ــه ب ــاره ب ــا اش ــاری ب بختی

بیمــاری فشــار خــون، عــوارض ســنگین و 

ــاده و ارزان  ــخیص س ــده آن و تش ــوان کنن نات

ــرل  ــی کنت ــیج مل ــرای بس ــاری ، اج ــن بیم ای

فشــار خــون را از طــرح هــای برجســته وزارت 

بهداشــت، درمــان وآمــوزش پزشــکی برشــمرد.

ــیرانی در  ــد ش ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــیج  ــوری بس ــر کش ــدوی ناظ ــر مه ــع دکت جم

یوســفی  دکتــر  فشــارخون،  کنتــرل  ملــی 

ــر  ــر واگی ــای غی ــاری ه ــر بیم ــناس دفت کارش

ــه،   ــه هــای ۷ گان ــران كمیت ــوع،  دبی وزارت متب

ــه وجمعــی از  ــان مربوط ــران و كارشناس مدی

فرمانــداران ، معاونیــن و نماینــدگان ادارات 

ی  ــه ــر برنام ــروع ه ــًا ش ــت: قطع ــتان گف اس

نیازمنــد بررســی میــزان هزینــه، فایــده و 

ــت. ــی اس ــاركت عموم ــب مش ــزان جل می

از  بهداشــت  وزارت  هــدف  داد،  ادامــه  وی 

ــا  ــرل فشــار خــون ب ــی کنت اجــرای بســیج مل

توجــه بــه ایجــاد حــس مشــارکت و همراهــی 

ــی  ــش آگاه ــت و نق ــا وزارت بهداش ــردم ب م

ــبت  ــدار نس ــانی و هش ــالع رس ــی و اط بخش

ــا  ــاری ت ــن بیم ــوارض شــدید ای ــه ع ب

حــد قابــل قبولــی محقــق گردیــده 

ــت. اس

وی تصریــح کــرد: از طرفــی ایــن طــرح 

در زمانــی و شــرایطی آغــاز گردیــد 

ــه واســطه  ــدی ب ــه خســتگی و ناامی ک

عملکــرد برخــی کــم خــردان در برخــی 

ــازی  ــو س ــه ج ــل ب ــا تبدی ــانه ه از رس

ــزاران  ــی خدمتگ ــت و برخ ــه دول علی

فرهیخته شــده بــود و وزارت بهداشــت 

نیازمنــد همدلــی مــردم بــود و بــا یاری 

ــدرکاران  ــت ان ــالش دس ــد و ت خداون

ایــن همدلی محقــق گردیــد. وی وزارت 

ــوزش پزشــکی  ــان و ام بهداشــت، درم

ــه  ــمرد ک ــی برش ی ــه بخش را از جمل

ــه ای و  ــی، حرف ــش فن ــردی، دان ــر عملک از نظ

مهارتــی از پزشــکان مجــرب گرفتــه تا بهــورزان 

و پیراپزشــکان خــدوم از افــراد برجســته علمــی 

برخــوردار اســت.



۱۷

جانبازان و یادگاران دفاع مقدس موجب حفظ 

کیان اسالم ، ایران و ارزش های انقالب هستند

ــم  ــام معظ ــی مق ــدا؛ مســئول دفتــر نهــاد نمایندگ وب

ــازان،  ــوم پزشــکی شــهرکرد، از جانب ــری در دانشــگاه عل رهب

ایثارگــران و فرزنــدان شــهدا بــه عنــوان یــادگاران دفــاع 

ــالب  ــای انق ــران و ارزش ه ــالم، ای ــان اس ــظ کی ــدس و حاف مق

ــرد. ــاد ک ــالمی ی اس

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

مراســم گرامیداشــت روز جانبــاز ضمــن تبریــک اعیــاد شــعبانیه 

و روز والدت حضــرت علــی اکبــر(ع ) و روز جــوان افــزود: امــروز 

جوانانــی کــه در دوران دفــاع مقــدس در مقابــل دشــمنان 

ــد  ــیده و نیازمن ــری رس ــالی و پی ــنین میانس ــه س ــتادند ب ایس

ــتند. ــه هس ــت جامع ــی و حمای ــد و دلجوی تفق

وی حضــرت عبــاس (ع) را نمونــه کامــل فــداکاری 

دانســت و تصریــح کــرد: امــام ســجاد (ع) مــی 

فرماینــد در روز قیامــت در بهشــت شــهدا بــه جایــگاه 

ــاس (ع) غبطــه  و عظمــت حضــرت ابوالفضــل العب

مــی خورنــد و ایــن جایــگاه حضــرت بــه واســطه 

بینــش و بصیرت عمیــق و اوج فداکاری ایشــان 

اســت. وی خاطــر نشــان کــرد: البتــه در قــرآن 

ــی  ــی (ع) م ــاز حضــرت عل ــن جانب ــم اولی کری

ــن اســالم  ــدن دی ــی مان ــرای باق ــه ب باشــد ك

ــار جــان خــود شــدند. ــه نث حاضــر ب

بــه گفتــه وی، قــرآن مــی فرماید یک عــده ای 

هســتند کــه حاضرنــد بــرای رضایــت خداونــد 

و حفــظ دیــن و مکتــب الهــی جــان خــود را 

فــدا کننــد و خداونــد نســبت بــه ایــن بندگان 

رئــوف و مهربــان اســت.

حجــت االســالم و المســلمین مولــوی افــزود: جانبــازان 

ــرار  ــمن ق ــوم دش ــورد هج ــور م ــه کش ــی ک ــز در روزهای نی

گرفــت جانانــه بــا نثــار خــون و جــان خــود در مقابــل دشــمن 

ایســتادند و از خــاک و ناموسشــان دفــاع کردنــد و امــروز نظــام 

بایــد قــدردان ایــن عزیــزان باشــد.

وی تصریــح کــرد: در همــه جــای دنیــا همــواره بــرای کســانی که 

در جنــگ هــا حاضــر مــی شــوند و از کشــور دفــاع مــی کننــد، 

ارش زیــادی قائــل هســتند و مــورد احتــرام مــردم و دولــت هــا 

هســتند.

و  و جانبــازان  ایثارگــران  فعــال  بــه حضــور  ادامــه  در  وی 

ــداد  ــا و ام ــه ه ــی عرص ی ایــن عزیــزان در تمام خانواده

ــر  ــدگان واقعــه ســیل اخی ــه آســیب دی ــزان ب ــن عزی رســانی ای

در کشــور اشــاره و اظهــار داشــت: ایــن عزیــزان در ایــن امتحــان 

ــود  ــان خ ــم وطن ــر ه ــاری گ ــده و ی ــرون آم ــربلند بی ــز س نی

ــتند. ــوده و هس ب

گفتنــی اســت، مراســم گرامیداشــت روز جانبــاز در بیســت 

و هشــتمین روز از فروردیــن مــاه ۹۸ از ســاعت:۹:۳۰صبح 

بــا حضــور حــدود ۴۶۰ نفــر از جانبــازان شــاغل و 

بازنشســته دانشــگاه و فرزندان شــهدا، مشــاور اســتاندار 

ــور  ــهید و ام ــاد ش ــر کل بنی ــور ایثارگــران، مدی در ام

ایثارگــران اســتان و سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی 

و مســئولین ایــن دانشــگاه در مجتمــع فرهنگــی اللــه 

برگــزار گردیــد.



۱۸

ی بسیج ملی  مصاحبه سرپرست دانشگاه از روند بازدید کمپین

کنترل فشارخون در مناطق عشایری شیخ علیخان کوهرنگ

حضور سرپرست دانشگاه در خبر ۲۰ شبکه

 جهان بین با موضوع بسیج ملی کنترل فشارخون

سخنرانی سرپرست دانشگاه در دوازدهمین جشنواره 

آموزشی شهید مطهری 

سخنرانی سرپرست دانشگاه در همایش پیاده روی 

خانوادگی به مناسبت هفته سالمت در شهرکرد

تقدیر سرپرست دانشگاه از همکاران زحمت کش

 کارگر به مناسبت روز کار و کارگر

مصاحبه خبری سرپرست دانشگاه در حاشیه رونمایی از 

پوستر بسیج ملی کنترل فشار خون



۱۹

بازدید استاندار محترم و نماینده مجلس از بیمارستان سیدالشهداء فارسان

بازدید استاندار محترم، فرماندار و مدیران شهرستان بروجن ازبیمارستان ولیعصر(عج)



۲۰

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی سرپرســت 

دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، دکتــر 

اعضــای  از  فــرد  علــی ضامــن صالحــی 

سرپرســت  ســمت  بــه  علمــی  هیئــت 

ــن  ــع ای ــت و مناب ــعه مدیری ــت توس معاون

ــد. ــوب ش ــگاه منص دانش

ــه  ــن ابالغی ــن ای ــدا؛ در مت ــزارش وب ــه گ ب

خطــاب بــه دکتــر صالحــی فــرد آمده اســت؛ 

ــص و  ــه، تخص ــد، تجرب ــه تعه ــت ب ــا عنای ب

پشــتکار جنابعالــی، بــه موجــب ایــن ابــالغ 

بــه ســمت سرپرســت معاونــت توســعه 

ــی شــوید.  مدیریــت ومنابــع منصــوب م

امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال 

در انجــام شایســته وظایــف بــا رعایــت 

ــی و  ــدال گرای ــداری ، اعت ــون م ــول قان اص

ــد در  ــر و امی ــت تدبی ــی دول ــور اخالق منش

ــردم  ــالمت م ــاء س ــت و ارتق ــت خدم جه

ــید . ــد باش ــق و مؤی ــتان مؤف اس

در ادامــه نیــز، تع�ــن سیاســتها و خــط 

ی دانشــگاه در زمینــه مدیریــت  مشــی

و برنامــه ریــزی منابــع انســانی ، مالــی 

، فیزیکــی و اطالعاتــی، تامیــن نیازهــای 

نیــروی انســانی، مالــی ، فیزیکــی و اطالعاتی 

دانشــگاه ، نظــارت بــر حســن اجــرای قوانین 

اســتخدامی  و  مالــی   ، اداری  مقــررات  و 

ــه واحدهــای تابعــه دانشــگاه و تع�ــن  کلی

ــتورالعملهای الزم در  ــط و دس ــالغ ضواب و اب

زمینــه امــور پرســنلی ، اداری ، مالــی ، امــور 

عمومــی ، نگهــداری حســابها ، انجــام هزینــه 

هــا ، حفــظ امــوال و نظــارت بــر اجــرای آنهــا 

بــرای مبنــا قــرار گرفتــن در برنامــه ریــزی هــا 

بــه سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و 

ــت. ــده اس ــه ش ــع توصی مناب

همچنیــن نظــارت بــر عملکــرد اعتبــارات اعــم 

ــارت  ــی، نظ ــی و اختصاص ــاری و عمران از ج

بــر تنظیــم امــور محاســباتی و رســیدگی بــه 

صورتحســاب ، اســناد و گزارشــهای مالــی، 

ــای اداری و  ــن واحده ــی بی ــاد هماهنگ ایج

مالــی ،حــوزه ســتادی و دانشــگاه، مطالعــه، 

بررســی و پیشــنهاد طرحهــای اصالحــی 

در مــورد توســعه ســازمان و مدیریــت در 

و  ،ســاختار  مدیریــت  نظــام  محورهــای 

تشــکیالت ، سیســتمها و روشــها ،طبقــه 

ــون  ــوم و فن ــوزش عل ــاغل و آم ــدی مش بن

اداری - مدیریتــی و تنظیــم سیاســتها و خــط 

ــاس  ــر اس ــه ب ــن بودج ــای تدوی ــی ه مش

سیاســتها و برنامــه هــای مصــوب وزارتخانــه 

و دانشــگاه از دیگــر نکاتــی اســت کــه جهــت 

ــه  مبنــا قــرار گرفتــن در برنامــه ریــزی هــا ب

ــه شــده اســت. ــرد توصی ــر صالحــی ف دکت

دکتــر شــیرانی در ادامــه متــن ایــن ابالغیــه 

از سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت 

و منابــع خواســته اســت، تهیــه و ارائــه 

مناســب تریــن طرحهــای معمــاری و عمرانــی 

ــی  ــتی و درمان ــی ، بهداش ــای آموزش واحده

منطبــق بــا اصــول علمــی و امکانــات و 

ــی،   ــی و اقلیم ــی و فرهنگ ــرایط جغرافیای ش

ــاتی  ــاختمانی ، تاسیس ــای س ــی نیازه بررس

 ، تامیــن  جهــت  بررســی  و  تجهیــزات  و 

ــز و  ــعه مراک ــازی و توس ــت ، نوس ــه داش نگ

ــی  ــی ، آموزش ــتی ، درمان ــات بهداش موسس

ــم و  ــه ، تنظی ــر تهی و پژوهشــی و نظــارت ب

اجــرای طــرح هــای عمرانــی و ابــالغ قوانیــن 

ــا و  ــه ه ــن نام ــات ، آ� ــررات ، مصوب و مق

اساســنامه هــای مربــوط بــه واحدهــای 

تابعــه را نیــز در برنامــه ریــزی هــا مــد نظــر 

ــرار دهــد. ق

ــا و  ــم طرحه ــه و تنظی ــت، تهی ــی اس گفتن

ــت،  ــا حــوزه معاون ــاط ب پیشــنهادات در ارتب

ــول  ــرح تح ــه ط ــوط ب ــور مرب ــری ام پیگی

نظــام ســالمت، رســیدگی بــه معیشــت کلیه 

همــکاران محتــرم در همــه رده هــا و پرداخت 

هــر چــه ســریع تر مطالبــات معــوق، همــوار 

ــی و  کــردن حضــور بخــش خصوصــی داخل

ــام  ــذاری در نظ ــرمایه گ ــت س ــی جه خارج

ســالمت بــا شــیوه های مختلــف و راهــکاری 

مؤثــر،  اســتفاده از ظرفیــت ســازمان های 

مــردم نهــاد و خّیریــن ســالمت،  صیانــت از 

منابــع انســانی ، فیزیکــی و مالــی و پیگیــری 

برگــزاری جلســات هیــأت امنــاء و تهیــه 

ــر  ــه از دیگ ــات جلس ــس مصوب ــش نوی پی

ــادآوری شــده در ادامــه متــن ایــن  نــکات ی

ــه اســت. ابالغی
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ــت  ــت توســعه مدیری ــدا؛ سرپرســت معاون وب

و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــه 

تشــریح مصوبــات بیســت و ســومین جلســه 

ســتاد اجرایــی برنامــه تحــول نظــام ســالمت 

تاریــخ  در  ایــن دانشــگاه تشــکیل شــده 

ــت. ــاه ۹۸ پرداخ ــم خردادم هجده

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی 

فــرد افــزود: ایــن جلســه بــا حضــور سرپرســت 

ــا و  ــی و رؤس ــتاد اجرای ــاء س ــگاه، اعض دانش

مدیــران بیمارســتانهای اســتان بــا موضوعــات: 

ــم  ــاد تفاه ــت انعق ــی جه ــقف ریال ــرح س ط

نامــه بــا ســازمان بیمه ســالمت در ســال ۱۳۹۸، 

ارائــه گــزارش مدیریــت هزینــه در بیمارســتانها 

ی  بیمارســتان گانــه   ۱۷ سیاســتهای  و 

سیدالشــهداء(ع)  و  بروجــن  ولیعصر(عــج) 

ــک  ــال الکترونی ــزارش ارس ــه گ ــان و ارائ فارس

اســناد و ارجــاع الکترونیــک گــزارش اعتبــارات 

ــالن  ــل در س ــه قب ــات جلس ــی مصوب و بررس

ــد.  ــزار گردی ــه برگ ــع رحمتی ــات مجتم اجتماع

ــر  ــد ب ــه تاکی ــا اشــاره ب ــرد ب ــر صالحــی ف دکت

اجــرای بســته سیاســتی مدیریــت هزینــه هــا 

در بیمارســتانها، ضمــن اســتمرار برنامــه هــای 

ابالغــی و سیاســتهای ۱۷ گانه کلیه بیمارســتانها 

ــابه  ــه مش ــدی مربوط ــه زمانبن ــم برنام و تنظی

ــدی  ــورت ج ــه ص ــرار دادن ب ــل و ق ــال قب س

در دســتور کار بیمارســتانها و کمیتــه هــای 

تخصصــی را از مصوبــات این جلســه برشــمرد.

ــد؛  ــرر گردی ــن مق ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

بنــدی  جمــع  گــزارش  درمــان  معاونــت 

مدیریــت منابــع و مصــارف ســال ۱۳۹۷ کلیــه 

ــنهادی  ــه پیش ــن برنام ــتانها و همچنی بیمارس

ــه نمایــد. ــال ۱۳۹۸ را ارائ س

ــرد و  ــه ضــرورت طــرح عملک ــا توجــه ب وی، ب

ــه  ــی، ارائ ــه هــای ســتاد اجرای ــات کمیت اقدام

ــه  ــر مجموع ــای زی ــه ه ــه کمیت ــزارش کلی گ

ــه در  ــر کمیت ــر ه ــط دبی ــی توس ــتاد اجرای س

جلســه آتــی را از دیگــر مصوبــات ایــن جلســه 

برشــمرد.وی گفــت: در ادامــه نیــز گــزارش تهیه 

ــقف  ــوص س ــان در خص ــت درم ــده معاون ش

ــت  ــالمت جه ــه س ــازمان بیم ــنهادی س پیش

انعقــاد تفاهــم نامــه ســطح ۲ســال ۱۳۹۸ 

ــه  ــازمان بیم ــد، س ــرر ش ــد و مق ــرح گردی مط

ســالمت ضمــن انعقــاد تفاهــم نامــه بــا مبلــغ 

حداقــل ۱۶۶۰ میلیــارد ریــال، پیگیــری و اقــدام 

ــده  ــی ش ــغ کارشناس ــال مبل ــت اعم الزم جه

دانشــگاه(۱۷۲۰ میلیــارد ریــال) را به عمــل آورد.

دکتــر صالحــی فــرد ادامــه داد: همچنیــن مقرر 

ــی  ــغ کارشناس ــان مبل ــت درم ــد، معاون گردی

پیشــنهادی را بــه ســازمان بیمــه ســالمت، بــه 

صــورت مکتــوب اعــالم نمایــد.

بــه گفتــه وی، در راســتای ارائــه گــزارش کمیتــه 

دانشــگاهی ارســال الکترونیک اســناد پزشــکی 

توســط معــاون درمــان و طــرح برخــی از 

ــی در  ــروی مال ــود نی ــه کمب ــکالت از جمل مش

بیمارســتان  جملــه  از  بیمارســتانها  برخــی 

ــای  ــانی مقــرر گردیــد، رؤس ــت الــه كاش آی

ــا  ــی را ب ــود نیــروی مال كلیــه بیمارســتانها كمب

همــكاری معاونــت درمــان، مشــخص نمــوده 

و ظرفیتهــای قابــل اســتفاده داخــل بیمارســتان 

ــی  ــور مال ــش ام ــه بخ ــی ب ــت جابجای جه

اســتخراج و جهــت طــرح و تصمیــم گیــری در 

ــه  ــعه ارائ ــت توس ــا معاون ــترك ب ــه مش جلس

ــردد. گ

وی اضافــه کــرد: همچنیــن در ایــن راســتا 

مقــرر گردیــد، معاونــت بهداشــت نیــز در حوزه 

بهداشــت بــه منظــور بهــره منــدی از ظرفیــت 

ــروی  ــود نی ــع کمب ــت رف ــتم جه ــل سیس داخ

ــد  ــای واج ــایی نیروه ــن شناس ــانی، ضم انس

ــت  ــی) جه ــالت تخصص ــا تحصی ــرایط (ب ش

ــدی  ــاز فرآین ــورد نی ــور کاری م ــری در ام بکارگی

جهــت بکارگیــری ایــن افــراد بــا رعایــت عدالت 

ــد. ــن نمای و شایســتگی تدوی

ــار داشــت:  ــرد در ادامــه اظه ــر صالحــی ف دکت

بــا توجــه بــه طــرح برخــی از چالشــهای 

ــی تع�ــن شــده  ــه زمان نظــام ارجــاع و برنام

جهــت مهاجــرت از ســامانه آزمایشــی بــه 

ســامانه اصلــی مقــرر گردیــد؛ کلیــه مصوبــات 

ــاع  ــام ارج ــه نظ ــوط ب ــی مرب ــف ابالغ و تکالی

الکترونیــک، ازجملــه انتقــال بــه ســامانه اصلی 

مــورد پیگیــری قــرار گیــرد. در ایــن خصــوص 

در  فارســان  سیدالشــهداء(ع)  بیمارســتان 

اســرع وقــت بــه عنــوان اولیــن مرکــز در ایــن 

ــد. ــدام نمای ــوص اق خص

وی گفــت: درخصــوص موضــوع عــدم پذیرش 

ــردگان  ــکن ل ــی اس ــی ت ــرپایی س ــناد س اس

توســط ســازمان بیمه ســالمت، ضمــن پیگیری 

علــت تاخیــر در صــدور پروانــه مســئول فنــی 

و ارائــه نتیجــه آن در اســرع وقــت پیگیــری و 

اقــدام الزم جهــت رفــع مشــکل بــه عمــل آیــد.

همچنیــن کلیــه بیمارســتانها هــر گونه مشــکل 

یــا وقفــه در پذیــرش اســناد را فــورًا در موعــد 

ــه معاونــت  تحویــل ســند، جهــت پیگیــری ب

درمــان منعکــس نماینــد.

وی گفــت: در خصــوص موضــوع مربــوط بــه 

عــدم پذیــرش اســناد ۲کای خدمــات پزشــکی 

هســته ای ارائــه شــده توســط مرکــز پزشــکی 

ــه عنــوان تنهــا مرکــز  هســته ای خصوصــی، ب

پزشــکی هســته ای اســتان، علــی رغــم توافــق 

ــالمت،  ــه س ــازمان بیم ــا س ــه ب ــورت گرفت ص

ــك  ــورت ی ــه ص ــًا ب ــه صرف ــورد ارائ ــناد م اس

كا پرداخــت مــی شــوند.لذا مقــرر گردیــد، 

معاونــت درمــان ضمــن مكاتبــه بــا معاونــت 

پرداخــت  بهداشــت مجــوز  وزارت  درمــان 

خدمــات بــه صــورت ۲كا را مطابــق آ�ــن نامــه 

ــد. ــری نمای ۲كا پیگی

نامــه  طــرح  بــه  فــرد،  صالحــی  دکتــر 

ــورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ رئیــس  شــماره۶۵۵/۸۶۸۶ م

ــط  ــذا و د اروی کشورتوس ــازمان غ ــرم س محت

معــاون محتــرم دارو و غــذا در خصــوص هزینه 

ــزات  ــی دارو و تجهی ــرد از محــل گــردش مال ک

ــی  ــرکتهای داروی ــی ش ــت بده ــت پرداخ جه

در دانشــگاهها اشــاره کــرد و افــزود: بــا توجــه 

ــزام بــه رعایــت مفــاد نامــه مقــرر شــد،  بــه ال

موضــوع توســط معاونــت غــذا و دارو پیگیــری 

و بــه صــورت فصلــی در ســتاد اجرایــی گــزارش 

شــود.

دکتــر صالحــی فــرد گفــت: بــا توجــه بــه طــرح 

موضــوع تجویــز منطقــی دارو و ضــرورت 

ــژه دارو  ــه وی ــرف دارو ب ــی در مص ــه جوی صرف

هــای گــران قیمــت نیــز مقــرر گردیــد؛ جهــت 

مدیریــت ایــن فرآینــد در کلیــه مراکــز تابعــه، 

ــه  ــدام الزم در کلی ــزی و اق ــه ری ــن برنام ضم

بیمارســتانها، فرآینــد کار توســط معاونــت دارو 

ــردد. ــالغ گ ــز تنظیــم و اب نی

مشروح بیست وسومین جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد



۲۲

بازدید سرپرست و معاون توسعه مدیریت و منابع 

دانشگاه از بیمارستان امام سجاد(ع)کوهرنگ   

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از 

بیمارستان شهداء لردگان 

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از پروژه 

در حال گودبرداری و احداث دانشکده بهداشت دانشگاه

بازدید معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 

ازپروژه در حال احداث بیماران خاص

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ازپروژه در 

حال احداث دانشکده پیراپزشکی

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از پروژه در 

ی پزشکی استان حال احداث مدیریت حوادث و فوریت



۲۳

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحال 

و بختیــاری، از مراجعــه ۳۶ هــزار و ۲۱۰ نفــر بــه پذیــرش مراکــز خدمــات جامــع ســالمت ایــن اســتان در 

ده روز اول اجــرای برنامــه ســالمت نــوروزی ســال۹۸ خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری افــزود: از تاریــخ بیســت و هشــتم اســفند مــاه ۹۷ لغایــت پایــان 

روز هفتــم فروردیــن مــاه ۹۸ ، ۳۶ هــزار و ۲۱۰ نفــر بــه مراکــز خدمــات جامــع ســالمت شهرســتان هــای 

۹ گانــه مراجعــه داشــته انــد کــه از ایــن تعــداد ۲۶ هــزار و ۶۳۸ توســط پزشــکان مراکــز مذکــور ویزیــت 

شــده انــد.

وی، تعداد مراجعات به دندانپزشکان این مراکز را ۶۹۷ مورد اعالم کرد.

ــع  ــات جام ــز خدم ــه هــای مراک ــه داروخان ــه ب ــا مراجع ــر ب ــزار و ۱۵ نف ــن ۲۳ ه ــت: همچنی ــری گف جزای

ــد. ــوده ان ــت نم ــه دارو دریاف ــای ۹ گان ــتان ه ــالمت شهرس س

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال وبختیــاری، تعــداد تزریقــات انجــام شــده در مراکــز تابعــه را ۱۵ 

هــزارو ۸۹۰ مــورد اعــالم کــرد و افــزود: در مجمــوع ۱۴۶ مــورد اعــزام از مراکــز خدمــات جامــع ســالمت بــه 

مراکــز درمانــی ســطح اســتان صــورت گرفتــه اســت.

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری از تعطیلــی ۵ 

مرکــز تهیــه ، عرضــه و فــروش مــواد غذایــی متخلــف در اولیــن روزهــای آغــاز برنامــه ســالمت نــوروزی در ایــن اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری افــزود: از تاریــخ بیســتم اســفندماه ۹۷ لغایــت بیســت و نهــم ایــن مــاه ســه هــزار و ۳۹ مــورد بازرســی 

از ســه هــزار و ۳۸۴ مرکــز تهیــه ، عرضــه و فــروش مــواد غذایــی بــه عمــل آمــد. وی تصریــح کــرد: طــی بازدیــد اکیــپ هــای بهداشــت محیــط 

در مــدت مذکــور، ۲۱۸ مــورد اخطــار نواقــص صــادر گردیــد کــه از ایــن تعــداد، ۳۸ اخطــار مربــوط بــه نواقــص بحرانــی بــود.

ــداد کارت هــای  ــری، تع ــی شــدند. جزای ــی و ســازمان هــای مســئول معرف ــه مراجــع قضای ــف ب ــز متخل ــوع ۶۲ مرک ــه وی، در مجم ــه گفت ب

بهداشــتی صــادر شــده طــی ایــن مــدت را ۴۷۲ مــورد اعــالم کــرد. وی بــا اشــاره بــه حساســیت بــاالی نظــارت بــر ســامانه هــای آبرســانی 

ــه عمــل آمــد. ــوروزی ۳۸۱ مــورد بازرســی از ۷۹۶ ســامانه آبرســانی تحــت پوشــش ب ــزود: در دهــه اول برنامــه ســالمت ن اف

سرپرســت معاونــت بهداشــتی داشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: در مجمــوع شــش هــزارو ۶۲۶ مــورد بازرســی از مراکــز تهیــه، عرضــه و 

فــروش مــواد غذایــی ، اماکــن عمومــی، اماکــن بیــن راهــی و ســامانه هــای آبرســانی انجــام شــد کــه منجــر بــه معرفــی ۸۰ مركــز متخلــف بــه 

مراجــع قضایــی گردیــد.

جزایــری نمونــه بــرداری از مــواد غذایــی را از جملــه وظایــف اکیــپ هــای بهداشــت محیــط عنــوان کــرد و افــزود: در مجمــوع طــی ایــن ۱۰ روز 

۲۰۴ نمونــه بــرداری از مــواد غذایــی ســنتی و صنعتــی بــه عمــل آمــد کــه ۲۸ مــورد آن نــا مطلــوب گــزارش شــد.

وی تعــداد نمونــه بــرداری میکروبــی از آب آشــامیدنی و آب اســتخر شــنا را بــه ترتیــب ۲۹۴ و ۲۲ مــورد اعــالم کــرد و افــزود: نمونــه برداری

بــرای ســنجش کلــر آزاد باقــی مانــده در آب آشــامیدنی نیــز چهــار هــزار و ۴۴۸ و نمونــه بــرداری از آب اســتخر شــنا نیــز ۴۵ مــورد بــوده اســت.

ــه  ــاز برنام ــدت ۱۰ روز آغ ــدوم شــده در م ــی فاســد کشــف و مع ــواد غذای ــدار م ــاری، مق ــال و بختی ــز بهداشــت اســتان چهارمح ــس مرک رئی

ســالمت نــوروزی در ایــن اســتان را ۱۹هــزار و ۱۸۴ کیلوگــرم / لیتــر اعــالم و افــزود: ایــن مــواد شــامل: گــروه لبنیــات، گــروه پروتئینــی و گوشــتی، 

طعــم دهنــده هــا و رنــگ هــا ، شــیرینی ، نــان و آجیــل و کنســرو و کمپــوت ، نوشــابه و مــواد مشــابه مــی باشــد.

جزایــری گفــت: همچنــن طــی ایــن مــدت بــه ۳۱ شــکایت مردمــی واصلــه از طریــق ســامانه ۱۹۰ ، ۶۱ گــزارش متفرقــه مردمــی رســیدگی و ۶۵ 

مــورد برخــورد بــا دستفرشــان دوره گــرد صــورت گرفتــه اســت. وی بــا اشــاره بــه نقــش آمــوزش و اطــالع رســانی در برنامــه هــای نظارتــی و 

پیشــگیری از مشــکالت در حــوزه ســالمت افــزود: ضمــن برگــزاری برنامــه هــای آموزشــی ۷ برنامــه رادیویــی، ۸ برنامــه تلویزیونــی و ۸۰۰ رســانه 

آموزشــی چــاپ و توزیــع شــده اســت. وی تصریــح کــرد: بطــور میانگیــن در هــر روز در کل منطقــه تحــت پوشــش ۱۷ اکیــپ 

بازرســی فعــال و تعــداد نظــارت هــای روزانــه بالــغ بــر ۱۰ مــورد مــی باشــد. جزایــری، در مجمــوع تعــداد پرســنل فعــال در 

اکیــپ هــای بازرســی و نظارتــی را ۱۸۸ نفــر اعــالم کــرد.

مراجعه ۳۶ هزار ۲۱۰ نفر به پذیرش مراکز خدمات جامع سالمت چهارمحال و بختیاری در دهه اول اجرای برنامه سالمت نوروزی سال ۹۸

تعطیلی ۵ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در پی بازرسی های اکیپ های بهداشت محیط چهارمحال و بختیاری



۲۴

وبــدا؛ کمیتــه اســتانی پیشــگیری از بیمــاری هــای غیــر واگیــر بــه منظــور بررســی راهکارهای 

اجرایــی جهــت تحقــق اهــداف ســند ملــی پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری هــای غیــر واگیــر 

ــی  ــی و فرهنگ ــور اجتماع ــر کل ام ــتاندارو مدی ــی اس ــی و امنیت ــاون سیاس ــور مع ــا حض ب

اســتانداری، سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ، رئیــس مركــز بهداشــت اســتان و 

مدیــر روابــط عمومــی واموربیــن الملــل در نخســتین روز از خردادمــاه ۹۸ در دفتــر معاونــت 

سیاســی و امنیتــی اســتانداری تشــكیل شــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ در ایــن جلســه ضمــن تشــریح اهــم اقدامــات انجــام شــده در راســتای 

پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری هــای غیــر واگیــر در اســتان، اهــداف ســند ملــی پیشــگیری و 

کنتــرل بیمــاری هــای غیــر واگیــر مجــددًا یــادآوری شــد.

سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت 

اســتان در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه بــار بیمــاری هــای غیــر واگیــر در ایــران ۲۳ درصــد 

ــی کاهــش ۲۵ درصــدی از خطــر مــرگ  ــزود: از اهــداف ســند مل ــا اســت اف بیشــتر از دنی

زودرس ناشــی از بیمــاری هــای غیــر واگیــر اســت.

ــش ۳۰  ــی، کاه ــی ناکاف ــرک بدن ــزان تح ــدی می ــش ۲۰ درص ــری، کاه ــد جزای ــید راش س

ــر  ــكل را از دیگ ــرف ال ــدی مص ــش ۱۰ درص ــدیم و کاه ــک س ــرف نم ــزان مص ــدی می درص

ــمرد. ــر برش ــر واگی ــای غی ــاری ه ــرل بیم ــگیری و كنت ــی پیش ــند مل ــداف س اه

وی، کاهــش ۳۰ درصــدی شــیوع اســتعمال دخانیــات را از دیگــر اهــداف ایــن ســند عنــوان 

کــرد و افــزود: بــرای اولیــن بــار از ســال ۹۵ در ســامانه ســیب پرسشــنامه و خــود اظهــاری 

مصــرف الــکل بــه دانشــگاه هــا ابــالغ شــده اســت.جلوگیری از افزایــش بیشــتر چاقــی و 

دیابــت و دسترســی حداقــل ۷۰ درصــد جمعیــت بــه واحدهــای درمانــی مــورد نیــاز بــرای 

ــی،  ــع غذای ــس از صنای ــرب تران ــید چ ــذف اس ــی ، ح ــی و عروق ــالت قلب ــگیری از حم پیش

کاهــش ۲۰ درصــدی در میــزان مــرگ و میر ناشــی از حــوادث ترافیکــی و کاهــش ۱۰ درصدی 

ی  ــان بیماری ــدی درم ــش ۲۰ درص ــدر و افزای ــواد مخ ــی از م ــر ناش ــرگ و می ــزان م می

روحــی و روانــی از دیگــر اهدافــی اســت کــه رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان در ایــن جلســه 

بــه آن اشــاره داشــت.

ــرل  ــگیری و کنت ــی پیش ــند مل ــه س ــیزده گان ــداف س ــوع اه ــرد: مجم ــان ک ــر نش وی خاط

بیمــاری هــای غیــر واگیــر در قالــب تفاهــم نامــه وزارت بهداشــت بــا ســایر وزارت هــا جهــت 

تحقــق در بــازه زمانــی ســال ۱۳۹۴ تــا ۱۴۰۴ تعریــف و بــر اســاس آن اولویــت هــا، برنامــه 

ریــزی هــا تع�ــن و بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــده اســت.جزایری ، بیمــاری هــای قلبــی 

و عروقــی، بیمــاری هــای مزمــن تنفســی، دیابــت و ســرطان هــا را از اولویــت هــای ایــن 

ســند عنــوان کــرد.

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه بــا اشــاره بــه آغــاز بســیج ملــی 

ــار  ــاه اظه ــا سراســر کشــور از ۲۷ اردیبهشــت م ــرل فشــار خــون در اســتان همزمــان ب کنت

داشــت: ۲۶هــزار نفــر تــا کنــون در ســامانه اطالعاتشــان ثبــت شــده اســت ضمــن اینکــه 

تعــداد قابــل توجهــی نیــز در ســامانه خــود اظهــاری اطالعاتشــان را ثبــت خواهنــد کــرد.

بــه گفتــه وی، بــا پیوســتن مــردم بــه پویــش ملــی کاهــش فشــار خــون تــا کنــون یکصــد 

فــرد مبتــال بــه فشــار خــون شناســایی شــده اســت کــه تاکنــون از بیمــاری خــود بــی خبــر 

بــوده انــد.

معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار نیــز در ادامــه بــر تشــکیل جلســات منظــم و مســتمر 

کمیتــه و تع�ــن وظایــف دســتگاه هــا بــرای تحقــق اهــداف ســند ملــی پیشــگیری و کنترل 

بیمــاری هــای غیــر واگیــر در ســطح اســتان تاکیــد کــرد. جعفــر مردانــی، همچنیــن آســیب 

شناســی، شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف و تع�ــن انتظــارات از دســتگاه هــای ذیربــط را از 

دیگــر اقدامــات موثــر بــرای تحقــق اهــداف ایــن ســند برشــمرد.

وبــدا؛ جلســه کمیتــه دانشــگاهی بیمــاری های 

منتقلــه از آب و غــذا بــا حضــور سرپرســت 

و سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 

ــوم پزشــکی اســتان و کارشناســان مربوطــه  عل

در نخســتین روز از خردادمــاه ۹۸ در ســالن 

ــکیل  ــتان تش ــت اس ــز بهداش ــات مرک اجتماع

ــد. ش

به گــزارش وبــدا؛ سرپرســت معاونت بهداشــتی 

ــس  ــهرکرد و رئی ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

مرکــز بهداشــت اســتان در ابتــدای ایــن جلســه، 

ــی از  ــذا را یک ــه از آب و غ ــاری هــای منتقل بیم

چالــش هــای مهــم بهداشــتی در ســطح جهــان 

برشــمردند.

ــون  ــاالنه ۷۶ میلی ــکا س ــه وی، در امری ــه گفت ب

مــورد بیمــاری منتقلــه از آب و غــذا ثبــت مــی 

شــود کــه ۳۲۵ هــزار نفــر بســتری و ۵هــزار و 

۲۰۰ نفــر فــوت مــی کننــد.

ــرل آن  ــرای کنت ــده ب ــرف ش ــه مص وی، هزین

ــی  ــن زده م ــارد دالر تخمی ــش از ۱۷ میلی را بی

رشــد  گردشــگری،  شــود.جزایری،  توســعه 

فزاینــده صــادرات و واردات مــواد غذایــی،  

ــورها و  ــدن کش ــی ش ــت، صنعت ــد جمعی رش

رشــد اقتصــادی کشــورها را از دالیــل گســترش 

ــرد. ــوان ک ــان عن ــا در جه ــاری ه بیم

اظهــار  غــذا  و  آب  طغیــان  تعریــف  در  وی 

ــذا  ــک غ ــتر از ی ــا بیش ــر ی ــر دو نف ــت: اگ داش

یــا آشــامیدنی مشــترک اســتفاده کــرده و 

عالئــم بالینــی مشــترکی داشــته باشــند طغیــان 

ــاده  ــاق افت ــذا اتف ــه از آب و غ ــاری منتقل بیم

ــت. اس

ــزارش  ــف و گ ــس از کش ــرد: پ ــح ک وی تصری

ــل  ــه حداق ــان ک ــی طغی ــم بررس ــان تی طغی

متشــکل از دو کارشــناس مبــارزه بــا بیماری 

و کارشــناس بهداشــت محیــط مــی باشــد 

تشــكیل و طــی مراحــل ده گانــه طغیــان واقــع 

ــود. ــی ش ــی م ــده بررس ش

ــش  ــم واکن ــون ۱۴ تی ــم اکن ــه وی، ه ــه گفت ب

ســریع در ســطح مراکــز اســتان فعالیــت دارنــد.

سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

ــاری  ــان بیم ــداد کل طغی ــتان، تع ــکی اس پزش

از  اســتان  در  غــذا  و  آب  از  منتقلــه  هــای 

اردیهشــت ماه ســال گذشــته تــا ۱۸ اردیبهشــت 

ــرد و  ــالم ک ــورد اع ــاری را ۱۸ م ــال ج ــاه س م

ــزود: از ایــن تعــداد ۷ مــورد ناشــی از آب، ۴  اف

ــود  مــورد ناشــی از غــذا و ۷ مــورد ناشــناس ب

ــی  ــازه زمان ــان در ب ــداد کل مبتالی ــری تع .جزای

مذکــور را ۴۶۴ مــورد و تعــداد بیمــاران بســتری 

کمیته استانی بیماری های غیر واگیر تشکیل شد

کمیته دانشگاهی بیماری های 

منتقله از آب و غذا تشکیل جلسه داد
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ــاری، از  ــال و بختی ــتان چهارمح ــت اس ــز بهداش ــس مرک ــدا؛ رئی وب

برگــزاری جلســات کمیتــه هــای پایــش ، نظــارت و ارزشــیابی و درمــان 

بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون خبــر داد.

ــتی؛  ــت بهداش ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــه  ــه کمیت ــزود: جلس ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــری ب ــد جزای ــید راش س

ــاری  ــاه ج ــرداد م ــن روز از خ ــیابی در هفتمی ــارت و ارزش ــش، نظ پای

بــا حضــور مدیــر بازرســی ، ارزیابــی عملکــرد و رســیدگی بــه شــکایات 

دانشــگاه، معــاون پژوهشــی، مدیــر گــروه توســعه شــبکه هــا معاونت 

بهداشــتی بــه عنــوان دبیــر کمیتــه و جمعــی از اعضــاء تشــکیل شــد.

وی، هــدف از برگــزاری ایــن جلســه را برنامــه ریــزی و بحــث و تبــادل 

ــگاهی از  ــم دانش ــط تی ــارت توس ــه نظ ــن برنام ــون تدوی ــر پیرام نظ

شــبکه هــای نــه گانــه عنــوان کــرد.

جزایــری در ادامــه بــه تشــکیل دومیــن جلســه ی کمیتــه ی درمــان 

بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون بــاال بــا حضــور معــاون درمــان بــه 

عنــوان رئیــس کمیتــه ، مســئول امــور داروئــی معاونــت بهداشــتی 

دبیــر کمیتــه و اعضــا از ادارات بــرون و درون بخشــی اشــاره داشــت.

ــه  ــی از کلی ــا نمایندگان ــران و ی ــه مدی ــن جلس ــه وی، در ای ــه گفت ب

کلینیــک هــای دولتــی و خصوصــی ، بیمارســتانها ، اورژانــس ، 

معاونــت غــذا و دارو ، معاونــت درمــان ، داروخانــه هــا، هــالل احمر، 

ــی  ــای خصوص ــی ، درمانگاهه ــن اجتماع ــی ، تامی ــروی انتظام نی

ــز حضــور داشــتند. ــر پارســیان و دی، نظــام پرســتاری و .... نی نظی

وی تصریــح کــرد: در ایــن جلســه کلیــه اعضــا در مــورد ظرفیــت هــا 

و پتانســیل هــای خــود در مــورد تامیــن نیــرو ، تجهیــزات بحــث و 

تبــادل نظــر نمودنــد. 

ــی  ــه برپای ــه ب ــن کمیت ــم ای ــات مه ــه، از تصمیم ــری در ادام جزای

ــردد در  ــه هــای پرت ایســتگاههای غربالگــری فشــار خــون در داروخان

ســطح اســتان، الــزام کلیــه نیروهــای معرفــی شــده توســط اعضــا بــه 

گذرانــدن دوره ی آموزشــی دو ســاعته و دریافــت گواهــی ، همــکاری 

ــی ،  ــیج مل ــن بس ــا ای ــیان و دی ب ــی پارس ــای خصوص درمانگاهه

اســتقرار آمبوالنــس و اتوبــوس در میعادگاههــای نمــاز جمعــه و عیــد 

ســعید فطــر توســط نیروهــای پایــگاه اورژانــس و انــدازه گیــری فشــار 

خــون نمازگــزاران ، همــکاری پایگاههــای امــداد جــاده ای هــالل احمــر 

بــا بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون ، اعــالم همــکاری بیمارســتانهای 

اردل ، ناغــان ، ســید الشــهدا كوهرنــگ ، ولیعصــر بروجــن مــی تــوان 

اشــاره كــرد.

تشکیل جلسات کمیته های پایش ، نظارت و ارزشیابی و درمان بسیج ملی کنترل فشار خون باال
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ــاری  ــز بهداشــت چهارمحــال و بختی ــس مرک ــدا؛ رئی وب

ــیج  ــرح بس ــه دوم ط ــاز مرحل ــا آغ ــان ب ــت: همزم گف

ملــی کنتــرل فشــار خــون (اجرایــی و غربالگــری)، 

ی ثابــت و سیارشهرســتان شــهرکرد بــا شــرکت در  تیم

مانــوری بــا همیــن نــام و بــا حضورمدیــران اســتانی و 

شهرســتانی، مســئولین و دبیــران کمیتــه هــای مختلــف 

ــده  ــن ش ــش تع� ــای از پی ــل ه ــه مح ــرح ب ــن ط ای

ــد . ــه کار نمودن ــروع ب ــه و ش مراجع

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری افــزود: ۲۰ تیــم 

متشــکل از ۶۰ نفــر طــی مــدت تع�ــن شــده با اســتقرار 

و مراجعــه بــه اماکــن و محــل هــای پرتــردد، ادارات و 

ی فشــار  نهــاد هــا و مســاجد وپــارک هــا و.... اندازه

خــون افــراد ۳۰ ســال بــه بــاال را بــر عهــده دارنــد.

بــه گفتــه وی، از ابتــدای شــروع طــرح تــا کنــون بیــش 

از ۸۰۰ نفــر افــراد مبتــال بــه فشــار خون شناســایی شــده 

اســت و انتظــار مــی رود بــا ســعی و تــالش کارشناســان 

ــرح  ــن ط ــال در ای ــاالی ۳۰ س ــراد ب ــه اف ــه، کلی مربوط

غربالگــری شــده و افــرادی کــه دارای فشــار خــون بــاال 

هســتند و بــه ویــژه افــرادی کــه از بیمــاری خــود خبــر 

ندارنــد شناســایی شــوند.

آغاز مرحله دوم بسیج ملی کنترل فشار 

خون با اجرای مانور همگانی در شهرکرد

وبــدا؛ رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ۱۰ پایــگاه ســنجش ســالمت نوآمــوزان بــدو ورود 

بــه دبســتان از ۱۳ پایــگاه اولیــه بــه صــورت ســیار بــه نوآمــوزان خدمــت رســانی مــی نماینــد. 

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری بــا اشــاره بــه آغــاز طــرح ســنجش نوآمــوزان بــدو ورود بــه دبســتان 

در چهارمحــال و بختیــاری از بیســت و پنجــم خردادمــاه ۹۸ بــا حضــور مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــکی و 

اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان بــه صــورت نمادیــن در مدرســه آل ابراهیــم شــهرکرد گفــت: بــا توجــه بــه 

ــه  ــواده هــای نوآموزان(ب ــر خان موقعیــت جغرافیایــی و پراکندگــی مناطــق اســتان و وضعیــت اقتصــادی اکث

ویــژه در مناطــق محــروم و دور افتــاده) ۱۰ پایــگاه از ۱۳ پایــگاه اولیــه بــه صــورت ســیار بــه نوآمــوزان خدمــت 

رســانی مــی نماینــد.

ــا ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی،  وی تصریــح کــرد: همچنیــن بــا هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه ب

نوآمــوزان عشــایری بــه صــورت رایــگان مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیرنــد.

جزایــری بــه نقــل از مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان، آمــار تقریبــی نوآمــوزان و کــودکان پیــش دبســتانی 

مــورد ارزیابــی در ســنجش ســال تحصیلــی ۹۸-۹۹ را حــدود ۲۲۰۰۰ نفــر اعــالم کــرد و افــزود: نزدیــک بــه ۱۴ 

هــزار نوآمــوز بــدو ورود بــه دبســتان و نزدیــک بــه هشــت هــزار نوآمــوز پیــش دبســتانی مــورد ســنجش قــرار 

خواهنــد گرفــت.

وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: نوآموزانــی کــه در پایــگاه های ســنجش 

پیــش دبســتانی ســال ۱۳۹۷ مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه انــد، نیــاز بــه 

مراجعــه بــه پایگاههــای ســنجش ســال جــاری ندارنــد.

ــل  ــال قب ــه س ــبت ب ــوز نس ــداد نوآم ــن تع ــنجش ای ــه وی،س ــه گفت ب

ــت.  ــد داش ــش خواه ــر افزای ــزار نف ــه ه ــدود س ح

ــرح  ــن ط ــت: در ای ــاری گف ــال و بختی ــت چهارمح ــز بهداش ــس مرک رئی

ارزیابــی هــوش، گفتــاری، شــنیداری، بینایــی، بهداشــت دهــان و دنــدان 

و قــد و وزن نوآمــوزان انجــام مــی شــود.

وی ادامــه داد: طــرح ســنجش ســالمت نوآمــوزان بــدو ورود به دبســتان 

و پیــش دبســتانی تــا پایــان شــهریورماه امســال در اســتان چهارمحــال و 

ــه دارد. بختیاری ادام

جزایــری افــزود: نوآمــوزان پــس از دریافــت خدمــات در پایــگاه ســنجش 

بــه مراکــز و پایــگاه هــای بهداشــت معرفــی و غربالگــری نوآمــوزان طبــق 

بســته هــای خدمتــی ویــژه گــروه ســنی ۵ تــا ۱۸ ســال بــه ایشــان ارائــه 

ــج  ــه نتای ــرم تأ�دی ــًا ف ــت و نهایت ــیب ثب ــامانه س ــده در س ــام ش ــات انج ــه خدم ــد و کلی ــد ش خواه

غربالگــری نوآمــوزان پــس از تکمیــل، جهــت ارائــه بــه مدرســه بــه والدیــن نوآمــوز تحویــل مــی گــردد.

فعالیت ۱۳ پایگاه ثابت و سیار سنجش سالمت نوآموزان در چهارمحال و بختیاری
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وبــدا؛ رئیــس مرکز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری، از شناســایی 

یکهــزار و ۵۱۰ بیمــار جدیــد مبتــال بــه فشــار خــون بــاال در قالــب 

برنامــه بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون در ایــن اســتان خبــر داد.

ــت  ــومین نشس ــری در س ــد جزای ــید راش ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

ــال و  ــون چهارمح ــار خ ــرل فش ــی کنت ــیج مل ــی بس ــتاد اجرای س

بختیــاری بــا حضــور تیــم بازرســی وزارت بهداشــت ضمــن اشــاره 

بــه عملکــرد کمیتــه هــای ۷ گانــه افــزود: درصــد پیشــرفت برنامــه 

از تاریــخ ۲۷ اردیبهشــت مــاه ۹۸ لغایــت ۲۵ خردادمــاه جــاری در 

اســتان ۴۱.۱۲ درصــد بــوده اســت.

وی، تعــداد افــراد غربالگــری شــده طــی ایــن مــدت را ۴۷۶ 

ــزود: همچنیــن ۱۹۶ هــزارو ۱۴۲  هــزار و ۹۲۹ نفــر اعــالم کــرد و اف

ــت. ــده اس ــل ش ــیب تکمی ــامانه س ــنامه در س پرسش

وی بــا اشــاره بــه فصــل حضــور عشــایر در ایــن منطقــه از کشــور، 

جمعیــت هــدف بــاالی ۳۰ ســال عشــایری در اســتان را ۱۵ هــزار و 

۹۴۶ نفــر پیــش بینــی کــرد و اظهــار داشــت: ۵ ایســتگاه عشــایری 

ــن  ــدام از ای ــر ک ــی و ه ــش بین ــتان، پی ــف اس ــق مختل در مناط

ــن برنامــه مــورد  ــار از ســوی ناظری ــک ب ــل ی ایســتگاه هــا حداق

ارزیابــی قــرار گرفتــه انــد.

ــس اداره  ــارخون و رئی ــرل فش ــی کنت ــیج مل ــوری بس ــر کش ناظ

ــکی در  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــروق وزارت بهداش ــب و ع قل

ــدی  ــش ۵۰ درص ــت را پوش ــدف وزارت بهداش ــه ، ه ــن جلس ای

ــد. ــوان کردن ــور عن ــدف در کل کش ــت ه جمعی

ــراد  ــور، اف ــدف در کل کش ــت ه ــزود: از جمعی ــدوی اف ــر مه دکت

ــه  ــد ک ــی باش ــر م ــون نف ــل میلی ــدود چه ــال، ح ــی س ــاالی س ب

ــم. ــرار بدهی ــش ق ــر را تحــت پوش ــون نف ــل ۲۰ میلی ــد حداق بای

بــه گفتــه وی، تــا کنــون ده میلیــون نفــر از ایــن جمعیــت تحــت 

پوشــش قــرار گرفتــه اســت.

ــار  ــری فش ــردم در غربالگ ــری م ــارکت حداکث ــدوی، مش ــر مه دکت

ــم آن  ــرل منظ ــود و کنت ــون خ ــار خ ــری فش ــدازه گی ــون و ان خ

ــون  ــار خ ــنجش فش ــرای س ــار ب ــاالنه یکب ــه س ــل مراجع و حداق

ــاال را از  ــون ب ــار خ ــابقه فش ــدون س ــالم و ب ــراد س ــوی اف از س

جملــه اهــداف بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون برشــمرد و ابــراز 

امیــدواری كــرد: بــا مشــاركت مــردم در ایــن برنامــه تحقــق یابــد. 

ــی  ــیج مل ــی بس ــتاد اجرای ــت س ــومین نشس ــت، س ــی اس گفتن

ــم  ــور تی ــا حض ــاری ب ــال و بختی ــون چهارمح ــار خ ــرل فش کنت

بازرســی وزارت بهداشــت در بیســت و ششــمین روز از خردادمــاه 

۹۸ در ســالن اجتماعــات مجتمــع رحمتیــه دانشــگاه برگــزار شــد.

شناسایی بیش از یک هزار و ۵۰۰ بیمار جدید مبتال به فشار خون 

باال در بسیج ملی کنترل فشار خون در چهارمحال و بختیاری
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راه اندازی کمپین "نه به عرضه سیگار" در چهارمحال و بختیاری

ــت  ــاری و سرپرس ــال و بختی ــت چهارمح ــز بهداش ــس مرک ــدا؛ رئی وب

ــکی شــهرکرد، از تــالش  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش معاون

ــه عرضــه  ــه ب ــن "ن ــدازی کمپی ــرای راه ان ــن دانشــگاه ب مســئولین ای

ــر داد. ــتان خب ــن اس ــیگار" در ای س

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری در جلســه هماهنگــی برگــزاری 

هفتــه ی ملــی بــدون دخانیــات، ضمــن اشــاره بــه اهــداف برگــزاری 

هفتــه بــدون دخانیــات، کلیــات برنامــه هــای ایــن هفتــه و اهمیــت 

ــا  ــتیم ب ــالش هس ــزود: در ت ــات اف ــوع دخانی ــه موض ــن ب پرداخت

همــکاری مدیــران اجرایــی دســتگاه هــا، انجمــن و NGO هــا، اصنــاف، 

کارشناســان بهداشــت محیــط و کار و مدیریــت روابــط عمومــی 

دانشــگاه و اطــالع رســانی خــوب مطبوعــات و رســانه هــای اســتانی 

ــران  ــل جب ــر قاب ــًا غی ــار و بعض ــان ب ــای زی ــیب ه ــه آس ــه ب ــا توج ب

اســتعمال دخانیــات کمپیــن نــه بــه عرضــه دخانیــات را بــا مشــارکت 

ــی راه  ــواد غذای ــز عرضــه م ــا، فروشــگاه هــا و مراك ــت ه ســوپر مارك

ــم. ــدازی نمائی ان

بــه گفتــه وی، از حــدود ۱۲ هــزار صنــف فعــال در اســتان حــدود ۸ تــا 

۹ هــزار مــورد آن خــوار و بــار فروشــی و مراکــز عرضــه مــواد غذایــی 

ــری در  ــوان گام موث ــی ت ــن م ــن کمپی ــدازی ای ــا راه ان ــه ب هســتند ک

فرهنــگ ســازی وکاهــش آســیب هــای مصــرف دخانیــات برداریــم.

ــا بیــان اینکــه قوانیــن جامعــی بــرای  جزایــری ب

مبــارزه و کنتــرل 

دخانیــات در کشــور وضــع شــده اســت، از عــدم ضمانــت اجرایــی ایــن 

قوانیــن گالیــه کــرد و افــزود: عملیاتــی نشــدن ایــن قوانیــن و ضعــف 

اجرایــی موجــب شــده اســت تــا روز بــه روز شــاهد افزایــش گرایــش 

ــات  ــه دخانی ــز عرض ــش مراک ــات و افزای ــرف دخانی ــه مص ــان ب جوان

باشــیم.

ــته در  ــالهای گذش ــود از س ــای موج ــی آماره ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب

کشــور، میــزان مصــرف دخانیــات در چهارمحــال و بختیــاری را باالتــر 

ــیگار  ــرف س ــیوع مص ــزود: ش ــرد و اف ــوان ک ــوری عن ــن کش از میانگی

ــد  ــات ۱۵.۸ درص ــرف دخانی ــن مص ــد و میانگی ــتان ۱۱.۸۸ درص در اس

ــی کــه مصــرف ســیگار در کشــور ۱۰.۸ درصــد و  گــزارش شــده در حال

ــت. ــد اس ــات ۱۴.۱۵ درص ــرف دخانی مص

ــاس  ــاری، حس ــال و بختی ــتان چهارمح ــت اس ــز بهداش ــس مرک رئی

ســازی جامعــه و اطــالع رســانی در خصــوص مضــرات مصــرف ســیگار 

و دخانیــات را از مهمتریــن اهــداف هفتــه ملــی بــدون دخانیــات اعــالم 

ــا ۱۵ ســال  ــرد و گفــت: از آنجــا کــه مصــرف ســیگار در ســنین ۱۲ ت ک

و همچنیــن قشــر زنــان کشــور شــیوع بیشــتری نســبت بــه ســالهای 

ــازی  ــت تــالش می شــود تــا بــا آگاه س ــدا کــرده اس گذشــته پی

ــویم. ــد ش ــن رون ــروی ای ــع پیش ــدف، مان ــای ه گروه ه

ــاد در  ــردم نه ــی و م ــای دولت ــتگاه ها و نهاده ــش دس ــری، نق جزای

ــا اســتعمال دخانیــات را مهــم و اثرگــذار دانســت و تصریــح  ــارزه ب مب

ــتگاه های  ــام دس ــت و اهتم ــه جدی ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد: ای ک

ــا  ــد ت ــن موضــوع می طلب ــگ اســت و ای ــن حــوزه کمرن اســتان در ای

ــود. ــاظ ش ــتری لح ــه بیش توج

وی، ســاماندهی مراکــز عرضــه ســیگار را از دیگــر 

اقدامــات پیــش بینــی شــده در هفتــه ملــی 

ــت:  ــمرد و گف ــات برش ــدون دخانی ب

ــالف  ــا برخ ــن واحده ــک ای ــی ش ب

قوانیــن موجــود در حــوزه عرضــه 

ــتند. ــال هس ــز فع ــات نی دخانی

بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  جزایــری 

تــالش شــود تــا واحدهــای عرضــه ســیگار 

ــوند و  ــی ش ــدود و اختصاص ــات مح و دخانی

ــه  ــه صــورت داوطلبان ــار فروشــی ب ــز خواروب مراک

بــا پیوســتن بــه کمپیــن "نــه بــه عرضــه ســیگار" از 

ــد. ــودداری نماین ــل خ ــن عم ــام ای انج

امســال هفتــه ملــی بــدون دخانیــات از ۲۵ 

ــی  ــن عموم ــعار "اماک ــا ش ــرداد ب ــت ۳۱ خ لغای

بــدون دخانیــات، حــق شــهروندی" نامگــذاری 

ــت. ــده اس ش
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وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری، از مراجعــه ۱۹ هــزار و ۷۲۶ نفــر بــه اورژانــس مراکــز درمانــی 

ایــن اســتان در ایــام نــوروز ۹۸ خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر محســن درخشــان افــزود: همچنیــن از ابتــدای طــرح نــوروزی تــا صبــح 

روز ۸ فروردیــن ۹۸، ۱۵ هــزار و ۴۶ نفــر از مراجعیــن بــه بیمارســتان هــا ســرپایی و چهــار هــزار و ۶۸۰ 

نفــر نیــز بــه صــورت بســتری خدمــات دریافــت نمودنــد. 

ــز در  ــوم پزشــکی شــهرکرد نی ــت بحــران دانشــگاه عل ــاری و مدیری ــس ۱۱۵ چهارمحــال و بختی ــر اورژان مدی

ادامــه از انجــام یکهــزارو ۲۴۳ مــورد ماموریــت تکنســین هــای اورژانــس ۱۱۵ اســتان طــی ایــن مــدت خبــر داد.

دکتــر فرامــرز شــاهین افــزود: از مجمــوع ماموریــت هــای صــورت گرفتــه از ابتــدای طــرح نــوروزی تــا صبــح 

هشــتمین روز از بهــار ۹۸، ۲۷۶ ماموریــت مربــوط بــه حــوادث ترافیکــی و ۹۶۷ ماموریــت مربــوط بــه حــوادث 

غیــر ترافیکــی بــوده اســت.

وی، تعــداد مســمومت بــا گاز مونوکســید کربــن در مــدت مذکــور را ۴۲ مــورد اعــالم کــرد و افــزود: همچنیــن ۲۰۲ 

مــورد خدمــت در ایســتگاه هــای ســالمت ســطح اســتان ارائــه گردیــد.

وبدا؛کارشــناس مســئول ایمنــی معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

گفــت: اولیــن جشــنواره «ایمنــی بیمــار و اعتبــار بخشــی» در ۱۳ محــور و هفــت 

محــور جنبــی در شــهرکرد برگــزار مــی شــود.

ــزاری شبســتان در  ــگار خبرگ ــه خبرن ــی» امــروز ب ــاس بحرین ــزارش وبدا؛عب ــه گ «ب

ــه همــت  ــار بخشــی» ب ــی بیمــار و اعتب ــن جشــنواره «ایمن شــهرکرد گفــت: اولی

ــزار مــی شــود. ــت درمــان در شــهرکرد برگ ــوم پزشــکی و معاون دانشــگاه عل

ــزود:  ــه اف ــهرکرد در ادام ــوم پزشــکی ش ــگاه عل ــی دانش ــئول ایمن کارشــناس مس

ایمنــی و بیمــار، خدمــات پاراکلینیــک، کنتــرل عفونــت، دارو و ایمنــی، تجهیــزات، 

ــد  ــوزش و توانمن ــار، آم ــا بیم ــل ب ــاط و تعام ــار، ارتب ــی بیم ــگ ایمن ــا فرهن ارتق

ســازی تیــم ســالمت، اخــالق در نابــاروری، اخــالق بالینــی، ایمنــی مــادر، نــوزاد 

و كــودك و پیگیــری از وقایــع ناخواســته از محورهــای اولیــن جشــنواره «ایمنــی 

بیمــار و اعتبــار بخشــی» اســت

بحرینــی، بیمارســتان برتــر، بخــش برتــر، رســانه برتــر، تجربــه برتــر، پیشــنهاد 

برتــر، غرفــه بیمارســتانی برتــر و فیلــم موبایلــی آموزشــی را از محورهــای جنبــی 

اولیــن جشــنواره «ایمنــی بیمــار و اعتبــار بخشــی» برشــمرد.

وی مهلــت ارســال آثــار را ۳۰ تیــر ســال ۱۳۹۸ اعــالم کــرد و یــادآور شــد: اولیــن 

جشــنواره «ایمنــی بیمــار و اعتبــار بخشــی» ۲۸ مــرداد ســال ۱۳۹۸ در ســالن 

ابــن ســینا دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد برگــزار مــی شــود.

مراجعه قریب به ۲۰ هزار نفر به اورژانس مراکز 

درمانی چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز ۹۸

اولین جشنواره «ایمنی بیمار و اعتبار بخشی» در استان برگزار می گردد



۳۱

ــر  ــان و دکت ــرم درم ــاون محت ــی مع ــان بابای ــر ج ــدا؛ دکت وب

ــد و بیمــاری هــای خــاص وزارت  شــادنوش رئیــس اداره پیون

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، عصــرگاه روز بیســت و 

نهــم خردادمــاه جــاری بــه منظــور بررســی وضعیــت خدمــات 

ــد. ــرده ان ــاری ســفر ک ــه چهارمحــال و بختی ــی ب درمان

ــه  ــزان ب ــن عزی ــاعات ورود ای ــن س ــدا، در اولی ــزارش وب ــه گ ب

ــردم  ــده م ــور نماین ــا حض ــترک ب ــه ای مش ــتان، در جلس اس

شهرســتان هــای فارســان، کوهرنــگ، اردل و کیــار در مجلــس 

شــورای اســالمی، ریاســت و معاونیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــالمت،  ــام س ــول نظ ــه تح ــتاوردهای برنام ــی دس ــه بررس ب

وضعیــت و نحــوه ارائــه خدمــات در مراکــز درمانــی، مســائل و 

ــد. ــان پرداختن ــوزه درم ــکالت ح مش

گفتنــی اســت،معاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

در ایــن جلســه ضمــن تشــریح وضعیت بیمارســتان هــا، کمبود 

ــکالت  ــم مش ــی را از اه ــارات و نقدینگ ــانی و اعتب ــروی انس نی

ایــن حــوزه برشــمرد.

ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــه ب ــز در ادام ــی نی ــان بابای ــر ج دکت

تســریع در بهــره بــرداری از بیمارســتان بیمــاران صعــب العــالج 

نــدازی  جنــب مرکــز آموزشــی، درمانــی هاجــر (س) شــهرکرد گفــت: راه

ــر ســاخت هــا از  ــه فراهــم شــدن زی ــا توجــه ب بخــش رادیوتراپــی ب

ــوع و دانشــگاه اســت. ــت هــای وزارت متب اولوی

دکتــر شــادنوش رئیــس اداره پیونــد و بیمــاران خــاص از دیگــر 

ــه مشــکالت  ــه توجــه ب ــود ک ــن جلســه ب ــن و ســخنرانان ای حاضری

ــرعی و  ــف ش ــاص را از وظای ــاران خ ــژه بیم ــه وی ــاران ، ب ــده بیم عدی

ــمرد. ــالمت برش ــوزه س ــئولین ح ــتورات اداری مس دس

پــس از طــرح ســایر مشــکالت حــوزه درمــان، تامیــن داروی بیمــاران 

خــاص و پــروژه بیمارســتان جدیــد ولــی عصر(عــج)، حاضریــن جلســه 

را بــه منظــور بازدیــد از مراکــز درمانــی تــرک کردنــد.

شهرســتان فارســان اولیــن مقصــد دکتــر جــان بابایــی، دکتــر ذهبــی 

ــت  ــی و ســفرهای اســتانی معاون ــات امنای ــه ی هی مســئول دبیرخان

ــود  ــگاه ب ــئولین دانش ــی و مس ــر کاظم ــوع، دکت ــان وزارت متب درم

ــه  ــگاه، داروخان ــس ، آزمایش ــای اورژان ــش ه ــد از بخ ــا بازدی ــه ب ک

ــرار گرفتــن در جریــان  ــا بیمــاران و ق بیمارســتان، عیــادت و گفتگــو ب

ــرد. ــدا ك ــه پی ــی ادام ــز درمان ــن مرک ــات در ای ــه خدم نحــوه ارائ

گفتنــی اســت، طــی ایــن بازدیــد بــر کاهــش دغدغــه بیمــاران و رفــاه 

حــال مراجعیــن و ارتقــاء ســطح خدمــات تاکیــد شــد.

بازدیــد از بیمارســتان امــام ســجاد(ع) کوهرنــگ از دیگــر برنامــه هــای 

معــاون درمــان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در اولیــن 

روز حضــور در چهارمحــال و بختیــاری بــود.

در ایــن بازدیــد نیــز از بخــش هــای اورژانــس ، آزمایشــگاه، داروخانــه، 

ــد و  ــتان بازدی ــز بیمارس ــداث دیالی ــال اح ــش در ح ــوژی و بخ رادیول

ــوه  ــان نح ــک در جری ــاران، از نزدی ــا بیم ــو ب ــادت و گفتگ ــن عی ضم

ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــز درمان ــن مرک ــه خدمــات در ای ارائ

ــد از ســاختمان در حــال احــداث ســتاد  ــن بازدی ــی اســت، ضم گفتن

ــروژه و  ــن پ ــرداری از ای ــره ب ــد به ــر تســریع رون ــگ ، ب شــبکه کوهرن

ــد شــد. ــه از آن تاکی ــردم منطق ــاع م انتف

در ادامــه نیــز از مرکــز خدمــات جامــع ســالمت شــبانه روزی صمصامی 

ــاد برکــت  ــرداری بنی ــز در حــال بهــره ب ــن مرک ــد ای و ســاختمان جدی

بازدیــد بــه عمــل آمــد.

مرکــز خدمــات جامــع ســالمت شــبانه روزی مــورز بازفــت و گفتگــو بــا 

پزشــک و کادر درمانــی ایــن مرکــز و مرکــز شــبانه روزی درمان بســتر در 

حــال احــداث شــهرک بازفــت، مركــز خدمــات جامــع ســالمت شــبانه 

روزی چمــن گلــی تلــورد از دیگــر مراكــزی بــود كــه بــه صــورت شــبانه 

و ســرزده انجــام شــد.

در اولیــن ســاعات دومیــن روز از حضــور معــاون درمــان وزارت 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در اســتان نیــز بــا حضــور دکتــر 

ذهبــی، نماینــده محتــرم مــردم شهرســتان هــای اردل، فارســان، کیــار 

ــتان اردل،  ــدا شهرس ــالمی، فرمان ــورای اس ــس ش ــگ در مجل و کوهرن

ــتی  ــان و بهداش ــع، درم ــت و مناب ــعه مدیری ــن توس ــت، معاونی ریاس

ــا(ع) اردل  ــام رض ــتان ام ــتان، از بیمارس ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــه عمــل آمــد. بازدیــد ب

در ایــن بازدیــد ضمــن حضــور در بخــش هــای مختلــف، رونــد ارائــه 

ــورد  ــتان م ــه بیمارس ــن ب ــاران و مراجعی ــه بیم ــی ب ــات درمان خدم

ــرار گرفــت. ــی ق ارزیاب

سفر کاری معاون درمان وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی به چهارمحال و بختیاری



۳۲

آگهی بکارگیری نیروی مشمول 

تعهدات در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی، 

ــاری ، از  ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

انتشــار آگهــی بکارگیــری نیــروی مشــمول تعهــدات در ایــن 

ــر داد. معاونــت خب

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر بــرزو خالــدی فــر افــزود: دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد اولیــن فراخــوان بکارگیــری نیروهــای 

تعهــدات در رشــته هــای علــوم پایــه را برگــزار می نمایــد.

وی، مهلــت ثبــت نــام در ایــن فراخــوان را از ۲۰ خــرداد ۹۸ 

ــرد و  ــالم ک ــرداد ۹۸ اع ــورخ ۲۷ خ ــاعت ۲۴ م ــان س ــا پای ت

افــزود: ثبــت نــام بــه صــورت متمرکــز و اینترنتــی می باشــد. 

بــه گفتــه وی، شــرایط عمومــی بــرای شــرکت در ایــن 

فراخــوان شــامل: اعتقــاد بــه مبانــی نظــام مقــدس جمهوری 

اســالمی و قانــون اساســی، تدیــن بــه یکــی از ادیــان رســمی 

ــوری  ــت جمه ــتن تابعی ــی، داش ــون اساس ــرح در قان مص

اســالمی ایــران،  انجــام خدمــت وظیفــه عمومــی ، دارا بــودن 

کارت پایــان خدمــت وظیفــه عمومــی یــا داشــتن معافیــت 

ــان)  ــژه آقای ــام (وی ــرورت نظ ــان دوره ض ــا پای ــی و ی قانون

ــان در  ــی داوطلب ــی و عموم ــای علم ــت ه ــد صالحی و تا�

ــات اجرایــی جــذب دانشــگاه اســت. هی

اختصاصــی  شــرایط  از  ادامــه،  در  فــر  خالــدی  دکتــر 

ــرای  ــدرک دکت ــودن م ــه دارا ب ــوان ب ــن فراخ ــرکت در ای ش

در  ارشــد  کارشناســی  مــدرک  یــا  و    (Ph.D)تخصصــی

ــركت  ــت: ش ــار داش ــاره و اظه ــه اش ــوم پای ــته های عل رش

افــراد مشــغول بــه تحصیــل در فراخــوان ممنــوع می باشــد.

ــی  ــی م ــته متقاض ــوان رش ــد، عن ــر ش ــه متذک وی در ادام

ــًا  ــوان دقیق ــده در فراخ ــته درج ش ــوان رش ــا عن ــت ب بایس

مطابقــت داشــته باشــد و پذیــرش مــدارک مشــابه ممنــوع 

. می باشــد 

ــه وی، در هــر رشــته در شــرایط مســاوی، اولویــت  ــه گفت ب

ــه  ــی ک ــت و متقاضیان ــی اس ــان بوم ــا متقاضی اســتخدام ب

از طریــق آمــوزش از راه دور (دوره هــای مجــازی) و یــا 

ــه پایــان  ــالت خــود را ب ــای غیرحضــوری تحصی دوره  ه

ــات  ــذب هی ــوان ج ــد در فراخ ــی توانن ــد نم ــانیده ان رس

علمــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور شــرکت نماینــد. 

ــاز در ســال اول  ی مــورد نی وی ادامــه داد: تمامــی رشــته

ــند. ــی باش ــی م ــات علم ــر هی ــورت غی ــه ص ــدات ب تعه

سرپرســت معاونــت آموزشــی دانشــگاه، رشــته هــای 

مــورد نیــاز در مقطــع دکتــری را بــه ترتیــب شــامل: رشــته 

ــر،  ــت دو نف ــرد/ زن و ظرفی ــیت م ــا جنس ــوژی ب اپیدمیول

ویــروس شناســی پزشــکی ، جنســیت مــرد/ زن و ظرفیــت 

یــک نفــر،  بیــو شــیمی بالینــی بــا پایــه علــوم آزمایشــگاهی 

یــا زیســت شناســی ، جنســیت مــرد و یــک نفــر،  پرســتاری 

ــت دو  ــرد/ زن و ظرفی ــیت م ــا جنس ــی) ب ــی جراح (داخل

ــرای خدمــت در دانشــکده هــای پرســتاری شــهرکرد  ــر ب نف

ــوژی  و بروجــن، علــوم اعصــاب (نوروســاینس) و نوروفیزیول

بــا ترجیــح نوروســاینس بــا جنســیت مــرد/ زن و ظرفیــت 

یــك نفــر بــرای خدمــت در مركــز تحقیقــات گیاهــان دارویی 

 و ایمنــی شناســی پزشــكی بــا جنســیت مــرد/ زن و ظرفیــت 

ــر  ــك نف ی

ی  ا بــر

مــت  خد

مركــز  در 

ت  تحقیقــا

كــرد. اعــالم  مولكولــی  ســلولی 

ــا  ــتاری ب ــای پرس ــته ه ــت: در رش ــر گف ــدی ف ــر خال دکت

ــژه و پرســتاری گرایــش اطفــال  گرایــش مراقبــت هــای وی

مقاطــع کارشناســی ارشــد یــا دکتــری هــر کــدام یــک نفــر، 

ترجیحــًا مــرد و بــرای خدمــت در دانشــکده پرســتاری 

ــا  ــد ب ــی ارش ــع كارشناس ــل در مقط ــاق عم ــهركرد و ات ش

ــت  ــرای خدم ــر ب ــك نف ــت ی ــرد/ زن و ظرفی ــیت م جنس

در دانشــكده پرســتاری بروجــن نیــروی مشــمول تعهــدات 

ــردد. ــی گ ــذب م ج

وی زمــان مراجعــه جهــت مصاحبــه و محــل مصاحبــه هــا را 

بــرای رشــته اپیدمیولــوژی ۱۱ تیرمــاه ۹۸ از ســاعت ۱۰ صبــح 

در محــل مجتمــع آموزشــی رحمتیــه، دانشــکده بهداشــت،  

رشــته ویــروس شناســی پزشــکی در تاریــخ ۲۹ خــرداد 

مــاه جــاری از ســاعت ۱۱ صبــح در محــل مجتمــع رحمتیــه 

دانشــکده پزشــکی، رشــته بیــو شــیمی بالینــی در تاریــخ ۲ 

تیرمــاه ۹۸ از ســاعت ۱۱ در محــل مجتمــع رحمتیه دانشــکده 

پزشــکی، رشــته پرســتاری بــا گرایــش مراقبــت هــای ویــژه 

ــی)  ــی جراح ــتاری (داخل ــال،  پرس ــش اطف ــتاری گرای ،  پرس

در تاریــخ ۱۶ تیرمــاه ۹۸ در مجتمــع رحمتیــه، دانشــكده 

ــی  ــتاری (داخل ــل و پرس ــاق عم ــی و ات ــتاری و مامای پرس

جراحــی) در تاریــخ ۱۰ تیرمــاه ۹۸ در بروجــن ، میــدان جهــاد،  

دانشــكده پرســتاری بروجــن و رشــته هــای علــوم اعصــاب 

و ایمنــی پزشــكی در تاریــخ ۱۴ تیرمــاه از ســاعت ۹ صبــح در 

محــل مجتمــع آموزشــی رحمتیــه ، پژوهشــكده علــوم پایــه 

ســالمت اعــالم كــرد.

ــوان  ــن فراخ ــرکت در ای ــت ش ــاز جه ــورد نی ــدارک م وی، م

رزومــه  تحصیلــی،  مــدرک  آخریــن  تصویــر  شــامل:  را 

ــر  ــرف)،  تصوی ــر دو ط ــی (ه ــر کارت مل ــی(CV)، تصوی علم

تمــام صفحــات شناســنامه، تصویــر کارت پایــان خدمــت یــا 

معافیــت دائــم یــا برگــه نظــام وظیفــه، عکــس ۴*۳ تعــداد 

۶ قطعــه و شــرح حــال مختصــری از دوران زندگــی خــود بــا 

ــی برشــمرد. ــه هــای عقیدت ــر جنب ــه ب تكی

وی در پایــان مجــددًا متذکــر شــد، داوطلبــان ابتــدا از طریــق 

ــپس  ــد و س ــام نماین ــت ن ــه ثب ــدام ب ــگاه اق ــایت دانش س

ــراه مســتندات  ــه هم ــوق را ب ــد ف ــر شــده در بن ــدارک ذک م

علمــی خــود بــه صــورت منظــم در یــک پوشــه آبــی رنــگ 

قــرار داده و جهــت بررســی و انجــام مصاحبــه طبــق مــوارد 

مذکــور بــه صــورت حضــوری مراجعــه نماینــد.

دکتــر خالــدی فــر در پایــان خاطــر نشــان کــرد: ترتیــب قــرار 

دادن مســتندات علمــی بایــد بــر اســاس فــرم پیوســت بــر 

روی ســایت معاونــت آموزشــی دانشــگاه باشــد.



تشریح 

اهم اقدامات مدیریت 

آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

طی سالهای اخیر

و  آمــوزش  کل  اداره  ســابق  مدیــر  وبــدا؛ 

ــوم پزشــکی  ــی دانشــگاه عل تحصیــالت تکمیل

مدیریــت  اقدامــات  اهــم  تشــریح  بــه  شــهرکرد، 

آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی ایــن دانشــگاه طــی ســالهای اخیــر 

پرداخــت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر شــهرام اعتمــادی فــر، در آئیــن تکریــم و معارفــه مدیــر جدیــد اداره کل 

ــرای  ــر از همــکاران معاونــت آموزشــی و آرزوی موفقیــت ب آمــوزش و تحصیــالت تکمیلــی ضمــن تقدی

دکتــر جعفــر مقدســی،  آنالیــن كــردن ثبــت نــام دانشــجویان جدیــد الــورود از ســال ۹۴، جــذب دانشــجویان 

پردیــس یــا شــهریه پــرداز در رشــته مقاطــع مختلــف از همیــن ســال و جــذب دانشــجویان تبدیــل خــارج بــه داخــل 

شــهریه پــرداز را از جملــه اقدامــات انجــام شــده در حــوزه آمــوزش برشــمرد.

وی، تعریــف فرایندهــای اداری و کاری حــوزه مدیریــت آموزشــی شــامل پذیــرش و ثبــت نــام، خدمــات آموزشــی،  ســماء  

ــن در  ــرد: همچنی ــح ک ــوزش برشــمرد.وی تصری ــه در حــوزه آم ــر فعالیــت هــای صــورت گرفت ــالن را از دیگ ــارغ التحصی و ف

حــوزه آمــوزش، ســامانه یادگیــری الکترونیــک (LMS) و آمــوزش مجــازی دانشــگاه راه انــدازی شــد و بســته هــای طــرح تحــول 

آموزشــی شــامل زیرســاخت هــای آموزشــی،  توســعه رشــته هــا، تفاهــم نامــه ، اعتبارهــای مالــی بــا همــکاری مدیــر اداره آمــوزش و 

تحصیــالت تکمیلــی و کاركنــان و كارشناســان مربوطــه تامیــن گردیــد.

دکتــر اعتمــادی فــر، تــالش بــرای راه انــدازی دانشــکده هــای دندانپزشــکی و فــن آوریهــای نویــن،  برگــزاری آزمــون هــای آنالیــن، 

ی   جامــع علــوم پزشــکی (علــوم پایــه و پــره اینترنــی) صالحیــت بالینــی، PMP دســتیاران، آزمــون هــای داخلــی و مصاحبــه فوریت

پزشــکی و همــکاری بــا دانشــكده هــا، دانشــگاه هــا و وزارت جهــت اجــرای قوانیــن و مقــررات، ترمیــم نیــروی انســانی و بدنــه ی 

كارشناســی حــوزه مدیریــت آموزشــی را از دیگــر اقداماتــی برشــمرد كــه طــی ســالهای گذشــته صــورت گرفتــه اســت.

ــر داد و افــزود: در حــوزه تحصیــالت  ــدی خدمــات آموزشــی خب ــه بن وی در ادامــه از  کســب مقــام ســوم کشــوری در حــوزه رتب

تکمیلــی نیــز ضمــن راه انــدازی رشــته هــای جدیــد کارشناســی ارشــد و دکتــری تخصصــی شــامل ارشــد پرســتاری در ۳ رشــته 

پرســتاری مراقبــت ویــژه،  پرســتاری داخلــی جراحــی و پرســتاری کــودكان و ارشــد اپیدمیولــوژی و دكتــرای تخصصــی مهندســی 

بافــت، بیوتكنولــوژی، مهندســی بهداشــت محیــط ، پیگیــری راه انــدازی رشــته هــای تخصصــی بالینــی در چنــد رشــته قلــب 

و عــروق، رادیولــوژی و نورولــوژی و ارتوپــدی نیــز انجــام شــد.

ــع  ــای جام ــون ه ــه) و آزم ــد ، Phd (مصاحب ــای ارش ــون ه ــزاری آزم ــر، برگ ــادی ف ــر اعتم دکت

رشــته هــای Phd دانشــگاه را از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه 

تحصیــالت تکمیلــی برشــمرد.



۳۴

برگزاری اولین رویداد ایده شو سالمت

ــه  ــالع کلی ــه اط ــت: ب ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق ــدا؛ مع وب

ــت  ــت توســعه مدیری ــکاری معاون ــا هم ــاوری ســالمت ب ــز رشــد فن ــی رســاند، مرک دانشــجویان م

ــت  ــا محوری ــردازی ب ــده پ ــداد ای ــن روی ــگاه اولی ــجویی دانش ــات دانش ــه تحقیق ــع و کمیت و مناب

ــد. ــی نمای ــزار م ــد برگ ــق تولی ــی و رون ــاد مقاومت ــعار اقتص ــا ش ــالمت و ب ــوزه س ی ح فناوری

ــال  ــر ســید کم ــجویی؛ دکت ــات دانش ــه تحقیق ــی کمیت ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

صولتــی افــزود: محورهــای ایــن رویــداد شــامل: گیاهــان دارویــی و فارماســیوتیکس- ســلول هــای 

بنیــادی و پزشــکی شــخصی- ســلول درمانــی و ژن درمانــی- تجهیــزات پزشــکی- بهداشــت محیــط- 

آمــوزش پزشــكی- بیوتكنولــوژی و میكروبیولــوژی- مهندســی بافــت- ســالمت الكترونیــك- ســالمت 

دهــان و دنــدان- تشــخیص و درمــان بیمــاری هــا و مراقبــت پزشــكی و ...مــی باشــد.

وی، مهلــت ارســال آثــاررا ۳۰ تیرمــاه ۱۳۹۸ اعــالم کــرد و افــزود: نتایــج اولیــه داوری نیــز مــرداد مــاه 

۱۳۹۸ اعــالم مــی گــردد.

دکتــر صولتــی، تاریــخ برگــزاری رویــداد را مهرمــاه ۱۳۹۸ اعــالم کــرد و اظهــار داشــت: بــه نفــرات اول 

تــا ششــم ایــن رویــداد عــالوه بــر حمایــت مالــی بــرای عملــی شــدن ایــده، جوایــز ارزنــده ای اهــدا 

خواهــد شــد.وی تصریــح کــرد: عالقــه منــدان جهــت ثبــت نــام و کســب اطالعــات بیشــتر می

بــه ســایت http://htc.skums.ac.ir مراجعــه نماینــد.

بــه گفتــه وی، ارســال ایــده نیــز از طریــق پســت الکترونیکــی: htc.skums@gmail.com امــکان 

پذیــر مــی باشــد.

وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: موضــوع "آســیب 

شناســی وضــع موجــود فرهنــگ ســازمانی و تدویــن برنامــه بهبــود" به 

عنــوان اولویــت پژوهشــی دانشــگاه مــورد حمایــت مالــی و معنــوی 

معاونــت تحقیقــات و فنــاوری قــرار مــی گیــرد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ســید کمــال صولتــی افــزود: پیشــنهاد گردیــد، 

ترجیحــًا موضــوع بــه عنــوان طــرح تحقیقاتــی HSR معاونــت توســعه 

مدیریــت و منابــع ارائــه و ارزیابــی گــردد.

ــودک  ــوزه ک ــی در ح ــای پژوهش ــرح ه ــوان ط ــه فراخ ــه ب وی در ادام

ــی  ــی در زندگ ــر دوران کودک ــه تاثی ــزود: نظــر ب و نوجــوان اشــاره و اف

بزرگســالی و همچنیــن لــزوم ارتقــاء ســطح دانــش و آگاهــی والدیــن 

ــه نقــش  ــا عنایــت ب ــدان در حــوزه هــای مختلــف تربیتــی و ب و فرزن

دفتــر امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری بــه عنــوان نماینــده 

ــب  ــه صاح ــتان، از كلی ــوان در اس ــودك و نوج ــوق ک ــیون حق کنوانس

ــردازان دعــوت مــی شــود، طــرح هــای آموزشــی و  ــده پ نظــران و ای

پژوهشــی در حــوزه كــودك و نوجــوان دســتگاهی یــا فــردی خــود را 

جهــت همــكاری و اقدامــات بعــدی بــه دفتــر امــور بانــوان و خانــواده 

ــد. ــال نماین ــتانداری ارس اس

دکتــر صولتــی افــزود: همچنیــن طــرح هــای تحقیقاتــی بــا موضوعــات 

قــرآن و عتــرت (ع) تحــت حمایــت قــرار خواهنــد گرفــت.وی تصریــح 

ــا  ــی ب ــای تحقیقات ــرح ه ــت از ط ــب و حمای ــور ترغی ــه منظ ــرد: ب ک

موضوعــات قــرآن و عتــرت (ع) در شــورای پژوهشــی دانشــگاه 

مصــوب گردیــد، هــر عضــو هیــات علمــی بتوانــد ســالیانه یــک طــرح 

تحقیقاتــی مصــوب کمیتــه طــب اســالمی خــارج از چهارچــوب شــیوه 

ــت  ــه گران ــیوه نام ــی (ش ــای تحقیقات ــرح ه ــی ط ــت مال ــه حمای نام

هــای تحقیقاتــی) (بــا رعایــت ســقف هزینــه طــرح هــای مصــوب ایــن 

کمیتــه) اجــرا نمایــد.

ــر  ــگر برت ــاب پژوهش ــوان انتخ ــه فراخ ــاره ب ــا اش ــز ب ــان نی وی در پای

دانشــجویی بنــد "ک"- ســه ماهــه اول ســال ۱۳۹۸، افــزود: بــه منظــور 

معرفــی بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر بنــد "ک" رزومــه خــود را تــا پایــان 

ــوم  ــگاه عل ــجویی دانش ــات دانش ــه تحقیق ــر کمیت ــه دفت ــار۹۸ ب به

ــارم ســاختمان شــماره ۲ ســتاد  ــه چه ــع در طبق پزشــکی شــهرکرد واق

ــد. ــل نمائی دانشــگاه تحوی

حمایت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از موضوعات پژوهشی "آسیب 

شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی و تدوین برنامه بهبود"



۳۵

برگزاری همایش راه ناتمام در 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

از برگزیدگان نخستین جشنواره فرهنگی هنری قلمستان تجلیل به عمل آمد

ــگاه  ــجویی دانش ــی و دانش ــت فرهنگ ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

ــاوری  ــی فن ــا روز مل ــان ب ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: هم زم عل

ــزار شــد. ــن دانشــگاه برگ ــام در ای ــش راه ناتم هســته ای همای

بــه گــزارش وبدا؛دکتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: ایــن همایــش 

ــه همــت انجمن اسالمی دانشــجویان علــوم پزشــکی شــهرکرد،  ب

ــی  ــا روز مل ــان ب ــاه ۹۸ و هم زم ــتمین روز از فروردین م در بیس

بــا حضــور مســئولین،   ،۱۷ از ســاعت  فنــاوری هســته ای، 

دانشــجویان و جمعــی از اســاتید در ســالن ابــن ســینای رحمتیــه 

برگــزار شــد.

ــالق  ــامل: اخ ــش را ش ــن همای ــی ای ــت موضوع وی محوری

ــت  ــرای دس ــمن ب ــالش دش ــته ای و ت ــهدای هس ــی ش علم

نیافتن ایران به غنی سازی عنوان کرد.

ــی،  ــری کن ــی باق ــر عل ــزود: دکت ــی اف ــر فدای دکت

ســابق  معــاون  و  اقتصــاددان  سیاســت مدار، 

ــورای  ــل ش ــت بین المل ــی و امنی ــت خارج سیاس

عالــی امنیــت ملــی بــه عنــوان ســخنران در ایــن 

ــور دارد. ــش حض همای

ــور  ــا حض ــی ب ــی آزاد اندیش ــی کرس وی، برپای

ــدی  ــهید احم ــکار ش ــاری، هم ــدس خوانس مهن

ــش  ــن همای ــای ای ــر برنامه ه ــن را از دیگ روش

ــرد. ــوان ک عن

ــوم  ــگاه عل ــجویی دانش ــی دانش ــت فرهنگ ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

ــده،  ــرات برگزی ــان اث ــل از صاحب ــا تجلی ــت: ب ــهرکرد گف ــکی ش پزش

ــان داد. ــود پای ــه کار خ ــتان ب ــری قلمس ــی هن ــنواره فرهنگ جش

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: اختتامیه نخســتین 

ــورخ ۲۴  ــنبه م ــامگاه روز ش ــتان ش ــری قلمس ــی هن ــنواره فرهنگ جش

ــا حضــور پرشــور دانشــجویانی از دانشــگاه هــای  فروردیــن مــاه ۹۸ ب

علــوم پزشــکی، دانشــگاه شــهرکرد و دانشــگاه آزاد اســالمی برگــزار شــد.

ــگاه  ــتان دانش ــون قلمس ــای کان ــات اعض ــر از زحم ــن تقدی وی ضم

علــوم پزشــکی شــهرکرد در برگــزاری ایــن جشــنواره، هــدف از برگــزاری 

جشــنواره را اســتفاده بیشــتر از زبــان هنــر بــه منظــور ایجــاد وحــدت 

ی  و همبســتگی بیــن اقــوام مختلــف ، گــروه هــا و ســلیقه و دیدگاه

مختلــف و اســتفاده از ایــن زبــان بــرای رســیدن بــه آرامــش و کمــال 

ــری  ــی هن ــنواره فرهنگ ــرد: جش ــان ک ــر نش ــرد. وی خاط ــوان ک عن

ــری و  ــری گ ــک، مج ــی، گرافی ــی، نقاش ــه، ادب ــتان در ۵ حیط قلمس

ــن  ــه ای ــه دبیرخان ــر ب ــش از ۲۰۰ اث ــوع بی ــزار و در مجم ــی برگ عکاس

جشــنواره ارســال گردیــد کــه بــه زودی آثــار منتخــب در قالــب 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــدان ق ــه من ــد عالق ــرض دی ــگاه در مع نمایش

دکتــر فدایــی گفــت: پــس از داوری آثــار در بخــش ادبــی شــامل شــعر 

ــه هیــچ اثــری شایســته نفــر اول نبــوده و علــی  آزاد،  کالســیک و تران

شــریفی بــه عنــوان نفــر دوم و ســحر تقــوی و ســجاد ســپاهی 

مشــترکًا بــه عنــوان نفــرات ســوم معرفــی شــدند.وی تصریــح 

کــرد: همچنیــن نرگــس نــادری،  امیــر نصیــری و ســجاد 

ــر  ــته تقدی ــش شایس ــن بخ ــتمی در ای ــم رس ــپاهی و کاظ س

معرفــی شــدند. بــه گفتــه وی، در بخــش ادبی شــامل داســتان 

ــوان  ــه عن ــرادی ب ــا م ــی و فریب ــا ملک ــمی، آیس ــه هاش ریحان

ــم  ــد ابراهی ــمی و محم ــه هاش ــوم و ریحان ــا س ــرات اول ت نف

ــی شــدند. ــن بخــش معرف ــر در ای جــاری شایســته تقدی

ــی  ــش عکاس ــاکنیان در بخ ــان س ــزود: آرم ــی اف ــر فدای دکت

صاحــب اثــر برتــر معرفــی و ســمیه نیــک خــواه، امیــد رحیمــی 

و غــزل زمانــی،  محبوبــه درعلــی و مریــم یزدانــی نیــز شایســته 

تقدیــر معرفــی شــدند. وی اظهــار داشــت: نیلوفــر جــان قربــان 

در بخــش نقاشــی و طراحــی صاحــب اثــر برتــر و فرشــته قــرت االعیــان 

ــی و ســجاد ســلطانی از  ــم یزدان ،  محمــد مهــدی شــیروانی زاده ، مری

نفــرات شایســته تجلیــل در ایــن بخــش بودنــد. سرپرســت معاونــت 

ــت: در  ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش ــی دانش فرهنگ

ــر  ــی شــد. دکت ــر معرف ــر برت ــی صاحــب اث ــه موذن بخــش پوســتر اله

ــش  ــر در بخ ــته تقدی ــز شایس ــمی نی ــه هاش ــزود: ریحان ــی اف فدای

مجــری گــری معرفــی شــد.

ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش سرپرس

چهارمحــال و بختیــاری نیــز در جمــع شــرکت کننــدگان افــراد توســعه 

یافتــه را از مولفــه هــای ضــروری بــرای جوامــع توســعه یافتــه دانســت 

ــه  ــز الزم ــه ای نی ــالق حرف ــارت و اخ ــم، مه ــرد: عل ــان ک ــر نش و خاط

توســعه یافتگــی انســان هــا بشــمار مــی رود.

ــال  ــل را دو ب ــان و عم ــون ایم ــه مذهبی ــان اینک ــا بی ــیرانی ب ــر ش دکت

ــای  ــاخه ه ــر ش ــی از زی ــود یک ــان خ ــزود: ایم ــد اف ــی دانن ــان م انس

ــای  ــاخه ه ــر ش ــر زی ــز از دیگ ــر نی ــود و هن ــی ش ــوب م ــق محس عش

عشــق مــی باشــد کــه هنرمنــدان همگــی شــاخه ای از عشــق را تجربــه 

ــزان مــی گــردد. ــی ایــن عزی ــه هنرنمای ــد کــه منجــر ب مــی کنن

وی در پایــان از هنرمنــدان خواســت آراســته بــه علــم، عمــل و اخــالق 

باشــند چراکــه اخــالق و هنــر گوشــه ای از عشــق هســتند.



۳۶

ــوم  ــگاه عل ــجویی دانش ــور دانش ــی و ام ــت فرهنگ ــت معاون سرپرس

ــی  ــات عمران ــرای ادامــه عملی پزشــکی شــهرکرد گفــت: پیگیری هــا ب

ــره درحــال انجــام اســت. ــگاه دانشــجویی ۴۰۰ نف خواب

مراســم  در  فدایــی"  "عبدالمجیــد  مفــدا شــهرکرد،  گــزارش  بــه 

گرامیداشــت هفتــه خوابگاه هــای دانشــجویی گفــت: عملیــات 

ــال ۹۵ در  ــر از س ــت ۴۰۰ نف ــا ظرفی ــجویی ب ــگاه دانش ــاخت خواب س

مجتمــع رحمتیــه آغــاز شــد کــه بــه دلیــل کمبــود اعتبــارات، ســاخت 

ایــن فضــای خوابگاهــی در مرحلــه زیرســازی و اســکلت بنــدی 

ــت. ــده اس ــف ش متوق

وی بــا اشــاره بــه ســکونت هــزار و ۴۰ نفــر در خوابگاه های دانشــجوی 

ــان  ایــن دانشــگاه افــزود: تراکــم بــاالی جمعیــت در خوابگاه هــا، پای

ــود فضــای الزم  عمــر مفیــد برخــی ســاختمان های خوابگاهــی و کمب

ــب  ــه موج ــالن مطالع ــاوره، ورزش و س ــای مش ــاد اتاق ه ــرای ایج ب

شــده اســت تــا پیگیــری بــرای تکمیــل خوابــگاه ۴۰۰ نفــره بــا جدیــت 

بیشــتری دنبــال شــود.

ــوم  ــگاه عل ــجویی دانش ــور دانش ــی و ام ــت فرهنگ ــت معاون سرپرس

بــه پیش بینــی  ادامــه  پزشــکی شــهرکرد در 

ســاخت اســتخر شــنا در مجتمــع رحمتیــه اشــاره 

و تصریــح کــرد: بــرای اجــرای ایــن طرح  ورزشــی 

برنامه ریزی هــا   ۹۶ ســال  اواخــر  از  تفریحــی 

انجــام شــده اســت کــه در صــورت تأمیــن اعتبــار 

مقدمــات ایجــاد ایــن فضــا بــه زودی آغــاز 

می شــود.

ــود کیفیــت غــذا و امــکان انتخــاب  ــی، بهب فدای

ــام را  ــار و ش ــای ناه ــده ه ــذا در وع ــوع غ دو ن

ــک ســال  ــه برنامه هــای اجــرا شــده در ی از جمل

اخیــر دانســت و یــادآور شــد: بــا انتقــال مراحــل 

ــه،  ــع رحمتی ــرون از مجتم ــه بی ــذا ب ــت غ پخ

ــاز  ــرداد آغ ــع از خ ــپزخانه مجتم ــرات آش تعمی

ــرای  ــری ب ــرایط بهت ــده ش ــاه آین ــش م ــا ش و ت

ــت  ــا کیفی ــوب و ب ــذای مطل ــه غ ــت و ارائ پخ

ــادآور شــد: ســاخت  فراهــم خواهــد شــد. وی ی

ــی  ــه در مراحــل پایان ــد دانشــگاه در مجتمــع رحمتی غذاخــوری جدی

ــره  ــه به ــد ب ــی جدی ــال تحصیل ــاز س ــی رود در آغ ــد م ــت و امی اس

ــد. ــرداری برس ب

فدایــی محــدود بــودن زمــان انجــام تعمیــرات و بازســازی خوابگاه هــا 

ــادن برخــی برنامه هــا دانســت  ــر افت ــه تأخی ــرای ب ــل عمــده ب را دلی

ــت  ــازی الزم اس ــور بهس ــی ام ــام برخ ــز و انج ــرای تجهی ــت: ب و گف

خوابگاه هــا بــه طــور کامــل تخلیــه شــوند و ایــن فرصــت در تابســتان 

هــر ســال و در کمتــر از دو مــاه فراهــم مــی شــود.

وی افــزود: تعویــض موکــت فرش هــا، رنــگ آمیــزی اتاق هــا و 

برخــی تعمیــرات مــورد نیــاز در خوابگاه هــای دانشــجویی از ۲۵ تیــر 

ــا ۱۵ شــهریور امســال انجــام خواهــد شــد. ت

گفتنــی اســت، مراســم گرامیداشــت هفتــه خوابگاه هــای دانشــجویی 

در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، ۲۶ اردیبهشــت در ســالن 

ــد. ــزار ش ــه برگ ــع رحمتی ــینا مجتم ــن س ــای اب همایش ه

ساخت خوابگاه دانشجویی ۴۰۰ نفره 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پیگیری می شود

جشن فارغ التحصیلی ۴۰ دانشجوی رشته 

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

ــجویی  ــی و دانش ــور فرهنگ ــت ام ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری مراســم 

جشــن دانــش آموختگــی ۴۰ دانشــجوی رشــته پرســتاری 

ایــن دانشــگاه در هجدهمیــن روز از خردادمــاه ۹۸ خبــر داد.

ــزود: ایــن  ــی اف ــد فدای ــر عبدالمجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــه  ــه ب ــش آموخت ــجوی دان ــور ۴۰ دانش ــا حض ــم ب مراس

همــراه خانــواده هــای ایــن عزیــزان، مدیــر روابــط عمومــی 

و امــور بیــن الملــل و مدیــران و مســئولین فرهنگــی 

دانشــگاه، جمعــی از اســاتید و دانشــجویان برگــزار و ضمــن 

ــی  ــئولین فرهنگ ــی از مس ــجویان از برخ ــل از دانش تجلی

ــد. ــه عمــل آم ــل ب ــز تجلی دانشــگاه نی

ــل  ــیقی اصی ــرای موس ــه،  اج ــوگند نام ــت س ــرد: قرائ ــح ک وی تصری

ــن  ــوع ای ــر بخــش هــای متن ــاری و برنامــه هــای شــاد از دیگ بختی

ــود. مراســم ب

ــگاه  ــجو در دانش ــزار و ۴۴۳ دانش ــون دو ه ــم اکن ــت، ه ــی اس گفتن

ــه از  ــند ک ــی باش ــل م ــه تحصی ــغول ب ــهرکرد مش ــکی ش ــوم پزش عل

ایــن تعــداد ۲۳۲ دانشــجو در رشــته پرســتاری مشــغول بــه تحصیــل 

هســتند.

ــغول  ــجو مش ــن ۱۱۹ دانش ــتاری بروج ــکده پرس ــن در دانش همچنی

بــه تحصیــل هســتند.الزم بــه ذکــر اســت تــا کنــون ۷۹۸ دانشــجوی 

ــکده  ــتاری از دانش ــته پرس ــبانه در رش ــجوی ش ــه و ۳۹۵ دانش روزان

ــز  ــی و پرســتاری شــهرکرد و از دانشــکده پرســتاری بروجــن نی مامای

ــت. ــده اس ــل ش ــارغ التحصی ــجو ف ۵۲۳ دانش
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سند آینده نگاری فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تدوین می شود

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت فرهنگــی و امــور دانشــجویی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در نشســت بــا جمعی 

ــند  ــن س ــت، از تدوی ــوزه ریاس ــوان ح ــاوران ج از مش

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ــی در ای ــگاری فرهنگ آینده ن

ــزود::  ــی اف ــد فدای ــر عبدالمجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــرار دارد و  ــی ق ــل مقدمات ــرح در مراح ــن ط ــرای ای اج

بایــد بــر اســاس مطالعــات میدانــی و نظــری و همفکری 

ــه اســناد  ــه ب ــا توج ــن ب ــران و همچنی ــب نظ ــا صاح ب

فرادســتی، اهــداف و برنامه هــای فرهنگــی دانشــجویی 

ــن شــود. ــف بررســی و تدوی ــرایط مختل در ش

وی نیازســنجی فرهنگــی و بررســی دیدگاه هــا، تجــارب 

ــر  ــی را از دیگ ــران فرهنگ ــاالن و مدی ــکار فع ــارش اف و ب

بخش هــای مطالعاتــی درنظــر گرفتــه شــده در راســتای 

تدویــن ســند آینده نــگاری فرهنگــی دانســت و افــزود: با 

ــدت  ــکان برنامه ریزی هــای بلندم ــن ســند ام ــن ای تدوی

ــی فراهــم می شــود. فرهنگ

ــردن  ــاده ک ــه آم ــان اینک ــا بی ــه ب ــی در ادام ــر فدای دکت

دانشــجویان بــرای پذیــرش مســئولیت های فرهنگــی و 

ایفــای نقــش در جامعــه از جملــه رســالت های معاونــت 

فرهنگــی و امــور دانشــجویی اســت، تصریــح کــرد: گرچه 

توجــه بــه آموختــن دانــش و یادگیــری علــوم بــه عنــوان 

اصلی تریــن وظیفــه دانشــجو شــناخته شــده اســت امــا 

ایــن موضــوع بــه منزلــه دور شــدن از فعالیــت فرهنگــی 

ــه در  ــب تجرب ــرای کس ــای الزم ب ــد زمینه ه ــوده و بای نب

حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی در محیــط دانشــگاه و بــرای 

دانشــجویان ایجــاد شــود.

دانشــجویان  بــه طــرح پیشــنهادی  پاســخ  در  وی 

ــورای  ــت های ش ــان در نشس ــور آن ــاره حض ــاور درب مش

ــن  ــاختار ای ــت: س ــگاه گف ــی دانش ــی و اجتماع فرهنگ

شــورا در تمامــی دانشــگاه ها یکســان اســت و عــالوه بــر 

عضویــت دو دانشــجوی منتخــب در ایــن شــورا، دیگــر 

دانشــجویان هــم می تواننــد بــه عنــوان مدعــو در برخــی 

ــد. ــور یابن ــی حض ــورای فرهنگ ــت های ش نشس

ــرای  ــژه ب ــار وی ــی تع�ــن و اختصــاص اعتب ــر فدای دکت

ــروط  ــا را مش ــکل ها و انجمن ه ــا، تش ــت کانون ه فعالی

ــن خواســته  ــزود: ای ــارات دانســت و اف ــق اعتب ــه تحق ب

دانشــجویان زمانــی قابــل پاســخگویی اســت کــه منابــع 

مالــی مــورد نیــاز معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی بــه 

صــورت کامــل تأمیــن شــده و بدهی هــای برجــای 

ــده از ســنوات قبــل هــم پرداخــت شــود. مان

وی یــادآور شــد: حــوزه معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد هــم اکنــون بــا کمبــود 

نیــروی انســانی مواجــه اســت و درخواســت مشــاوران 

دانشــجو بــرای بــه کارگیــری نیروهــای جدیــد و پرتــوان 

ــه  در ایــن حــوزه و ارتقــای کمــی و كیفــی فعالیت هــا ب

تصمیــم گیری هــای ویــژه در بخش هــای مدیریتــی 

ســتاد دانشــگاه نیــاز دارد.

سرپرســت معاونت فرهنگی و امور دانشــجویی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد پیشــنهاد گــروه مشــاوران بــرای 

ــگاه،  ــی دانش ــاالن فرهنگ ــی فع ــک اطالعات ــاد بان ایج

ــه کار  ــزار ب ــایل و اب ــداری وس ــرای نگه ــکان ب ــن م تأمی

رفتــه در مراســم مختلــف بــرای امــکان اســتفاده مجــدد 

ــا  ــی ب ــای آموزش ــزاری دوره ه ــا، برگ ــش هزینه ه و كاه

كمــك دانشــجویان هنرمنــد و منتخبیــن جشــنواره 

ــای  ــگاه در محیط ه ــان دانش ــور معاون ــیمرغ و حض س

ــوری  ــالن های غذاخ ــون س ــجویی همچ ــی دانش عموم

ــا،  ــت: كانون ه ــمرد و گف ــرا برش ــل اج ــی را قاب و ورزش

تشــكل ها و انجمن هــای دانشــجویی می تواننــد در 

ــای  ــرده و راهكاره ــكاری ك ــا هم ــن برنامه ه ــرای ای اج

ــد. ــه دهن خــود را هــم ارائ

دکتــر فدایــی در مــورد تدویــن تقویــم فرهنگــی و اعمــال 

نــگاه مدیریتــی کالن در برگــزاری برنامــه هــای فرهنگــی 

ــاط ضعــف و ترســیم  ــزود: شناســایی نق دانشــجویی اف

فضــای فرهنگــی متناســب بــا نیازهــای دانشــجویان از 

ــور  ــی و ام ــت فرهنگ ــه در معاون ــت ک ــی اس دغدغه های

ــته  ــال گذش ــک س ــود و در ی ــال می ش ــجویی دنب دانش

از کانون هــا، تشــکل ها و انجمن هــا خواســته شــده 

اســت كــه برنامه هــای پیشــنهادی بــرای اجــرا در 

نیمســال های تحصیلــی را بــر مبنــای اســاس نامه خــود 

بــه معاونــت ارائــه كننــد.

ــم  ــی و ک ــی و موضوع ــل زمان ــرد : تداخ ــح ک وی تصری

ــه  ــی از جمل ــاخصه های فرهنگ ــی ش ــه برخ ــی ب توجه

ــنهادی  ــای پیش ــدادی از برنامه ه ــص تع ــب و نواق معای

ــع  ــرای رف ــه ب ــت ک ــکل ها و انجمن هاس ــا، تش کانون ه

ایــن مشــکل در ســال تحصیلــی آینــده، تمامــی برنامه ها 

ــوص  ــی و در خص ــنهاددهندگان بررس ــور پیش ــا حض ب

چگونگــی اجــرا و یــا حــذف و ادغــام آن هــا تصمیم گیــری 

ــی  ــرورت هماهنگ ــر ض ــی ب ــر فدای ــد. دکت ــد ش خواه

کانون هــا، تشــکل ها و انجمن هــای دانشــجویی بــا 

ــری  ــش خب ــرای پوش ــدا ب ــانی مف ــالع رس ــگاه اط پای

ــی  ــت: فعالیت هــای مطلوب ــرد و گف ــد ک ــا تأکی برنامه ه

در حــوزه فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــهركرد انجــام می شــود كــه الزم اســت اطــالع رســانی 

ــن  ــی ای ــی و تخصص ــالم عموم ــرای اع مناســبی هــم ب

ــرد. ــورت پذی ــا ص برنامه ه

تخصصــی  هم اندیشــی  نشســت  اســت،  گفتنــی 

ــگاه  ــت دانش ــوزه ریاس ــوان ح ــاوران ج ــی مش فرهنگ

ــور  ــت فرهنگــی و ام ــا معاون ــوم پزشــکی شــهرکرد ب عل

ــرداد در  ــنبه، ۱۲ خ ــگاه، یک ش ــن دانش ــجویی ای دانش

ــد. ــزار ش ــت برگ ــر معاون دفت
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برگزیدگان جشنواره قرآن و عترت در 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد معرفی شدند

ــدا؛ برگزیــدگان بخــش معــارف جشــنواره قــرآن و عتــرت در ســه  وب

بخــش دانشــجویی، کارکنــان و اســاتید در دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد معرفــی شــدند.

ــوم  ــگاه عل ــرت دانش ــرآن و عت ــس اداره ق ــدا؛ رئی ــزارش وب ــه گ ب

پزشــکی شــهرکرد گفــت: از مجمــوع ۷۰۰ نفــر شــرکت کننده در 

بخــش معــارف بیســت و چهارمیــن جشــنواره قــرآن و عتــرت در ایــن 

دانشــگاه، ۳۹ نفــر در ۹ رشــته آشــنایی بــا احادیــث اهــل بیــت، نهــج 

ــیره  ــم، س ــرآن کری ــیر ق ــه و تفس ــجادیه، ترجم ــه س ــه، صحیف البالغ

معصومیــن، حفــظ موضوعــی قــرآن کریــم، احــكام، پرســمان معارفــی 

و ســبك زندگــی قرآنــی موفــق بــه كســب عناویــن برتــر شــدند.

ــکام،  ــته اح ــجویی و در رش ــش دانش ــزود: در بخ ــدی اف ــم امی مری

احمــد رضــا آقابابائیــان، فرشــته رضایــی و عرفــان قربانــی بــه ترتیــب 

عناویــن اول تــا ســوم را بــه دســت آوردنــد.

وی بــا بیــان اینکــه مریــم عســکری در رشــته ســبک زندگــی عرفانــی 

موفــق بــه کســب مقــام نخســت شــده اســت، تصریــح کــرد: فــروغ 

ــوم  ــته دوم و س ــن رش ــتی در ای ــه علیدوس ــادی و مرضی ــی باب اقبال

ــا و  ــی، محمدحســین زکری ــدی، الهــه ضیای ــه ی امی ــه گفت شــدند. ب

صدیقــه پرویــزی مقام هــای اول تــا ســوم رشــته پرســمان معارفــی 

را کســب کردنــد.

رئیــس اداره قــرآن و عتــرت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

برترین هــای رشــته آشــنایی بــا مفاهیــم صحیفــه ســجادیه را اعظــم 

ــرد و  ــام ب ــدی ن ــم محم ــدی و تکت ــان حمی ــب، عرف ــینی نس حس

تصریــح کــرد: نجمــه باقــری و زهــرا فتاحیــان کلیشــاد هــم در رشــته 

ــوم شــدند. ــت، دوم و س ــل بی ــث اه ــا احادی ــنایی ب آش

ــم  ــا مفاهی ــنایی ب ــته آش ــی در رش ــرا جمال ــد: زه ــادآور ش ــدی ی امی

نهــج البالغــه بــه رتبــه اول رســید و روح اهللا مهــدی اســفریزی، فاطمــه 

مهربــان و فاطمــه حیــدری هــم در رشــته ترجمه و تفســیر قــرآن کریم 

بــه ترتیــب مقام هــای اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد. 

وی آخریــن دانشــجوی برگزیــده در بخــش معــارف جشــنواره و در 

رشــته آشــنایی بــا ســیره معصومیــن (ع) را محمــد قربانــی ذکــر 

کــرد.

امیــدی افــزود: در بخــش اســاتید، حجــت االســالم ســید 

ــی،  ــروزان گنج ــدی، ف ــن احم ــهاب الدی ــید ش ــی، س ــی کاظم یحی

ــمان  ــته های پرس ــب در رش ــه ترتی ــمی ب ــا قاس ــوکل و ثری ــب ت زین

معارفــی، ترجمــه و تفســیر، مفاهیــم نهــج البالغــه، ســبک زندگــی و 

ــد. ــه نخســت را کســب کردن احــکام رتب

وی بــا بیــان اینکــه در رشــته احــکام بخــش کارکنــان، کبــری 

ــت  ــام نخس ــه مق ــتان شــهركرد ب ــت شهرس ــز بهداش ــی از مرک موالی

ــگاه در  ــتاد دانش ــد س ــری كارمن ــه نظ ــت: مرضی ــت، گف ــت یاف دس

ــگاه و  ــتاد دانش ــر از س ــرا برزگ ــد و زه ــی اول ش ــبك زندگ ــته س رش

ــگاه دوم  ــار مشــتركا در جای زینــب علیدوســتی از مركــز بهداشــت كی

ــتادند. ایس

ــدان  ــان از کارمن ــحر کرمی ــته، س ــن رش ــرد: در ای ــح ک ــدی تصری امی

ــید. ــوم رس ــه س ــه رتب ــن ب ــر بروج ــتان ولیعص بیمارس

وی برگزیــده رشــته ترجمــه و تفســیر جشــنواره در بخــش کارکنــان را 

ایــران پــور اســفندیار از مرکــز بهداشــت شهرســتان بروجــن اعــالم کرد 

و گفــت: علــی اکبرنــادری از درمانــگاه رحمتیــه در حفــظ موضوعــی، 

اول شــد.به گفتــه ی امیــدی، آمنــه خالــدی از مرکــز بهداشــت 

ــه اول  ــه رتب ــه ب ــج البالغ ــم نه ــته مفاهی ــردگان در رش ــتان ل شهرس

ــت  ــز بهداش ــی از مرک ــرا عالی ــته زه ــن رش ــت و در ای ــت یاف دس

ــگاه بهداشــتی شــماره دو، هــر دو  ــر از پای خراجــی و اصغرتوســلی ف

ــمان  ــته پرس ــزود: در رش ــد.وی اف ــرار گرفتن ــوم ق ــگاه س ــر در جای نف

ــهرکرد،  ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــکندری از مرک ــام اس ــی، اله معارف

زهــره زیالبــی از مركــز بهداشــت شهرســتان لــردگان و اكــرم موســوی 

از مركــز بهداشــت شهرســتان لــردگان بــه ترتیــب اول و ســوم شــدند.

امیــدی یــادآور شــد: فریبــا موســوی در رشــته صحیفــه ســجادیه و از 

بیمارســتان شــهداء لــردگان بــه مقــام نخســت رســید و آبــی جــان 

رحیمــی از مرکــز بهداشــت شهرســتان لــردگان در ایــن رشــته بــه رتبــه 

ــته های  ــرات اول رش ــی نف ــت، تمام ــی اس ــت یافت.گفتن ــوم دس س

مختلــف در بخــش دانشــگاهی جشــنواره قــرآن و عتــرت و همچنیــن 

پنــج نفــر برتــر رشــته ســبک زندگــی قرآنــی بخــش کارکنــان بــه 

ــرداد  ــتم م ــد و هش ــنواره راه یافتن ــن جش ــوری ای ــه کش مرحل

ــر  ــن برت ــرای کســب عناوی ــه ب امســال در آزمــون ایــن مرحل

ــد. ــت می کنن رقاب



۳۹

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــت غ ــابق معاون ــت س سرپرس

ــوروزی از ۲۵  ــالمت ن ــرح س ــرای ط ــدای اج ــت: از ابت ــهرکرد گف ش

اســفند ۹۷ لغایــت ۱۷ فروردیــن مــاه ۹۸ از مراکــز دارویــی خصوصــی 

ــورد  ــا ۳۲ م ــده و جمع ــل آم ــه عم ــی ب ــد و بازرس ــی بازدی و دولت

بازدیــد از داروخانــه هــا صــورت گرفتــه کــه ۲۴ مــورد از داروخانــه 

هــای خصوصــی و شــبانه روزی و ۴ مــورد از داروخانــه هــای دولتــی 

ــوده اســت و طــی ایــن بازدیدهــا مشــکالت و نواقــص موجــود  ب

پیگیــری شــد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل 

معاونــت؛  عمومــی  روابــط  از 

دکتــر محمدباقــر ملکپــور افــزود: 

ــتاد  ــرح س ــرای ط ــاز اج ــا آغ ب

ــال  ــفندماه س ــوروزی از ۲۵ اس ن

و  نظــارت  تشــدید  گذشــته، 

دارویــی  اماکــن  از  بازرســی 

و تولیــدات مــواد غذایــی در 

ــرار  دســتور کار ایــن معاونــت ق

گرفــت.

ــرح  ــن ط ــار داشــت: ای وی اظه

ــی  ــای بازرس ــکیل اکیپه ــا تش ب

از داروخانــه هــای خصوصــی 

مراکــز  از  بازرســی  دولتــی،  و 

ــی  ــی، بازرس ــواد غذای ــد م تولی

عرضــه  هــای  فروشــگاه  از 

لــوازم آرایشــی و بهداشــتی و 

کشــیک  تشــکیل  همچنیــن 

و  غذایــی  مــواد  آزمایشــگاه 

ــان  ــط بازرس ــه توس ــی ك آرایش

بــر  نظارتــی  و  بهداشــتی 

مــواد غذایــی جهــت انجــام 

آزمایشــات نمونــه هــای ارســالی 

انجــام مــی شــود، اجــرا شــد.

ــذا و دارو  ــت غ ــابق معاون ــت س سرپرس

ــن  ــول ای ــت: در ط ــار داش ــگاه اظه دانش

مــدت از واحدهــای تولیــد مــواد غذایــی 

و مراکــز عرضــه لــوازم آرایشــی و بهداشــتی نیــز ۱۱ مــورد بازدید 

صــورت گرفــت، ضمــن اینکــه از اواخــر بهمــن مــاه نظــارت بــر 

ــازی و  ــای گزس ــا در کارگاهه ــی خصوص ــواد غذای ــدات م تولی

شــیرینی پــزی تشــدید شــده بــود.

ــوروزی ۲۵۲  ــتاد ن ــرح س ــرای ط ــدت اج ــه داد: در م وی ادام

نمونــه مــواد غذایــی، بهداشــتی و آشــامیدنی از ســطح عرضــه 

ــی  ــواد غذای ــرل م ــگاه کنت ــه آزمایش ــدی ب ــای تولی و واحده

ارســال شــد و بیــش از یکهــزار و ۲۰۰ مــورد آزمایــش میکروبــی 

و شــیمیایی بــر روی نمونــه هــای ارســالی انجــام گرفــت.

دکتــر ملکپــور در پایــان از ارائه مســاعدت مالــی بــه ۱۲۵ بیمار صعب 

العــالج در طــی ایــام نــوروز خبــر داد و افــزود: ترتیبــی اتخــاذ شــد 

تــا بیمــاران صعــب العــالج نیازمنــد و همچنیــن دریافــت کننــدگان 

متــادون مشــکلی در خصــوص تامیــن دارو نداشــته باشــند.

تشریح عملکرد معاونت غذا و دارو در طرح 

سالمت نوروزی ۹۸

وبــدا؛ کارشــناس فــراورده هــای آرایشــی و بهداشــتی معاونــت غــذا و دارو 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری جلســه ســاماندهی نظــارت 

بــر آرایشــگاههای زنانــه خبــر داد و افــزود: ایــن جلســه بــا هــدف تدویــن 

برنامــه مشــترک در خصــوص نظــارت بــر عملکــرد آرایشــگاههای زنانــه، در 

ســالن اجتماعــات مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار شــد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو؛ کامــران 

ــتی،  ــای بهداش ــدگان معاونته ــه نماین ــن جلس ــزود: در ای ــلیمانی، اف س

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــن س ــذا و دارو و همچنی ــان و غ درم

ــع  ــف توزی ــه و صن ــگاههای زنان ــای آرایش ــه ه ــای اتحادی ــتان و روس اس

ــتند. ــور داش ــتی حض ــی و بهداش ــوازم آرایش ــدگان ل کنن

بــه گفتــه وی، مســئولین نظــارت بــر آرایشــگاههای زنانــه در شــبکه هــای 

بهداشــت و درمــان تابعــه دانشــگاه نیــز بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس در 

ایــن جلســه شــرکت داشــتند.

ســلیمانی از محورهــای اصلــی ایــن جلســه بــه تع�ــن تکلیــف دســتگاهها 

و رنــگ هــای مــورد اســتفاده در میکروپیگمنتیشــن اشــاره داشــت.

ــوازم  ــتفاده از ل ــه اس ــزم ب ــه مل ــگاههای زنان ــه آرایش ــان اینک ــا بی وی ب

آرایشــی و بهداشــتی تولیــد داخــل دارای پروانــه معتبر بهداشــتی هســتند 

تصریــح کــرد: فــراورده هــای ســالمت محــور خارجــی قطعــًا بایــد دارای 

برچســب اصالــت بــوده و در گشــتهای مشــترک ایــن موضــوع بــه شــدت 

کنتــرل خواهــد شــد و در صــورت مشــاهده فــراورده هــای وارداتــی فاقــد 

ــراورده هــای  ــوان ف ــه عن ــراورده هــا ب ــن ف ــر، ای ــت معتب برچســب اصال

ــا متصــدی برخــورد قانونــی خواهــد شــد. قاچــاق جمــع آوری و ب

جلسه ساماندهی نظارت بر آرایشگاههای زنانه 

در شهرکرد برگزار شد
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وبــدا؛ مدیــر مرکــز روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد از اعــالم روزشــمار هفتــه ســالمت ۹۸خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: یکــم لغایــت هفتــم 

ــه  ــای اولی ــالمت و «مراقبته ــه س ــوان هفت ــه عن ــاه ب ــن م فروردی

بهداشــتی راهــی بــه ســوی پوشــش همگانــی ســالمت » بــه عنــوان 

ــه انتخــاب شــده اســت. ــن هفت شــعار ای

ــامل:  ــالمت ۹۸ ش ــه س ــمار هفت ــن روز ش ــرد: عناوی ــح ک وی تصری

ــالمت،  ــات س ــه خدم ــه ب ــی عادالن ــت: دسترس ــنبه ۱ اردیبهش یکش

شــنبه  ســه  ســالمت،  رکــن  آمــوزش  اردیبهشــت:   ۲ دوشــنبه 

 ۴ چهارشــنبه   ، ســالمت  و  اجتماعــی  مشــارکت  اردیبهشــت:   ۳

اردیبهشــت: مراقبــت هــای بهداشــتی اولیــه و ســالمت روان ، پنــج 

ــه ۶  ــا، جمع ــران ه ــوادث و بح ــنبه ۵ اردیبهشــت: ســالمت در ح ش

ــت:  ــنبه ۷ اردیبهش ــور، ش ــالمت مح ــی س ــبک زندگ ــت: س اردیبهش

ــد. ــی باش ــواده م ــالمت،جمعیت و خان س

بــه گفتــه وی، همزمــان بــا ایــن هفتــه برنامــه هــای متنوع آموزشــی، 

فرهنگــی، ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه گــروه هــای هــدف 

بشــکل منســجم و پــر رنــگ تــری صــورت خواهــد گرفــت.

ــش  ــزاری همای ــدارس، برگ ــالمت در م ــگ س ــن زن ــان، نواخت درخش

پیــاده روی بــزرگ خانوادگــی ، اعــزام تیــم هــای بهداشــتی و درمانــی 

ــالمت در  ــای س ــتگاه ه ــی ایس ــوردار، برپای ــر برخ ــق کمت ــه مناط ب

محــل هــای اقامــه نمــاز جمعــه، توزیــع بروشــور و برگــزاری دوره هــای 

آموزشــی، حضــور کارشناســان در برنامــه هــای رادیویــی و تلویزیونــی 

صــدا و ســیمای مرکــز اســتان، برپایــی نمایشــگاه ، ســخنرانی 

مســئولین و روســای شــبکه هــا در خطبــه هــای پیــش از نمــاز جمعــه، 

برگــزاری مســابقات نقاشــی بــا موضــوع ســالمت، برگــزاری جشــنواره 

غــذای ســالم ، عیــادت از بیمــاران بســتری در مراکــز درمانــی، برگــزاری 

ــهدا و  ــزار ش ــانی م ــر افش ــی و عط ــار روب ــی ، غب ــت مطبوعات نشس

تجدیــد میثــاق بــا شــهدا، برپایــی ایســتگاه هــای ســالمت، برگــزاری 

همایــش تجلیــل از فعــاالن عرصــه ســالمت و اهــدای نشــان ســفیر 

ســالمت بــه فعالیــن ایــن عرصــه را از جملــه برنامــه هــای پیــش بینی 

شــده بــرای هفتــه ســالمت ۹۸ برشــمرد.

روزشمار هفته سالمت ۹۸ اعالم شد
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وبــدا؛ مدیــر مرکــز روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه 

ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش عل

بختیــاری گفــت: پرســنل مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن 

ــای  ــای واحده ــی ه ــط عموم ــئولین رواب ــی مس ــل و تمام المل

ــن  ــوق فروردی ــک روز از حق ــدای ی ــا اه ــگاه ب ــن دانش ــه ای تابع

مــاه خــود بــرای کمــک بــه ســیل زدگان بــه یــاری ایــن عزیــزان 

ــتافتند. ش

ــن  ــزود: همچنی ــان اف ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

مدیریــت روابــط عمومــی و اموربیــن الملــل دانشــگاه بــا همکاری 

ــالمت  ــن س ــع خیری ــکی، مجم ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس س

ــه برگــزاری پویــش  ــان دانشــگاه اقــدام ب اســتان و بســیج کارکن

ــای  ــع آوری کمــک ه ــادر جم ــتقرار چ ــا اس ــوده و ب ــی نم مهربان

نقــدی و غیــر نقــدی( شــامل : پتــو، موادغذایــی پوشــاك، لــوازم 

بهداشــتی و ظــروف یكبــار مصــرف، دارو و.. ) در ســتاد دانشــگاه 

از روز دوشــنبه مــورخ نوزدهــم فروردیــن مــاه جــاری بــه مــدت 

یــك هفتــه در حــال جمــع آوری هدایــای كاركنــان مجموعــه بــرای 

ــه ســیل زدگان مــی باشــد. كمــك ب

ــی،  ــت فرهنگ ــکاری معاون ــا هم ــن ب ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــای دانش ــکل ه ــا و تش ــون ه کان

پویــش كمــك بــه ســیل زدگان بــا شــعار "دوبــاره مــی ســازیم" را 

از تاریــخ ۲۴ لغایــت ۲۸ فروردیــن مــاه برگــزار و مقابــل دانشــكده 

بهداشــت چــادر دریافــت كمــك بــه ســیل زدگان برپــا نمــوده اند.

مدیــر مرکــز روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم 

ــه  ــتانه جامع ــت نوعدوس ــه حرک ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــکی ش پزش

مامایــى و آزمایشــگاهی کشــور بــرای اختصــاص هزینــه برگــزاری 

مراســم روز جهانــی مامــا و آزمایشــگاه افــزود: ماماهــا و پرســنل 

امــور آزمایشــگاهی همــواره در شــرایط ســخت رســالت خــود را 

هند  در حیطــه مســئولیت اجتماعــى بــه نحــو احســن انجــام مى

ــز در مناطــق ســیل  ــان عزی ــه گروهــى از هموطن ــز ک ــروز نی و ام

ــه  ــز هزین ــد در اقدامــى تحســین برانگی ــه كمــك دارن ــاز ب زده نی

برگــزارى مراســم روز جهانــى مامــا كــه هــر ســاله توســط ســازمان 

ــى  ــزار م ــران و ســایر شــهرهاى كشــور برگ نظــام پزشــكى در ته

شــود را بــرای كمــك بــه زنــان و مــادران بــاردار مناطــق ســیل زده 

اختصــاص دادنــد.

ــر از ایــن حرکــت نوعدوســتانه ماماهــا و  درخشــان ضمــن تقدی

کارشناســان آزمایشــگاهی شــاغل در واحدهــای تابعــه دانشــگاه 

علــوم پزشــکی اســتان از اعضــای هیئــت علمــی، اســاتید، کارکنان 

ــی  ــی از دریافت ــدای بخش ــرای اه ــل ب ــورت تمای خواســت در ص

خــود بــرای کمــك بــه ســیل زدگان، هماهنگــی الزم را بــا واحــد 

امــور مالــی محــل خدمــت خــود بــه عمــل آورده تــا بــا مشــاركت 

ــج  ــش درد و رن ــه كاه ــك ب ــن كم ــندانه ضم ــن كار خداپس در ای

هموطنــان خــود، بــاری دیگــر همبســتگی و وحــدت میــان ملــت 

ایــران را بــه رخ دشــمنان نظــام بكشــانند.

اختصاص حقوق یک روز کاری مسئولین روابط عمومی های واحدهای تابعه 

دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری برای کمک سیل زدگان
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ــگاه  ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــز رواب ــر مرک ــدا؛ مدی وب

علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس کارگــروه اطــالع رســانی و روابــط 

عمومــی بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون بــه تشــریح اهــم فعالیــت 

هــای صــورت گرفتــه در راســتای اجــرای  وظایــف محولــه بــه ایــن 

کارگــروه پرداختنــد.

ــزارش  ــه گ ــه ارائ ــی درخشــان در جلس ــدا؛ ســید عل ــزارش وب ــه گ ب

کمیتــه هــای بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون بــا اشــاره بــه تشــکیل 

ــس  ــو کنفران ــه ویدئ ــکیل جلس ــی از تش ــدد هماهنگ ــات متع جلس

ــا  ــس ب ــو كنفران ــرم بهداشــت، تشــکیل ویدئ ــر محت ــا حضــور وزی ب

ــز بهداشــت اســتان و روســای شــبكه هــای ۹  حضــور ریاســت مرك

گانــه اســتان، تشــكیل ویدئــو كنفرانــس بــا حضــور رئیــس روابــط 

عمومــی و اطــالع رســانی وزارت بهداشــت و مدیــران روابــط 

ی دانشــگاه هــا و دانشــكده هــای علــوم پزشــكی سراســر  عمومی

ــر داد. كشــور خب

وی همچنیــن، از تشــکیل جلســه دبیــر کارگــروه بــا خبرنــگاران فعــال 

در حــوزه ســالمت بــه عنــوان اعضــای همــکار، اختصــاص شــصت و 

هشــتمین جلســه کارگــروه ســالمت و امنیــت غذایــی بــه موضــوع 

ــتگاه  ــی ایس ــر داد.وی، برپای ــون خب ــار خ ــرل فش ــی کنت ــیج مل بس

ســنجش فشــار خــون و حضــور نمادیــن مدیــران کل دســتگاه هــای 

اجرایــی و معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار در ایــن ایســتگاه و 

ــات  ــر اقدام ــتانی را از دیگ ــات اس ــون مقام ــار خ ــری فش ــدازه گی ان

تبلیغاتــی و اطــالع رســانی توســط ایــن کارگــروه برشــمرد.

ــز در  ــون نی ــار خ ــرل فش ــی کنت ــیج مل ــتر بس ــه وی، پوس ــه گفت ب

ــی  ــخ ۲۸ /۹۸/۰۲ رونمای ــی در تاری ــت غذای ــروه ســالمت و امنی کارگ

ــاالی تبلیغــات محیطــی در ســطح  ــه حجــم ب ــا اشــاره ب شــد.وی ب

شــهرها بــه صــورت بنــر، تبلیغــات در فضــای مجــازی ، کانــال هــا و 

ــال هــای ســطح اســتان و  گــروه هــای دانشــگاه و گــروه هــا و کان

انعــکاس بیــش از ۳۰۰ پیــام آموزشــی در کانــال هــا و گــروه هــای 

دانشــگاه، کمپیــن ســروش و ابــر گــروه روابــط عمومــی وزارت خانــه 

ــور  ــر كش ــکی سراس ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــی دانش ــط عموم و رواب

ــا محوریــت پیشــگیری و كنتــرل بیمــاری فشــار خــون را از دیگــر  ب

ــه برشــمرد. اقدامــات صــورت گرفت

تهیــه ، طراحــی و بارگــذاری ۲۰۰ پیــام علمــی و آموزشــی در خصــوص 

فشــار خــون در کانــال هــا و گــروه هــای فعــال در فضــای مجــازی، 

ــالع  ــت اط ــون جه ــش در تلویزی ــت پخ ــزر جه ــن تی ــه و تدوی تهی

ــه و  ــی، تهی ــه رادیوی ــن برنام ــی چندی ــردم، هماهنگ ــه م ــانی ب رس

ــزارش جهــت درج در ســایت رســمی  ــر و گ ــم بیــش از ۲۵ خب تنظی

ــزر  ــر در ســطح رســانه هــای اســتانی، ده هــا  تی دانشــگاه و ۲۵ خب

ــون و  ــار خ ــرل فش ــی کنت ــیج مل ــه بس ــوط ب ــام مرب ــا پی و صده

ی  بارگــذاری در ســایت دانشــگاه و وزارت خانــه و کانال ها و شــبکه

مختلــف  اجتماعــی ومکاتبــه بــا صــدا و ســیمای اســتان، دســتگاه

ــیج را از  ــطح بس ــکاری در س ــی و هم ــی بخش ــت آگاه ــتان جه اس

دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه عنــوان كــرد.

ــا اســتقرار ایســتگاه هــای فشــار  درخشــان گفــت: طــرح بســیج ب

خــون در مصلــی هــای نمــاز عبــادی سیاســی جمعــه اســتارت خــورد 

ــل  ــون در مح ــار خ ــنجش فش ــای س ــتگاه ه ــی ایس ــا برپای و کار ب

ــدا کــرد. ــردد ادامــه پی ــر ت هــای پ

ــه و  ــط عمومــی بســیج، تهی ــروه اطــالع رســانی و رواب رئیــس کارگ

نصــب پوســتر فشــار خــون در محــل هــای پــر تــردد و پــر بازدیــد، 

ابــالغ تشــکیل کارگــروه اطــالع رســانی و روابــط عمومــی در شــبکه 

هــای بهداشــتی و درمانــی و فعــال نمــودن روابــط عمومــی هــا برای 

اطــالع رســانی مناســب بســیج ملی کنتــرل فشــار خــون و هماهنگی 

بــا روســا و مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی بــرای حضــور کارشناســان 

و ســنجش ســالمت و انــدازه گیــری فشــار خــون كاركنــان و مســتند 

ســازی كلیــه مراحــل انجــام شــده در ایــن طــرح را از دیگــر اقدامــات 

كارگــروه اطــالع رســانی و روابــط عمومــی بســیج ملــی كنتــرل فشــار 

خــون در دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد برشــمرد.

وی در پایــان از آمادگــی ایــن کارگــروه بــرای تهیــه اخبــار و گزارشــات 

خبــری بــرای اطــالع رســانی و آمــوزش همگانــی خبــر داد.

تشریح اقدامات کارگروه اطالع رسانی و روابط عمومی بسیج ملی کنترل فشار خون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد



۴۳

وبــدا؛ مدیــر مرکــز روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه 

ــانی و  ــالع رس ــروه اط ــس کارگ ــهرکرد و رئی ــکی ش ــوم پزش عل

ــه  ــون در جلس ــار خ ــرل فش ــی کنت ــیج مل ــی بس ــط عموم رواب

ــتان،  ــت اس ــز بهداش ــس مرك ــور رئی ــا حض ــس ب ــو کنفران ویدئ

ــت  ــتفاده از ظرفی ــزوم اس ــر ل ــه ، ب ــای ۹ گان ــبكه ه ــای ش روس

رســانه هــا در تحقــق اهــداف بســیج ملــی كنتــرل فشــار خــون 

تاكیــد كــرد.

ــزود: در جلســه ای  ــی درخشــان اف ــدا؛ ســید عل ــه گــزارش وب ب

ــالن  ــاه ۹۸ در س ــت م ــت و دوم اردیبهش ــنبه بیس ــه روز یکش ک

اجتماعــات مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار شــد ضمــن اشــاره بــه 

دســتورالعمل اطــالع رســانی بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون، 

شــعار و اهــداف ایــن طــرح را مــورد اشــاره قــرار داد.

وی در ادامــه، پیــام هــای اولیــه طــرح،  ظرفیت های پیشــنهادی 

ــار  ــرل فش ــی کنت ــیج مل ــارکت در بس ــرای مش ــا ب ــتان ه در اس

ــنهادی  ــای پیش ــت ه ــا و فعالی ــه ه ــرح و برنام ــون را مط خ

ــرد. ــرور ک اطــالع رســانی را م

ــای اجرایــی کارگــروه  ــت ه ــاره بــه سیاس ــا اش درخشــان ب

ارتباطــات و اطــالع رســانی افــزود: هماهنگــی کامــل درون 

ــی  ــانی و آگاه ــالع رس ــای اط ــت ه ــرای فعالی ــازمانی در اج س

ــب  ــون، جل ــار خ ــرل فش ــی کنت ــیج مل ــه بس ــی در زمین بخش

مشــارکت همــکاری هــای بیــن بخشــی دســتگاه هــا و 

، رســانه هــای گروهــی و فعــاالن اجتماعــی در ســطح  ســازمان

ــه هــای  ــه و اجــرای برنام ــرای اجــرای مناســب برنام اســتان ب

ــت  ــز از فعالی ــانی و پرهی ــش اطــالع رس ــی و اثربخ ــالً علم کام

هــای صرفــًا تبلیغاتــی و غیــر ضــرور از سیاســت هــای اجرایــی 

ــت. ــرح اس ــن ط ای

ــوم پزشــکی شــهرکرد  ــز روابــط عمومــی دانشــگاه عل ــر مرک مدی

ــط عمومــی  ــرد: کارگــروه اطــالع رســانی و رواب خاطــر نشــان ک

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــر رواب ــت مدی ــه ریاس ب

ــط  ــن رواب ــامل رابطی ــروه ش ــور اعضــای كارگ ــا حض ــتان و ب اس

ــوع،  ــاط موض ــورد و ارتب ــب م ــر حس ــا ب ــت ه ــی معاون عموم

ــگ  ــده اداره كل فرهن ــتان، نماین ــیمای اس ــدا و س ــده ص نماین

ــتان  ــت اس ــز بهداش ــده مرك ــتان، نماین ــالمی اس ــاد اس و ارش

ــوزش،  ــروه آم ــار ۵ كارگ ــد در كن ــه صالحدی ــر ب ــای دیگ و اعض

ــارت  ــت و نظ ــایی و ثب ــی، شناس ــاركت اجتماع ــتیبانی،  مش پش

پایــش و ارزیابــی فعالیــت خــود را از ۲۷ اردیبهشــت مــاه لغایــت 

ــد داد. ــه خواه ــاه ۹۸ ادام ۱۵ تیرم

وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا اجــرای ایــن طــرح و آمــوزش 

ــراد  ــروه هــدف (اف ــژه گ ــه وی ــردم ب ــوم م و اطــالع رســانی عم

بــاالی ۳۰ ســال) ، شناســایی و تحــت مراقبــت قــرار دادن 

ــه هــای  ــاری هــا و هزین ــار بیم ــاران ، درراســتای کاهــش ب بیم

ــم. ــل نمائی ــق عم ــان موف ســنگین حــوزه درم

ــای  ــت ه ــکر از فعالی ــر و تش ــن تقدی ــان ضم ــان در پای درخش

ی  مســتمر و قابــل قبــول رابطیــن و مســئولین روابــط عمومی

ــط  ــک پیشــاپیش روز ارتباطــات ورواب ــه و تبری واحدهــای تابع

عمومــی (۲۷ اردیبهشــت مــاه) از یکایــک ایــن عزیــزان خواســت 

بــا تــالش مضاعــف، وزارت بهداشــت، دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــاء  ــرای ارتق ــتان را ب ــور و اس ــالمت کش ــوزه س ــئولین ح و مس

ســطح ســالمت جامعــه یــاری نماینــد. 

تاکید مدیر مرکز روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر استفاده از 

ظرفیت رسانه ها در تحقق اهداف کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون



۴۴

وبــدا؛ مدیــر مرکــز روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه 

علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و 

ــاز طــرح بســیج  ــا دومیــن روز از آغ ــاری گفــت: همزمــان ب بختی

ملــی کنتــرل فشــار خــون، شــصت و هشــتمین جلســه کارگــروه 

ســالمت و امنیــت غذایــی بــا محوریــت ایــن طــرح و تاکیــد بــر 

ــم" تشــكیل شــد. ــدام کنی ــم و اق شــعار " فشــار خــون؛ بدانی

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن جلســه در 

بیســت و هشــتمین روز از اردیبهشــت مــاه ۹۸ بــا حضــور معــاون 

سیاســی و امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار، سرپرســت و معاونیــن 

دانشــگاه علــوم پزشــکی و مدیــران و نمایندگانــی از ادارات عضــو 

کارگــروه در ســالن شــهید مردانــی اســتانداری تشــکیل شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه ضمــن تشــریح اهــداف گــروه هــای 

ــوع  ــتاوردهای آن و در مجم ــه و دس ــرای برنام ــوه اج ــدف، نح ه

ــر  ــی کنتــرل فشــار خــون، ب ــزوم برگــزاری بســیج مل اهمیــت و ل

ــط تاکیــد شــد. ــزوم مشــارکت دســتگاه هــا و ارگان هــای ذیرب ل

ــتگاه  ــی دس ــالم آمادگ ــس از اع ــن پ ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

هــای مختلــف در خصــوص همــکاری بــرای اجــرای ایــن برنامــه، 

ــرل فشــار خــون رونمایــی شــد. ــی کنت پوســتر بســیج مل

درخشــان در ادامــه بــه برپایــی دو ایســتگاه ســالمت جهــت اندازه 

ــاره  ــتانداری اش ــه اس ــان درمحوط ــون متقاضی ــار خ ــری فش گی

داشــت و افــزود: پــس از اتمــام جلســه کارگــروه اعضــا بــا حضــور 

در ایــن ایســتگاه هــا و ســنجش فشــار خونشــان بــرای همراهــی 

بــا برنامــه اعــالم آمادگــی نمودنــد.

مدیــر مرکــز روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم 

پزشــکی اســتان خاطــر نشــان کــرد: بســیج ملــی کنتــرل فشــار 

خــون از ۲۷ اردیبهشــت مــاه همزمــان بــا سراســر کشــور آغــاز و 

تــا ۱۵ تیرمــاه ۹۸ در غالــب دو مرحلــه آمــوزش و اطــالع رســانی و 

غربالگــری ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.

وبــدا؛ مدیــر مرکــز روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد و رئیــس کارگــروه اطــالع رســانی و روابــط عمومــی 

ــت و  ــگاه در بیس ــن دانش ــون"  ای ــار خ ــرل فش ــی کنت ــیج مل "بس

نهمیــن روز از اردیبهشــت مــاه ۹۸ بــا اصحــاب رســانه تشــکیل جلســه 

داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه 

ــی بســیج  ــط عموم ــروه اطــالع رســانی و رواب اهــداف تشــکیل کارگ

ــاد  ــی در آح ــت موضوع ــاد حسایس ــون، ایج ــار خ ــرل فش ــی کنت مل

جامعــه، افزایــش آگاهــی و ســواد ســالمت جامعــه در زمینــه فشــار 

ــه  ــرای توجــه ب ــاال، بســتر ســازی مناســب اطــالع رســانی ب خــون ب

ــاری را از اهــداف  ــگ رفت ــک فرهن ــه ی ــه مثاب ــرل فشــار خــون ب کنت

ــه برشــمرد. ــن كمیت تشــکیل ای

ــری  ــدازه گی ــاال و ان ــون ب ــار خ ــوارد فش ــف م ــایی و کش وی، شناس

ــا ۷۰ ســال را از دیگــر اهــداف ایــن کمیتــه  فشــار خــون افــراد ۳۰ ت

ــرل فشــار خــون از  ــی کنت ــزود: فعالیــت بســیج مل ــرد و اف ــوان ک عن

تاریــخ ۲۷ اردیبهشــت مــاه لغایــت ۱۵ تیرمــاه ۹۸ همزمــان بــا سراســر 

کشــور آغــاز و طــی دو مرحلــه آمــوزش و اطــالع رســانی و غربالگــری 

ادامــه پیــدا مــی کنــد.

ــات در  ــر،  تبلیغ ــورت بن ــهر بص ــطح ش ــی در س ــات محیط وی، تبلیغ

ــروه هــا  ــروه هــای دانشــگاه و گ ــال هــا و گ فضــای مجــازی در کان

و کانــال هــای ســطح اســتان ، تهیــه و تدویــن تیــزر جهــت پخــش 

ــه مــردم،  هماهنگــی چندیــن  ــون جهــت اطــالع رســانی ب در تلویزی

برنامــه رادیویــی و تهیــه و تنظیــم تعــداد ده هــا خبــر، گــزارش،  تیــزر 

و پیــام مربــوط بــه بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون و بارگــذاری در 

ســایت دانشــگاه و وزارت خانــه را از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه 

طــی روزهــای آغازیــن اجــرای برنامــه اعــالم کــرد.

ــوم  ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــز رواب ــر مرک مدی

پزشــکی اســتان گفــت: همچنیــن مکاتبــه بــا صــدا و ســیمای اســتان، 

دســتگاه هــای مختلــف اســتان جهــت آگاهــی بخشــی و همــکاری در 

ســطح بســیج انجــام و اســتارت طــرح بســیج بــا اســتقرار ایســتگاه 

ــه  ــی جمع ــادی سیاس ــاز عب ــای نم ــی ه ــون در مصل ــار خ ــای فش ه

زده شــد.

درخشــان در ادامــه از رونمایــی از پوســتر بســیج ملــی کنتــرل فشــار 

ــی  ــت غذای ــالمت و امنی ــروه س ــتمین کارگ ــصت و هش ــون در ش خ

اســتان بــا حضــور معاونیــن سیاســی و امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار، 

مدیــران کل و نماینــدگان دســتگاه هــای عضــو کارگــروه و انــدازه گیری 

ــنجش  ــتگاه س ــی ایس ــا برپای ــزان ب ــن عزی ــون ای ــار خ ــن فش نمادی

ــر داد. ســالمت در محوطــه اســتانداری خب

وی هــدف از تشــکیل ایــن جلســه را از ظرفیــت اطــالع رســانی رســانه 

هــا، خبرگــزاری هــا، جرایــد و نشــریات محلــی عنــوان کــرد و افــزود: 

در طــول اجــرای برنامــه در راســتای افزایــش آگاهــی جامعــه از عوامل 

خطــر اصلــی فشــار خــون بــاال همچــون مصــرف نمــک، کــم تحرکــی، 

چاقــی، اختــالل چربــی، مصــرف ســیگار، الــکل و ... بــا روابــط عمومــی 

دســتگاه هــای اجرایــی و ســازمان هــا و نهادهــای دولتــی و مردمــی 

در ســطح اســتان و شهرســتان هــای تابعــه نیــز بــرای بســیج اطــالع 

رســانی گســترده برنامــه، نشســت هایــی خواهیــم داشــت.

شصت و هشتمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی 

با محوریت بسیج ملی کنترل فشار خون برگزار شد

کارگروه اطالع رسانی و روابط عمومی "بسیج ملی کنترل فشار خون" 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با حضور خبرنگاران تشکیل جلسه داد



۴۵

 نشست خبری با موضوع "بسیج ملی کنترل فشار خون" با حضور 

خبرنگاران، مدیر مسئوالن و صاحب امتیازان خبرگزاری ها، نشریات محلی

 و نمایندگی های نشریات سراسری در چهارمحال و بختیاری 



۴۶



۴۷

تبریک سرپرست و هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پی درخشش 

این دانشگاه در همایش تجلیل از روابط عمومی های برتر استان

وبــدا؛ سرپرســت و هیئت رئیســه دانشــگاه علوم پزشــکی، 

ــاری ،  ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــگاه در  ــن دانش ــش ای ــندی از درخش ــراز خرس ــن اب ضم

ــر  ی برت ــط عمومی ــل از رواب ــش تجلی ــن همای نهمی

ــیدعلی  ــای س ــه آق ــت را ب ــن موفقی ــب ای ــتان، کس اس

درخشــان مدیریــت و کارشناســان روابــط عمومــی و امــور 

ــد. ــل تبریــک گفتن ــن المل بی

ــات  ــکی ، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــدا؛ دانش ــزارش وب ــه گ ب

ــن  ــاری در نهمی ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

ــتان  ــر اس ــای برت ــی ه ــط عموم ــل از رواب ــش تجلی همای

ــاص  ــود اختص ــه خ ــر را ب ــتگاه برت ــوان دس ــت عن توانس

دهــد.

گفتنــی اســت، در ایــن همایــش کــه روز چهارشــنبه 

ــا و  ــتاندار، روس ــور اس ــا حض ــاه ۹۸ ب ــورخ ۲۲ خردادم م

مدیــران ادارات کل، جمعــی از مقامــات اســتانی در ســالن 

اجتماعــات اتــاق بازرگانــی ، صنایــع ، معــادن و کشــاورزی 

ــوح و  ــدای ل ــا اه ــد ب ــزار ش ــاری برگ ــال و بختی چهارمح

ــتان  ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــش از دانش ــس همای تندی

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب تجلی
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۵۴

چهارمحال و بختیاری باری دیگر میزبان 

خیران نورآوران سالمت می شود

وبــدا؛ مدیــر مرکــز روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری،  از تشــکیل جلســه هماهنگــی و برنامــه ریــزی بــرای حضــور متخصصــان جهــادی چشــم پزشــکی 

و دندانپزشــکی نــورآوران ســالمت در تابســتان ۹۸ در منطقــه بازفــت از توابــع شهرســتان کوهرنــگ خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن جلســه در بیســت و هفتمیــن روز از فروردیــن مــاه ۹۸ بــا حضــور معــاون 

امــور عمرانــی اســتانداری، فرمانــدار شهرســتان کوهرنــگ، مســئولین موسســه خیریــه نــورآوران، معــاون بهداشــتی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی،  بخشــدار بازفــت، سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کوهرنــگ و نمایندگانــی از ادارات مرتبــط از 

جملــه بهزیســتی، کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)، بیمــه ســالمت و اداره کل آمــوزش و پــرورش و ... در دفتــر معاونــت امــور 

عمرانــی اســتانداری برگــزار شــد.

ــه اســتارت کار موسســه از ســال ۸۵ و اســتقرار ســتاد  ــن جلســه ب ــدای ای ــر حســین حســنی در ابت ــار داشــت: دکت وی اظه

اجرایــی آن از دیمــاه ســال ۸۹ در خراســان رضــوی اشــاره داشــت و از انجــام ۴۴ ســفر و حضــور پزشــکان متخصــص جهادگــر 

بــه مــدت ســه مــاه در هــر ســفر بــرای ارائــه خدمــات چشــم پزشــکی و دندانپزشــکی بــه مــردم مناطــق کمتــر برخــوردار كشــور 

اشــاره داشت.درخشــان افــزود: وی همچنیــن از حضــور نــورآوران ســالمت در منطقــه شــاه نجــف از توابــع شهرســتان لــردگان 

از هفدهــم مردادمــاه لغایــت نهــم آبــان مــاه ســال ۹۳ و ارائــه شــش هــزار و ۶۲۵ خدمــت چشــم پزشــکی شــامل ۳۹۱ جراحــی 

و تهیــه ۵۰۰ فــرم عینــک و ســه هــزار و ۷۲۰ خدمــت دندانپزشــکی در ایــن منطقــه خبــر داد.

ــر حســنی تعــداد پزشــکان ،  ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: دکت ــل دانشــگاه عل ــط عمومــی و امــور بیــن المل ــز رواب ــر مرک مدی

جراحــان و اعضــای تیــم تخصصــی چشــم پزشــکی و دندانپزشــكی حاضــر در فعالیــت هــای خیــری ایــن موسســه را حــدود 

یــك هــزار و ۲۰۰ نفــر اعــالم كــرد و افــزود: خدمــات ایــن موسســه بــه صــورت كامــالً رایــگان و بــا محوریــت ارائــه خدمــات بــه 

دانــش آمــوزان و مــادران بــاردار ارائــه مــی گــردد، ضمــن اینكــه تعــداد قابــل توجهــی از افــراد نیازمنــد خدمــات تشــخیصی و 

درمانــی طــی زمــان حضــور تیــم نــورآوران ســالمت در منطقــه از خدمــات بهــره منــد مــی شــوند.

وی اظهــار داشــت: بــه گفتــه فرمانــدار شهرســتان کوهرنــگ بــا اســتقرار تیــم نــورآوران ســالمت در مرکــز جامــع ســالمت چمــن 

گلــی منطقــه بازفــت حــدود چهارهــزار و ۷۰۰ ســاکن و ۲۵هــزار جمعیــت عشــایری بعــالوه جمعیــت گردشــگری از خدمــات 

ــن جلســه ضمــن  ــوم پزشــکی اســتان در ای ــد شد.درخشــان گفــت: سرپرســت دانشــگاه عل ــد خواهن ــره من ایــن منطقــه به

تقدیــر از حضــور دکتــر حســنی و همــکاران ایشــان اظهــار داشــت: مفتخریــم در خدمــت عزیزانــی هســتیم کــه بــه واســطه 

فعالیتشــان بخشــی از خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه مردمانــی ارائــه مــی شــود کــه مســتحق خدمــت رســانی و برخــورداری 

از امکانــات و خدمــات بهداشــتی و درمانــی شایســته هســتند.

ــای  ــی از نیازه ــودن بخش ــع نم ــه مرتف ــا جنب ــه تنه ــزان ن ــن عزی ــات ای ــه داد: خدم ــیرانی ادام ــد ش ــر مجی ــزود: دکت وی اف

بهداشــتی و درمانــی مــردم مناطــق کمتــر برخــوردار و جنبــه گــذرا بلکــه بیشــتر جنبــه معنــوی آن برجســته و مانــدگار خواهــد 

بــود. بــه گفتــه وی، دکتــر شــیرانی انجــام چنیــن اقدامــات نوعدوســتانه ای را موجــب دمیــدن روحیــه انســانی، خیرخواهانــه در 

کالبــد جامعــه دانســت و اظهــار داشــت: دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری ضمــن اعــالم آمادگــی بــرای 

هرگونــه کمــک و همــکاری بــرای مســاعدت موسســه خیریــه نــورآوران ســالمت بــرای اســتقرار و ارائــه خدمــات چشــم پزشــکی 

و دندانپزشــکی در منطقــه بازفــت، بــرای ترویــج و تشــویق روحیــه خیــری در بیــن پزشــکان و اســتمرار چنیــن فعالیــت هایــی 

در اســتان نیــز اعــالم آمادگــی مــی نمایــد.

درخشــان افــزود: معــاون تربیــت بدنــی و ســالمت آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیــاری نیــز در ایــن جلســه از وجــود 

دوهــزار و ۵۵۶ دانــش آمــوز و فعالیــت ۱۴۶ آموزشــگاه در منطقــه بازفــت خبــر داد.

ــا اشــاره بــه  مدیــر مرکــز روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان گفــت: خدایــار قاســم پــور، ب

جمعیــت ۲۰۰ هــزار نفــری دانــش آمــوزان و ۲۵ هــزار همــکار فرهنگــی و بازنشســته در اســتان اظهــار داشــت: بــدون شــک 

تامیــن ســالمت ایــن تعــداد از جمعیــت و ایــن قشــر از جامعــه،  متضمــن ســالمت جامعــه خواهــد بــود.

درخشــان گفــت: وی، مشــکالت جســمی، رشــد دانــش آمــوزان ، ســالمت دهــان و دنــدان و پوســت و مــو را از عمــده تریــن 

مشــکالت دانــش آمــوزی عنــوان و اظهــار داشــت: ارائــه خدمــات چشــم پزشــکی و دهــان و دنــدان بــه دانــش آمــوزان منطقــه 

کمتــر برخــودار اســتان خدمــت ارزنــده و موثــر بــرای رفــع بخشــی از محرومیــت هــا اســت.

وی افــزود: در ادامــه نیــز ضمــن تشــریح پروتــکل اجرایــی برنامــه در منطقــه ، اعضــای حاضــر در جلســه بــه نمایندگــی 

ســازمان محــل خدمتشــان بــرای همــکاری بــا موسســه خیریــه نــورآوران ســالمت اعــالم آمادگــی نمودنــد.



۵۵

۵۰۰ بیمار کلیوی در چهارمحال و 

بختیاری درمان همودیالیز می شوند

ــد  ــم آوری و پیون ــم فراه ــئول تی ــدا؛ مس وب

ــا  ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــای اس اعض

ــم از ســال  ــن تی ــاز فعالیــت ای ــه آغ اشــاره ب

۱۳۸۲ همــگام بــا سراســر کشــور افــزود: 

ــواده  ــدود ۲۵۰ خان ــدت از ح ــن م ــی ای ط

ــت اهــدای عضــو  بیمــار مــرگ مغــزی رضای

ــدی  ــو پیون ــدود ۷۰۰ عض ــده و ح ــذ ش اخ

ــد  ــد پیون ــاران نیازمن ــه بیم ــازی و ب جداس

ــت. ــده اس ــدا ش اه

بــه گــزارش وبــدا؛ زهــرا ســیاح خاطــر 

ــدی،  ــن کب ــای مزم ــاری ه ــرد: بیم ــان ک نش

ــادن  ــه از کار افت ــه منجــر ب ــوی ک ــوی، ری کلی

ــدم  ــورت ع ــوند، در ص ــی ش ــار م ــو بیم عض

جایگزینــی روش هــای درمانــی بــا اســتفاده 

ــد  ــق پیون ــا از طری ــزات پزشــکی، تنه از تجهی

ــتند. ــان هس ــل درم ــو قاب عض

ــون ۵۰۰ بیمــار  ــان اینکــه، هــم اکن ــا بی وی ب

ــط  ــاری توس ــال و بختی ــوی در چهارمح کلی

همودیالیــز در حــال درمــان هســتند، بهتریــن 

روش نگهــداری و ادامــه حیــات بیمــاران 

کلیــوی و ارتقــاء زندگــی ایــن عزیــزان را 

ــت . ــه دانس ــد کلی پیون

ــالش  ــار ت ــرد: در کن ــان ک ــر نش ــیاح خاط س

و همــکاری تیــم پیونــد، فرهنــگ ســازی 

رســانه  اصحــاب  مجموعــه  و  رســانه 

موجــب شــده اســت تــا اســتان چهارمحــال 

و بختیــاری جــز اســتان هــای برتــر در زمینــه 

اهــدای عضــو در ۵ ســال اخیــر معرفــی 

ــود. ش

وی، اولیــن، دومیــن و ســومین راه بــرای 

نجــات بیمــار مــرگ مغــزی و کمــک بــه وی 

ــم  ــالش تی ــا و ت ــت ه ــم مراقب ــی رغ را عل

پزشــکی، اهــدای اعضــای ایــن عزیــزان 

ــرای نجــات جــان بیمــاران دیگــر دانســت  ب

و افــزود: پــس از بــروز عالئــم مــرگ مغــزی، 

یــن  تیــم پیونــد متشــکل از ۵ نفــر از مجرب

جراحــی،  اعصــاب،  و  مغــز  متخصصیــن 

پزشــکی قانونــی ، داخلــی و کلیــه، بــا اعــالم 

ــزی و  ــرگ مغ ــار م ــواده ی بیم ــت خان رضای

طــی مراحــل قانونــی، ســایر مراحــل اهــدای 

ــد. ــی دهن ــام م ــو را انج عض

و  تومــور  ترافیکــی،  حــوادث  ســیاح، 

خونریــزی مغــزی، کاهــش شــدید هشــیاری، 

ــت  ــرر و در نهای ــای مک ــنج ه ــی، تش خفگ

عــدم خونرســانی بیشــتر از ۳ دقیقــه بــه مغــز 

را از مهمتریــن علــل بــروز مــرگ مغــز عنــوان 

کــرد و افــزود: ایــن آســیب هــا جــدی و غیــر 

قابــل بازگشــت مــی باشــد.وی، در خصــوص 

تفــاوت کمــا و مــرگ مغــزی اظهــار داشــت: 

در کمــا فــرد ممکــن اســت بــه حیــات برگردد 

اگــر چــه مــی توانــد بــا عوارضــی بــرای فــرد 

همــراه باشــد ولــی در مــرگ مغــزی، آســیب 

ــم  ــوده و عالئ ــل بازگشــت ب ــر قاب ــزی غی مغ

حیــات فقــط بیــن ۲ تــا ۳ هفتــه بــا کمــک 

دســتگاه هــا ادامــه پیــدا مــی کنــد.

ــاز  وی ادامــه داد: از نظــر فرهنــگ ســازی نی

ــن  ــاوت بی ــع شــوند و تف ــردم مطل اســت م

ــر  ــند اگ ــع باش ــزی را مطل ــرگ مغ ــا و م کم

ــاور در مــردم ایجــاد شــود کــه مــرگ  ایــن ب

ــار  ــت آم ــت اس ــل بازگش ــر قاب مغــزی غی

ــی رود. ــر م ــو باالت ــدای عض اه

ــح  ــت و ترش ــب باف ــا تخری ــزود: ب ــیاح اف س

ــن  ــه روز از بی ــت اعضــاء روز ب ســموم ، کیفی

مــی رود و در نهایــت منجــر بــه مــرگ بیمــار 

مــی شــود.

بــه گفتــه وی، بیشــترین علــل مــرگ مغزی در 

ی  چهارمحــال و بختیــاری ناشــی از عارضه

ــت  ــی اس ــوادث ترافیک ــده در ح ــاد ش ایج

کــه بیشــتر در بیــن ســنین ۴۰-۱۵ ســال 

و بــرای موتــور ســواران رخ مــی دهــد.

وی، نداشــتن خودروهــا و وســایل نقلیــه 

ی اســتاندارد و جــدی نگرفتــن  و جاده

رانندگــی از ســوی راننــدگان، نبســتن کمربنــد 

ایمنــی سرنشــینان خودرو،عــدم اســتفاده 

ازکاله ایمنــی توســط موتورســواران را از علــل 

ــاد  ــی و ایج ــوادث رانندگ ــروز ح ــم در ب مه

ــرد. ــوان ک ــزی عن ــدید مغ ی ش عارضه



۵۶

لردگانی ها پیشتاز در امر خداپسندانه اهدای عضو

همزمان با روز اهدای عضو جشن نفس در شهرستان لردگان برگزار شد

ــار  ــترین آم ــردگان بیش ــتان ل ــدا؛ شهرس وب

اهــدای عضــو را در اســتان چهارمحــال و 

دارد. بختیــاری 

بــه گــزارش وبــدا؛ همــه ســاله تعــداد زیــادی 

از بیمــاران نیازمنــد بــه پیونــد عضــو کــه در 

ــود را از  ــان خ ــتند، ج ــار هس ــت انتظ لیس

ــت  ــی اس ــن در حال ــد و ای ــت می دهن دس

کــه اعضــای ســالم افــراد دچــار مــرگ مغــزی، 

ــود . ــون می ش ــاک مدف ــر خ زی

رابــط واحــد فراهــم آوری عضــو چهارمحــال و 

بختیــاری در لــردگان بــا بیــان اینکــه هرکــس 

می توانــد در صــورت بــروز مــرگ مغــزی و بــا 

رضایــت بســتگان، اهــدا کننــده عضــو باشــد 

افــزود: اولیــن رضایــت گیــری اهــدای عضــو 

در اســتان چهارمحــال و بختیــاری در ۲۲ دی 

مــاه ۸۲ در شــهر لــردگان صــورت گرفــت و در 

پــی ایــن رضایــت، اعضــای حیاتــی و نســوج 

ــو  ــد عض ــاران نیازمن ــه بیم ــاله ب ــر ۱۶ س پس

اهــدا شــد.

شهرســتان  افــزود:  امیــری  اهللا  حجــت 

ــا ۵۳ مــورد  ــون ب ــا کن ــردگان از ســال ۸۲ ت ل

ی و اهــدای عضــو، بیشــترین آمار  رضایت

ــاص داده و در  ــود اختص ــه خ ــتان ب را در اس

ــت. ــتاز اس ــه پیش ــن زمین ای

وی افــزود: در ایــن مــدت جوانتریــن مــوارد 

ــر و  ــک دخت ــه ی ــوط ب ــو مرب ــدای عض اه

ــج ســاله و مســن ترین مــورد،  یــک پســر پن

می باشــد. ســاله   ۶۹ خانــم  بــه  مربــوط 

امیــری اضافــه کــرد: در ســال ۹۶ تعــداد 

ــتان  ــو در شهرس ــدای عض ی اه رضایت

لــردگان ۱۵ مــورد، در ســال گذشــته ۱۲ مــورد 

و از ابتــدای امســال تاکنــون یــک مــورد 

ــت. ــوده اس ب

اعضــای  پیونــد  تیــم  کننــده  هماهنــگ 

چهارمحــال و بختیــاری نیــز گفــت: در حــال 

حاضــر ایــن اســتان در زمینــه اهــدای عضــو 

ــد.  ــور می باش ــال کش ــتان فع ــج اس ــزو پن ج

زهــرا ســیاح بــا بیــان اینکــه میــزان رضایــت 

و  چهارمحــال  در  عضــو  اهــدای  گیــری 

بختیــاری بیــن ۶۰ تــا ۶۵ درصــد اســت افزود: 

ــار مــرگ مغــزی در  ــواده بیم از هــر ســه خان

ــدای  ــه اه ــت ب ــواده رضای ــتان، دو خان اس

در  کــرد:  اضافــه  وی  می دهنــد.  عضــو 

حــال حاضــر ۵۰۰ بیمــار دیالیــزی در اســتان 

ــت  ــان در لیس ــر از آن ــه ۳۰ نف ــود دارد ک وج

اهــدای عضــو قــرار دارنــد. ســیاح ادامــه داد: 

ــت دریافــت کارت اهــدای  عالقمنــدان جه

عضــو، می تواننــد بــه نشــانی اینترنتــی 

ehda.ir و یــا معاونــت درمــان دانشــگاه 

و  بهداشــتی  خدمــات  و  پزشــکی  علــوم 

ــد. ــه کنن ــی اســتان در شــهرکرد مراجع درمان

ــی  ــوان «روز مل ــه عن ــاه ب ــت م ۳۱ اردیبهش

ــت. ــده اس ــذاری ش ــام گ ــو» ن ــدای عض اه

ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

ــهرکرد،  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش المل

ــا روز  ــان ب ــس همزم ــن نف ــزاری جش از برگ

در  مــاه)  اردیبهشــت   ۳۱) عضــو  اهــدای 

شهرســتان لــردگان خبــر داد.

ــان  ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: آ�ــن تجلیــل از خانــواده هــای اهــدا 

ــن  ــردگان و جش ــتان ل ــو شهرس ــده عض کنن

ایثــار و مانــدگاری روز ســه شــنبه ســی یکــم 

اردیبهشــت مــاه بــا حضــور ۲۹ خانــواده 

اهــدا کننــده اعضــای بیمــاران مــرگ مغــزی 

لردگانــی از ســال ۹۵ و خانــواده اولیــن اهــدا 

ــواده  ــن شهرســتان و خان ــده عضــو در ای کنن

گیرنــده قلــب نــدا جلیــل طهماســبی کــودک 

ــر اثــر ســانحه تصــادف دچــار  ۶ ســاله كــه ب

ــزار شــد. ــود برگ ــزی شــده ب ــرگ مغ م

ــه گفتــه وی، سرپرســت و معــاون درمــان،  ب

روســای بیمارســتان و شــبکه بهداشــت و 

ــه  ــام جمع ــتانی، ام ــات شهرس ــان، مقام درم

شــهر لــردگان و فعالیــن عرصــه اهــدای 

عضــو از دیگــر مدعویــن ایــن جشــن معنــوی 

ــد. بودن

درخشــان تصریــح کــرد: در ایــن مراســم 

ــی از  ــن قدردان ــخنرانان ضم ــک از س ــر ی ه

خانــواده هــای ســخاوتمند اهــدا کننــده 

عضــو، ایــن اقــدام خداپســندانه و کمــک بــه 

نجــات جــان بیمــار نیازمنــد پیونــد عضــو را 

ــد. ــین نمودن تحس



۵۷

حضور دکتر سرور رئیس اورژانس هوایی کشور در 

پایگاه اورژانس سالمت نوروزی فلکه قمر شهرکرد

ی شهیدان  دیدار دکتر سرور با خانواده

راه خدمت ستار کاویانی و رسول طاهری

وبــدا؛ مدیــر مرکــز روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه 

ــرور  ــر س ــور دکت ــاری، از حض ــال و بختی ــکی چهارمح ــوم پزش عل

ــوروزی  ــس ســالمت ن ــگاه اورژان ــس کشــور در پای ــس اورژان رئی

ــهر)  ــن ش ــی ای ــهرکرد(ورودی اصل ــم(ع) ش ــی هاش ــه قمربن فلک

ــر داد. ــاه ۹۸ خب ــن م ــتین روز از فروردی ــا نخس ــان ب همزم

به گزارش وبدا؛ سید علی درخشان افزود: مهندس عباسی 

مــردم شــریف  نماینــده  نوریــان  دکتــر   ، اســتاندار محتــرم 

شــورای  مجلــس  در  وســامان  شــهرکرد،بن  ی  شهرســتان

اســالمی ، دکتــر کاظمــی نماینــده مــردم شــریف شهرســتان هــای 

ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــگ در مجل ــار و کوهرن ــان ،کی اردل،فارس

دكتــر شــیرانی سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی،معاونین 

اســتاندار، مدیــران كل دســتگاه هــای اجرایــی اســتان چهارمحــال 

ــد. ــر ســرور را همراهــی كردن ــد دكت ــن بازدی ــاری طــی ای و بختی

ــن  ــی ای ــزود: ط وی اف

ضمــن  بازدیــد 

شــت  ا مید ا گر

خاطــره  و  یــاد 

راه  شــهید  دو 

خدمــت شــهیدان 

ــری  ــی و رســول طاه ــتار کاویان س

ــس ۱۱۵  ــدوم اورژان ــنل خ از پرس

اســتان و عــرض خداقــوت، ســال 

ــه  ــن عرص ــه فعالی ــه هم ــو ب ن

ســفید  ویــژه  بــه  ســالمت 

جامــگان فوریــت هــای پزشــکی 

تبریک گفته شد.

وبــدا؛ مدیــر مرکــز روابــط عمومــی و اموربیــن الملــل دانشــگاه 

ــا نخســتین روز از  ــان ب ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: همزم عل

بهــار ســال ۹۸، دکتــر ســرور رئیــس اورژانــس هوایــی کشــور، 

دکتــر كاظمــی نماینــده مــردم شــریف شهرســتان هــای 

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــگ در مجل ــان،كیار و كوهرن اردل،فارس

ــا حضــور در  ــوم پزشــكی شــهركرد ب و سرپرســت دانشــگاه عل

منــزل شــهید راه خدمــت ســتار كاویانــی ضمــن ادای احتــرام 

بــه مقــام شــامخ تمامــی شــهدای راه خدمــت از خانــواده ایــن 

ــد. ــی كردن ــد دلجوی شــهید فقی

ــن  ــزود: همچنی ــان اف ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

ــول  ــت رس ــهید راه خدم ــواده ش ــا خان ــور ب ــئولین مذک مس

تکنســین  طاهــری 

اورژانــس  فقیــد 

هوایــی اســتان چهــار 

بختیــاری  و  محــال 

داشــتند.  دیــدار 

ــعی  ــا س ــن دیداره ــرد: در ای ــح ک وی تصری

ــز ،  ــن دو عزی ــواده هــای ای ــی از خان ــا دلجوی شــد ب

غــم از دســت دادن آنهــا بــه ویــژه بــرای فرزنــدان کوچکشــان 

ــا و درســا تســکین داده شــود. آریان



۵۸

مراجعه ۳۲۳ نفر به ایستگاه های سالمت اورژانس ۱۱۵

ایستگاه سالمت نوروزی ورودی شهرکرد

وبــدا؛ رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیــر حــوادث 

ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم ــوم  پزش ــگاه عل دانش

ــوروزی  ــالمت ن ــرح س ــت: در ط ــاری گف ــال و بختی چهارمح

۱۳۹۸ (۲۵ اســفند ۹۷ لغایــت ۱۷ فروردیــن مــاه ۹۸)، ۳۲۳ نفــر 

بــه ایســتگاه هــای ســالمت اورژانــس ۱۱۵ در ســطح اســتان 

مراجعــه داشــتند.

ــر فرامــرز شــاهین افــزود: همچنیــن  ــدا؛ دکت ــه گــزارش وب ب

طــی ایــن مــدت ۳۷ هــزار و ۶۵۱ بیمــار بــه بیمارســتان هــای 

تابعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان مراجعــه داشــتند.

بــه گفتــه وی، ۲۸ هــزار و ۸۶۳ نفــر از مراجعه کننــدگان 

ــزار و ۷۸۸  ــت ه ــدند و هش ــان ش ــرپایی درم ــورت س به ص

بیمــار نیــز در ایــن مــدت بــا بســتری شــدن تحــت درمــان 

ــد. ــرار گرفتن ق

وی تصریــح کــرد: اورژانــس ۱۱۵ نیــز طــی مــدت مذکــور، دو 

هــزار و ۱۹ ماموریــت انجــام دادنــد کــه از ایــن تعــداد، یکهــزار 

و ۱۹ ماموریــت شــهری و یــک هــزار ماموریــت جــاده ای بــوده 

اســت و یــک مــورد ماموریــت اورژانــس هوایــی انجــام شــد.

ــر تصادفــی را یــک هــزار و ۷۷۵ مــورد و حــوادث تصادفــی را ۵۳۱  ــوط بــه حــوادث غی ــه ترتیــب تعــداد ماموریــت هــای مرب وی، ب

مــورد اعــالم کــرد.

ــه بیمارســتان منتقــل و بســتری  دکتــر شــاهین گفــت: از ایــن تعــداد ماموریــت هــای شــهری و جــاده ای یــک هــزار و ۵۸۷ نفــر ب

ــه ترتیــب ۴ و ۶۹ مــورد اعــالم کــرد. ــا مونوکســید کربــن را ب شــدند.وی، تعــداد مصدومــان چهارشــنبه آخــر ســال و مســمومیت ب

دکتــر شــاهین گفــت: همچنیــن طــی ایــن مــدت ۵۱ بازرســی و نظــارت از پایــگاه هــای اورژانــس ۱۱۵ صــورت گرفــت. رئیــس اورژانــس 

پیــش بیمارســتانی و مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم  پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در پایــان خاطــر 

نشــان کردنــد: در مجمــوع در طــرح ســالمت نــوروزی ۹۸ ، ۵۰ پایــگاه اورژانــس ، ۳ ایســتگاه ســالمت و ۳۰۰ تکنســین فوریــت هــای 

پزشــکی حضــور فعــال داشــتند.



۵۹

بازدید رئیس اورژانس استان

 از پایگاه سالمت نوروزی

زایمان مادر ۱۹ ساله بازفتی با کمک 

تکنسین های اورژانس ۱۱۵

شرکت فعال پرسنل اورژانس ۱۱۵ در 

طرح ملی کنترل فشار خون خرداد ۹۸

افزوده شدن سه دستگاه آمبوالنس به ناوگان 

اورژانس ۱۱۵ استان

دیدار ریاست محترم دانشگاه با دکتر 
سرور مدیر اورژانس هوایی کشور  در خصوص 

پیگیری ارژانس هوایی در استان

حضور اورژانس ۱۱۵ در کنار  
نمازگزاران در نماز با شکوه عید سعید فطر و 

خدمات رسانی به بیماران



۶۰

برگزاری جلسه نحوه اجرای میزخدمت حضوری و تکریم ارباب رجوع در دانشگاه

برگزاری جلسه مشترک استانداری و دانشگاه علوم 

پزشکی با موضوعیت پیگیری نرم افزار بیماران خاص

وبــدا؛ مدیریــت آمــار وفنــاوری اطالعــات دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری جلســه نحــوه اجــرای 

ــن  ــوع در ای ــاب رج ــم ارب ــوری و تکری ــت حض میزخدم

ــر داد. ــگاه خب دانش

بــه گــزارش وبــدا؛ عنایــت اهللا ســمیع افــزود: ایــن جلســه بــا 

حضــور سرپرســت مدیریــت امــور پشــتیبانی و رفاهــی دانشــگاه و 

کارشناســان مربوطــه، در تاریــخ هجدهمیــن روز از فروردیــن مــاه ۱۳۹۸

ــی اداری  ــورای عال ــه ش ــب نام ــاده (۱۷) تصوی ــرای م ــور اج ــه منظ ب

ــا  ــوان اســتقرار میــز خدمــت حضــوری و حقــوق شــهروندی، ب ــا عن ب

ــع،  ــه موق ــه خدمــات ب ــرای ارائ ــز خدمــت ب ــد اجــرای می هــدف رون

ــتانداری  ــنامه اس ــرای بخش ــوع و اج ــاب رج ــه ارب ــان ب ــریع و آس س

برگزارشــد.

ســمیع، برگــزاری جلســه آشــنایی بــا ســامانه ارســال الکترونیکی اســناد 

و پرونــده هــای پزشــکی را از دیگــر جلســات برگــزار شــده در اغازیــن 

روزهــای آغــاز ســال نــو عنــوان کــرد و افــزود: ایــن جلســه روز دوشــنبه 

نوزدهــم فروردیــن مــاه جــاری بــا حضــور سرپرســت معاونــت درمان،، 

مدیــران بیمارســتانها، کارشــناس بیمــه ســالمت و برخــی کارشناســان 

مراكــز درمانــی و بیمارســتان هــای تابعــه دانشــگاه برگــزار شــد.

اســتانی  کارگــروه  را تشــکیل  برگــزاری جلســه  از  وی هــدف 

اســناد و  ارســال  بیمارســتانی و همچنیــن بررســی مشــکالت  و 

ی پزشــکی عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: همچنیــن پیرامون  پرونده

ســامانه نوبــت دهــی اینترنتــی، ارســال بــه ســپاس، ارســال بــه پکــس 

ــد. ــر گردی ــادل نظ ــث و تب ــز بح ــنجی نی ــتحقاق س و اس

ــعه  ــت توس ــران معاون ــورای مدی ــه ش ــزاری جلس ــه از برگ وی در ادام

مدیریــت و منابــع درتاریــخ ۱۱ فروردیــن مــاه جــاری ، بــا حضــور 

ــران دانشــگاه  ــع و مدی ــت و مناب ــاون توســعه مدیری مع

ــنواره  ــای جش ــاخص ه ــوص ش ــر داد و در خص خب

شــهید رجایــی، احصــاء شــیوه نامــه هــا و چــک 

ــنهادات و  ــارب و پیش ــت تج ــا، ثب ــت ه لیس

شــاخص هــای OP و HOP تصمیــم گیــری 

شــد.

ــگاه  ــات دانش ــاوری اطالع ــار و فن ــت آم ــت مدیری ــدا؛  سرپرس وب

از برگــزاری جلســه  علــوم پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری، 

مشــترک اســتانداری بــا ایــن دانشــگاه بــا موضــوع پیگیــری نــرم 

ــر داد. ــاص خب ــاران خ ــزار بیم اف

بــه گــزارش وبــدا؛ عنایــت اهللا ســمیع افــزود: ایــن جلســه، در تاریخ 

۸ خــرداد ۱۳۹۸ بــا حضــور معــاون سیاســی اســتاندار، سرپرســت 

ــه در  ــان مربوط ــان، و کارشناس ــر درم ــذا و دارو ، مدی ــت غ معاون

دانشــگاه برگــزار گردیــد.

ســمیع در ادامــه از انجــام بازدید از زیرســاخت ارتباطــی و تجهیزات 

ــهداء(ع) ــتان سیدالش ــی بیمارس ــز درمان ــات مرک ــاوری اطالع فن

فارســان در تاریــخ ۷خــرداد ۱۳۹۸ خبــر داد.

بــه گفتــه وی، در ایــن بازدیــد ضمــن ارائــه گزارشــی از وضعیــت 

زیرســاخت و ســامانه هــای موجــود ،برنامــه هــا و اقدامــات آینــده 

مــورد بررســی قــرار گرفــت.



۶۱

برگزاری جلسه مسئولین طرح ملی 

فشار خون در شهرستان اردل

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل از 

برگــزاری جلســه مســئولین طــرح ملــی فشــار خــون خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ علیرضــا 

ــن روز از خردادمــاه  ــزود: ایــن جلســه در پنجمی ــی اف رئیس

جــاری بــا شــعار " فشــار خــون؛ بدانیــم و اقــدام کنیــم ..." بــا 

حضــور ناظریــن و مســئولین کمیتــه هــای بســیج ملــی کنتــرل 

ــت و  ــبکه بهداش ــت ش ــر سرپرس ــل دفت ــون در مح ــار خ فش

ــزار شــد. ــان شهرســتان برگ درم

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه ضمــن تاکیــد بــر اجــرای برنامــه 

بــه صــورت دقیــق و نظــارت بــر مراکــز و خانــه هــای بهداشــت 

ــت  ــی از وضعی ــز گزارش ــز نی ــن مراک ــش، ناظری ــت پوش تح

ــاه  ــت م ــه (۲۷ اردیبهش ــاز برنام ــرفت کار از آغ ــرد و پیش عملک

۹۸) تــا تاریــخ مذکــور را ارائــه نمودنــد.

رئیســی در ادامــه بــه برگــزاری اولیــن جلســه پزشــکان در ســال 

ــاه ۹۸ در ســالن  ــن روز از اردیبهشــت م جــاری در ســی ویکمی

جلســات شــبکه بــا حضــور فرمانــدار شهرســتان اشــاره داشــت و افزود: 

ایــن جلســه نیــز بــا محوریــت بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون برگــزار 

و در خصــوص لــزوم انجــام دقیــق برنامــه فــوق و آمــوزش هــای مــورد 

نیــاز بــه گــروه هــای هــدف مطالــب و پیشــنهاداتی مطــرح گردیــد .

اقــدام در خصــوص  و  برنامــه عملیاتــی  و تکمیــل  وی، تدویــن 

ی موجــود در ســامانه ســیب را از دیگــر موضوعــات مطــرح  شــاخص

ــمرد. ــه برش ــن جلس ــده در ای ش



۶۲

برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در 

شهرستان اردل به مناسبت هفته سالمت

عیادت از بیماران بستری در بیمارستان

 امام رضا«ع» اردل

برگزاری جلسه ویژه ناظرین و مسئولین 

ی بسیج ملی کنترل فشار خون کمیته

استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی به مدت سه 

روز در روستای شلیل و انجام خدمات دندانپزشکی

آماده سازی زیرساخت طرح توسعه 

بیمارستان امام رضا(ع) اردل

طرح غربالگری فشار خون در پایگاه 

بیمارستان امام رضا(ع) اردل



۶۳

شهرستان بروجن به عنوان نخستین شهرستان در کشور

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بروجــن گفــت: 

شهرســتان بروجــن بــه عنــوان نخســتین شهرســتان در کشــور، طــرح 

دهــان و دنــدان عــاری از پوســیدگی را بــه صــورت ۱۰۰درصــدی اجــرا 

و بــه اتمــام رســاند.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ محمــد حســن 

ــش  ــزار و ۸۰۰ دان ــه، یکه ــک در ۴۷ مدرس ــزود: ۱۲ دندانپزش ــی اف کرم

آمــوز را بــا اســتفاده از یونیــت ســیار دندانپزشــکی، ویزیــت و درمــان 

موزان  رایــگان کــرده و از تحمیــل یــك میلیــارد هزینه بــه اولیــای دانش

جلوگیــری كردنــد.

ــدام از  ــن اق ــرو ای ــتان پی ــت اس ــز بهداش ــس مرک ــه وی، رئی ــه گفت ب

تــالش هــای مســئولین ایــن برنامــه، 

مســئول   ، شــبکه  بهداشــتی  معــاون 

ســالمت دهــان ودنــدان و دندانپزشــکان 

اطــالع  و  انــدرکاران  دســت  کلیــه  و 

رســانی و پوشــش خبــری روابــط عمومــی 

ــدا را  ــت: خ ــار داش ــر و اظه ــبکه تقدی ش

شــاكر هســتیم كــه یكــی از اولویــت هــای 

برنامــه پایــش شهرســتان بروجــن بــود كــه در 

ــد. ــق آن گردی ــه تحق ــق ب ــاه موف ــر از دو م كمت



۶۴

برگزاری جشن والدت با سعادت امام 
حسن مجتبی(ع) و روز اکرام و هفته خوابگاه 

دانشکده پرستاری بروجن

جلسه آموزشی توجیهی ناظرین بسیج 

ملی کنترل فشار خون

بازدید استاندار و فرماندار شهرستان بروجن از 

روند خدمت رسانی به بیماران بیمارستان بروجن

عیادت استاندار بهمراه فرماندار شهرستان بروجن و 

جمعی از مسئوالن از بیماران بیمارستان بروجن

کارگاه آموزشی آشنایی با بسیج  ملی 

کنترل فشار خون 

طرح تشدید نظارت بهداشتی از 
، اماکن عمومی، زیارتی و همچنین  تفریحگاه

مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی



۶۵

فعالیت های شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

بن پیرامون بسیج ملی کنترل فشار خون

آغاز طرح حسنا در شهرستان بن/ اجرای طرح شهید دکتر رهنمون در روستای جمالو

وبــدا؛  سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــن بــه تشــریح 

ــون  ــار خ ــرل فش ــی کنت ــیج مل ــا بس ــط ب ــای مرتب ــت ه ــم فعالی اه

ــت. پرداخ

ــاح  ــط عمومــی شــبکه؛ اســماعیل فت ــه نقــل از رواب ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

پــور اظهــار داشــت: شــروع رســمی برنامــه بســیج ملــی کنتــرل بیمــاری 

فشــارخون در شهرســتان بــن در ســی امیــن روز از اردیبهشــت مــاه ۹۸ بــا 

نصــب چــادر ســیار در فرمانــداری شهرســتان آغــاز و بــرای تمــام کارکنــان 

فرمانــداری و مســئولین ادارات خدمــات غربالگــری انجــام شــد.

ــا  ــتان ب ــی شهرس ــت غذای ــالمت و امنی ــروه س ــزاری کارگ ــه از برگ وی در ادام

محوریــت برنامــه بســیج ملــی کنتــرل فشــارخون در در تاریــخ ۹۸/۰۲/۳۰ خبــر 

ــدار، مســئولین  ــا حضــور فرمان ــروه ب ــن جلســه ی کارگ ــه وی، ای ــه گفت داد.ب

ــبکه  ــای ش ــئولین واحده ــتانی و مس ــر اس ــناس ناظ ادارات شهرستان،کارش

برگــزار گردیــد.

ــه در  ــن جلس ــدای ای ــتان در ابت ــدار شهرس ــرد: فرمان ــح ک ــور تصری ــاح پ فت

خصــوص برنامــه بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون و اهمیــت ایــن موضــوع 

ــانی  ــالع رس ــوص اط ــتان در خص ــام ادارات شهرس ــکاری تم ــن هم و همچنی

ــود. ــه نم ــی را ارائ توضیحــات کامل

ــر در  ــرگ ومی ــار م ــه آم ــا اشــاره ب ــه ب ــن در ادام ــت: همچنی ــار داش وی اظه

کشــور بــه دلیــل بیمــاری پرفشــارخون و اهمیــت شناســایی بیمــاران و تحــت 

ــرگ  ــوارض و م ــگیری از ع ــه منظــور پیش ــاری ب ــن بیم ــرار دادن ای ــان ق درم

ــر ناشــی از آن، مطالــب مبســوطی بیــان شــد. ومی

بــه گفتــه وی، در ادامــه نیــز کارشــناس مســئول واحــد پیشــگیری و مبــارزه 

بــا بیماریهــای شــبکه در مــورد بیمــاری فشــارخون بــاال و نحــوه اجــرای ایــن 

ــزود:  ــود.وی اف ــه نم ــه ارائ ــن در جلس ــه حاضری ــهای الزم را ب ــه آموزش برنام

ــادآوری اهمیــت انجــام همــکاری هــا و تعامــالت بیــن بخشــی در ارتقــاء  ی

ــود. ــن جلســه ب ســالمت جامعــه از دیگــر مــوارد مطــرح در ای

ــزاری جلســه  ــتان بــن، برگ ــبکه بهداشــت و درمــان شهرس سرپرســت ش

ــخ ۹۸/۰۲/۲۵ در  ــون در در تاری ــاری خ ــرل پرفش ــی کنت ــیج مل ــی بس آموزش

خصــوص بســیج ملــی کنتــرل پرفشــاری خــون ویــژه کلیــه پرســنل تحــت 

پوشــش شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان درمحــل ســالن جلســات مرکــز شــبانه روزی بــن را از دیگــر فعالیــت هــای انجــام شــده برشــمرد.

بــه گفتــه فتــاح پــور، پــس از ارائــه آمــوزش هــای تئــوری در خصــوص انــدازه گیــری فشــار خــون ، مباحــث مرتبــط ،آمــوزش هــای عملــی 

در خصــوص انجــام فشــارخون مســئول واحــد مبــارزه بــه بیمــاری هــا بــه حضــار ارائــه شــد وبــه صــورت عملــی کلیــه پرســنل انــدازه گیــری 

صحیــح فشــارخون را تمریــن نمودنــد و در انتهــای برنامــه نیــز آزمــون برگــزار شــد.

ــاز  ــن، از آغ ــان شهرســتان ب ــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درم وب

ــتان  ــن شهرس ــاه ۹۸ در ای ــم خردادم ــخ یک ــی حســنا از تاری ــرح مل ط

ــر داد. خب

ــن  ــاح ای ــن افتت ــزود: آئی ــور اف ــاح پ ــدا؛ اســماعیل فت ــزارش وب ــه گ ب

ــده  ــور نماین ــا حض ــهرکرد ب ــی (ره) ش ــام خمین ــی ام ــرح در مصل ط

بنیــاد کرامــت، رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان امــام جمعــه شــهر بــن، 

تعــدادی از مــادران بــاردار ، ماماهــای مراکــز و کارشــناس تغذیــه برگــزار 

گردیــد.

ــه و  ــگیری از ســوء تغذی ــور پیش ــه منظ ــرح ب ــن ط ــه وی، ای ــه گفت ب

جلوگیــری از تولــد نــوزادان کــم وزن بیــن زنــان بــاردار واجــد شــرایط 

در هفتــه ۱۸-۹ و بــه صــورت هــر دومــاه یکبــار تــا ســی ام مــاه اجــرا 

و عــالوه بــر دریافــت ســبد کاال مشــمول دریافــت خدمــات آموزشــی و 

مشــاوره ای از طــرف کارشناســان ایــن بنیــاد نیــز مــی باشــند .

ــه از  ــن در ادام ــتان ب ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس

ــخ  ــو در تاری ــتای جمال ــون در روس ــر رهنم ــهید دکت ــرح ش ــرای ط اج

ــر داد. ــهر خب ــح خرمش ــالروز فت ــبت س ــه مناس ۴/۳/۹۸ ب

ــک  ــط پزش ــر توس ــداد ۴۰ نف ــرح تع ــن ط ــزود: در ای ــور اف ــاح پ فت

ــد. ــگان دریافــت نمودن ــه صــورت رای عمومــی ویزیــت شــده و دارو ب

ــز مــورد مشــاوره مامایــی و۲۰  ــم هــا نی ــر از خان ــه گفتــه وی، ۱۰ نف ب

ــد. ــرار گرفتن ــر مــورد مشــاوره روانشناســی ق نف

ــون از ۲۷  ــار خ ــی کنتــرل فش ــاز بســیج مل ــه آغ ــاره ب ــا اش وی ب

اردیبهشــت مــاه ۹۸ در سراســر کشــور، از انجــام غربالگــری فشــار خــون 

ــن طــرح  ــزاری ای ــروه هــدف در حاشــیه برگ ــراد گ ــر از اف ــرای ۳۰ نف ب

ــر داد. خب



۶۶

نواخته شدن زنگ سالمت به مناسبت هفته 

سالمت در مدارس شهرستان بن

همایش تجلیل از فعاالن و حامیان 

سالمت

جلسه هماهنگی برون بخشی هفته 

ملی بدون دخانیات 

همایش پیاده روی

 به مناسبت هفته سالمت

جلسه هماهنگی درون بخشی و برون 

بخشی سنجش دانش آموزان بدو ورود به دبستان 

بازدید سرپرست دانشگاه، معاونت 
بهداشتی ،مدیران بازرسی و روابط عمومی 

دانشگاه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بن



۶۷

اندازه گیری فشار خون شرکت کنندگان در راهپیمایی 

روز قدس با برپایی ایستگاه سالمت در شهرستان سامان

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان گفــت: 

ضمــن حضــور فعــال مســئولین و کارکنــان شــبکه و واحدهــای تابعــه 

ــا همــکاری بســیج جامعــه  در راهپیمایــی غــرور آفریــن روز قــدس، ب

ــی  پزشــکی شــبكه ایســتگاه هــای ســنجش ســالمت در محــل مصل

ــرای  ــون ب ــار خ ــری فش ــا و غربالگ ــامان برپ ــهر س ــه ش ــاز جمع نم

ــان انجــام شــد. متقاضی

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه، مرتضــی خلیلــی 

ــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: جلســه هماهنگــی کمپیــن فشــار خــون  ب

نیــز بــا حضــور رابطیــن ادارات، دهیــاران و نماینــده ســازمانهای مــردم 

ــبکه  ــات ش ــالن اجتماع ــاه ۹۸ در س ــتمین روز از خردادم ــاد در هش نه

برگــزار گردیــد. 

ــار  ــاری فش ــوژی بیم ــاره اپیدمیول ــه درب ــن جلس ــه وی، در ای ــه گفت ب

خــون در ســطح اســتان و شهرســتان مطالــب الزم ارائــه گردیــد و در 

ــر در خصــوص اهــداف برنامــه  ادامــه کارشــناس بیمــاری هــای واگی

ــی  ــراد در اجــرای برنامــه مل ــی بســیج فشــار خــون ، فراخــوان اف مل

فشــار خــون، نحــوه مراجعــه افــراد، نحــوه اجــرای برنامــه بــه صــورت 

ــه ادارات  ــد و از کلی ــه نمودن ــی ارائ ــوری مطالب ــر حض ــوری و غی حض

خواســته شــد بــرای اطــالع رســانی برنامــه و مراجعــه پرســنل ادارات 

ــواده هایشــان در برنامــه کمپیــن فشــار خــون اقــدام نماینــد. و خان

ــون از ۲۷ ــار خ ــرل فش ــیج ملــی کنت ــاز بس ــه آغ ــاره ب ــا اش وی ب

ــری فشــار خــون در مســاجد و  ــاه ۹۸، از انجــام غربالگ اردیبهشــت م

حســینیه هــای شــهر ســامان بــه همــت مســئولین و کانــون بســیج 

ــا  ــان ب ــاه و همزم ــن روز از خردادم ــه پزشــکی شــبکه در پنجمی جامع

برگــزاری مراســم شــب ۲۱ مــاه مبــارک رمضــان از لیالــی قــدر خبــر داد.

ــن فشــار  ــی کمپی ــارکتهای اجتماع ــه مش ــه کمیت ــه وی، جلس ــه گفت ب

خــون نیــز در چهــارم خردادمــاه جــاری بــا حضــور نماینــدگان 

ــده رود و کارشناســان شــبکه بهداشــت و  ــداری، بخشــداری زاین فرمان

ــد .  ــزار گردی ــبکه برگ ــات ش ــالن اجتماع ــتان در س ــان شهرس درم

ــون  ــار خ ــی فش ــیج مل ــت بس ــا محوری ــه ب ــزاری جلس ــی، برگ خلیل

ــر  ــانه را از دیگ ــاب رس ــوراها و اصح ــاران، ش ــور دهی ــا حض ــاال ب ب

اقدامــات صــورت گرفتــه در 

ــه در  ــرای برنام ــتای اج راس

شهرســتان ســامان برشــمرد 

ــه ۳۰ ــن جلس ــزود: ای و اف

برگــزار  مــاه  اردیبهشــت 

بــه  پرداختــن  ضمــن  و 

ــروه  ــرل فشــار خــون ، اهــداف برنامــه ، گ ــی کنت اهمیــت بســیج مل

هــدف و زمــان اجــرای برنامــه و اهمیــت برخــورد بــا بیمــاری فشــار 

خــون و عــوارض آن، مطالــب مرتبــط بــه حاضــران در جلســه آمــوزش 

ــد. داده ش

ــزاری  ــامان، برگ ــتان س ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس

جلســه کمپیــن ملــی فشــار خــون در بیســت و نهمیــن روز از 

ــرل  ــی کنت ــیج مل ــی بس ــه آموزش ــزاری جلس ــاه و برگ ــت م اردیبهش

فشــار خــون بــاال در مرکــز بهداشــت ســامان در تاریــخ بیســت و پنجــم 

ایــن مــاه را از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در قالــب برنامــه بســیج 

ــرل فشــار خــون برشــمرد.  ــی کنت مل

برپایی چهار ایستگاه سنجش فشار خون در 

شهر سامان همزمان با عید سعید فطر

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان گفــت: بــه 

ــا همــکاری بســیج جامعــه پزشــکی شــبکه  مناســبت عیــد ســعید فطــر ب

چهــار ایســتگاه ســنجش فشــار خــون در شــهر ســامان برپــا شــد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ مرتضی خلیلــی افــزود: 

از ایــن تعــداد، دو ایســتگاه در محــل برگــزاری نمــاز عیــد ســعید فطــر و دو 

ــه نمازگــزاران و مــردم ارائــه  ایســتگاه در محــل آرامســتان شــهر ســامان ب

خدمــت نمودنــد.

وی در ادامــه از حضــور تیــم ســیار بــرای انــدازه گیــری فشــار خــون کارکنــان 

ــن ارگان در دوازدهمیــن  ــن دادگســتری شهرســتان ســامان در ای و مراجعی

روز از خردادمــاه جــاری خبــر داد. 

ــی ایســتگاه ســنجش فشــار خــون و اطــالع  ــه برپای ــن ب ــی همچنی خلیل

رســانی ســامانه خــود اظهــاری همزمــان بــا راهپیمایــی جهانــی روز قــدس 

در محــل مصلــی نمــاز جمعــه شــهر ســامان اشــاره داشــت.

ــتان  ــن شهرس ــی ای ــتی و درمان ــز بهداش ــه مراک ــت: کلی ــان گف وی در پای

بــرای اجــرای بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون و ارائــه خدمــت بــه مــردم 

آمادگــی کامــل دارنــد.



۶۸

 به صدا در آمدن زنگ سالمت به مناسبت 

هفته سالمت، در مدرسه دخترانه شهدای سامان

بازدید سرپرست و هیئت همراه از ساختمان جدید در 

حال احداث شبکه بهداشت و درمان شهرستان سامان

راه اندازی ایستگاه سیار غربال گری فشار خون 

باال در سطح شهر سامان

بازدید بازرسان شبکه بهداشت شهرستان سامان 

از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی برنامه سالمت نوروزی

جلسه ناظران شهرستانی کمپین

 فشار خون

ایستگاه سالمت بسیج ملی کنترل 

فشارخون در فاز دوم قطب صنعتی سامان



۶۹

نحوه صحیح اندازه گیری فشارخون

ــهرکرد  ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــت مرک ــدا؛ سرپرس وب

ــون  ــار خ ــرل فش ــی کنت ــیج مل ــاز بس ــه آغ ــاره ب ــا اش ب

ــامانه  ــدازی س ــاه ۹۸ و راه ان ــت م ــخ ۲۷ اردیبهش از تاری

خــود اظهــاری بــرای ثبــت فشــار خــون افــراد در ســامانه 

ــری فشــار خــون  ــدازه گی ــح ان ــه تشــریح نحــوه صحی ب

ــت. پرداخ

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

دکتــر نرگــس عســگری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: 

ــتگاه  ــتفاده از دس ــا اس ــود را ب ــارخون خ ــدا فش در ابت

ــا اســتفاده از  ــا ب ــکان ی ــی از نزدی فشارســنج توســط یک

ــری و  ــدازه گی ــان ان ــی توســط خودت فشارســنج دیجیتال

نتایــج آن را بــه تفکیــک میــزان فشــارخون سیســتول و 

دیاســتول و بــر حســب میلــی متــر جیــوه بــا دقــت ۳ رقــم 

ــد. ــت كنی یادداش

ــامیدن، ورزش  ــوردن، آش ــودداری از خ ــه خ ــه ب ــن توصی وی ضم

کــردن و یــا ســیگار کشــیدن ۳۰ دقیقــه قبــل از انــدازه گیــری فشــار 

ــتراحت  ــه اس ــدود ۵ دقیق ــری در ح ــدازه گی ــل از ان ــزود: قب ــون اف خ

نمائیــد.

ــری از  ــدازه گی ــرد: همچنیــن توصیــه مــی شــود در حیــن ان ــح ک وی تصری

حرکــت دادن دســت، حــرف زدن، تــکان خــوردن و یــا جابجــا کــردن دســتگاه 

ــد.وی در خصــوص نحــوه اســتفاده از دســتگاه ســنجش فشــار  خــودداری نمائی

خــون گفــت: کاف را بــه دور بــازو بطوریکــه لبــه پا�نــی آن ۱ تــا ۲ ســانتی متــر باالتــر 

از مفصــل آرنــج باشــد بــه دور بــازوی خــود محکــم کنیــد. 

دکتــر عســگری خاطــر نشــان کــرد: کاف بایــد بطــور کامــل و مناســب بــه دور بــازو پیچیــده 

شــده باشــد بطوریکــه قــادر باشــید یــک انگشــت خــود را بیــن كاف و بــازو قــرار دهیــد.

وی ادامــه داد: در حالیکــه نشســته ایــد کــف دســت خــود را بــه ســمت بــاال و بــه طــرف خــود روی 

یک سطح صاف قرار دهید و کاف می بایست در راستای قلب قرار گیرد.

سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد بــا اشــاره بــه فعالیــت خانــه هــای بهداشــت، پایــگاه هــا و مراکــز جامــع خدمــات ســالمت و 

برپایــی ایســتگاه هــای ثابــت و ســیار بــرای انــدازه گیــری فشــار خــون گــروه هــای هــدف ، از مــردم خواســت تــا حــد امــکان بــا مراجعــه بــه 

ســامانه ثبــت فشــار خــون ضمــن ثبــت دقیــق و منظــم فشــار خــون از ســایر خدمــات و پیگیــری هــای کارشناســان مربوطــه بهــره منــد شــوند.

استقرار ۲۰ ایستگاه موقت و سیار سنجش فشار خون در نقاط پر تردد شهرستان شهرکرد

وبــدا؛ معــاون بهداشــتی مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد 

ــی  ــتی و درمان ــز بهداش ــه مراک ــی کلی ــه آمادگ ــاره ب ــا اش ب

شهرســتان شــهرکرد بــرای برگــزاری مرحلــه دوم برنامــه 

بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون افــزود: در ایــن شهرســتان 

بیــش از ۱۶۰ هــزار نفــر افــراد بــاالی ۳۰ ســال، زنــان بــاردار 

و بیمــاران كلیــوی تحــت پوشــش برنامــه ســنجش فشــار 

ــد گرفــت. ــرار خواهن خــون ق

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی مرکــز؛ رئیســی 

ــات  ــز خدم ــت در مراک ــر ایســتگاههای ثاب ــالوه ب ــزود: ع اف

جامــع ســالمت، پایگاههــا و خانــه هــای بهداشــت بیــش از 

۲۰ ایســتگاه موقــت و ســیار بــا اســتقرار ۲۰ چــادر در نقــاط 

مختلــف پــر تــردد شهرســتان، انــدازه گیــری فشــار خــون را 

انجــام مــی دهنــد.

معــاون بهداشــتی مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد 

گفــت:۶۰ نفــر در ایــن تیــم هــا بــا نظــارت ناظریــن بــه ارائــه 

ــد . خدمــت مــی پردازن

وی گفــت: در مرحلــه اول دوره هــای توجیهــی جهــت 

ــزار و بیــش از ۱۵۰ بنراطــالع رســانی  ــف برگ ی مختل رده

ــف نصــب  ــز و ســطح شــهر و ادارات مختل ــن در مراک کمپی

ــت. ــده اس گردی

وی ادامــه داد: تجهیــزات تیــم هــا کامــل شــده وتیــم هــا بــا 

کاور مخصــوص و کارت شناســایی در برنامــه حضــور دارنــد.

ــه  ــات و تهی ــه و جماع ــه جمع ــا ائم ــی ب ــی، هماهنگ رئیس

ــمرد. ــز برش ــن مرک ــای ای ــر فعالیته ــه اول از دیگ ــالمت را در مرحل ــتگاههای س ــی ایس ــانی و پرپای ــالع رس ــای اط ــپ ه کلی



۷۰

برگزاری جلسات آموزشی بسیج ملی فشار خون در شهرکرد

وبــدا؛ سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد گفــت: همزمــان 

بــا اعــالم برنامــه بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون، جلســات متعــدد 

آموزشــی و اطــالع رســانی جهــت قشــرهای مختلــف در مرکــز 

بهداشــت شهرســتان شــهرکرد و همچنیــن مراکــز و پایگاههــا و 

ــه دارد. ــان ادام ــاز و همچن ــت آغ ی بهداش خانه

ــس  ــر نرگ ــز؛ دکت ــی مرک ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــکان،  ــتادی، پزش ــنل س ــزود: پرس ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــگری ب عس

مراقبیــن ســالمت، بهــورزان، بهیــاران و پرســتاران، بازرســین بهداشــت 

ــرکت و  ــون ش ــار خ ــاعته فش ــی ۲ س ــه آموزش ــی ۸ جلس ــط ط محی

ــد. ــادر گردی ــان ص ــرای آن ــی ب گواه

ــکیل ۶  ــا تش ــز ب ــی نی ــرون بخش ــای ب ــوزش ه ــه وی، آم ــه گفت ب

جلســه جهــت رابطیــن آموزشــی ادارات، شــهرداران، اعضــای شــوراهای 

اســالمی، بخشــداران، دهیــاران، نماینــدگان شــرکت هــای خصوصــی 

ــر  ــت. دکت ــزاری اس ــال برگ ــده و در ح ــروع ش ــان ش ــبه و نانوای و کس

عســگری افــزود: ســفیران ســالمت محــالت، ســفیران ســالمت 

مــوزی و گروههــای خــود یــار در مراکــز و پایگاههــای خدمــات  دانش

جامــع ســالمت و خانــه هــای بهداشــت نیــز آمــوزش هــای مربــوط 

بــه شناســایی عوامــل خطــر و راه هــای پیشــگیری از فشــار خــون بــاال 

ــد. ــرده ان را دریافــت ک

ــا  ــت: ب ــار داش ــهرکرد اظه ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــت مرک سرپرس

ــان  ــا پای ــه هــای آموزشــی ت ــزی هــای انجــام شــده برنام ــه ری برنام

برنامــه ادامــه خواهــد داشــت.وی در ادامــه بــه حضــور فعــال 

نماینــدگان و مدیــران اســتانی در کمپیــن فشــار خــون اشــاره داشــت 

و افــزود: همزمــان بــا دومیــن روز از آغــاز طــرح بســیج ملــی کنتــرل 

فشــار خــون و در حاشــیه برگــزاری شــصت و هشــتمین جلســه کارگروه 

ســالمت و امنیــت غذایــی بــا محوریــت ایــن طــرح و تاکیــد بــر شــعار 

" فشــار خــون؛ بدانیــم و اقــدام کنیــم..."، در اســتانداری، دو ایســتگاه 

ســالمت بــه همــت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد برپــا شــد كــه 

ــد،  ــر حضــور آحــاد مــردم و قشــر كارمن در ایــن ایســتگاهها عــالوه ب

ــا  ــز ب ــتانی نی ــتانی و شهرس ــران اس ــدگان و مدی ــئولین و نماین مس

ــار  ــری فش ــدازه گی ــا ان ــتگاهها ب ــن ایس ــی ای ــل برپای ــور در مح حض

ــه كمپیــن فشــار خــون پیوســتند. خــون خــود ب

ــده  ــتانداری، نماین ــی اس ــی و امنیت ــاون سیاس ــگری، مع ــر عس دکت

ــردگان در مجلــس  مــردم شــهرکرد، ســامان و بــن و نماینــده مــردم ل

شــورای اســالمی، ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بــه 

همــراه معاونــت هــای مختلــف ایــن دانشــگاه و همچنیــن روســای 

ــه مراجعیــن بــه  ی بهداشــتی و درمانــی و مدیــران را از جمل شــبکه

ایســتگاه هــای ســالمت برپــا شــده در محوطــه اســتانداری برشــمرد.

ــا حضــور در ایســتگاههای بســیج  ــه از مــردم خواســت، ب وی در ادام

ــد. ــن بپیوندن ــن کمپی ــه ای ــی فشــار خــون ب مل

سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد در پایــان خاطــر نشــان 

کــرد: بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون از ۲۷ اردیبهشــت مــاه همزمــان 

ــه آمــوزش و  ــاه ۹۸ در دو مرحل ــا ۱۵ تیرم ــاز و ت ــا سراســر کشــور آغ ب

اطــالع رســانی و غربالگــری ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. 



۷۱

بازدید سرپرست و اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد از بیمارستان های هاجر(س) و آیت هللا کاشانی

وبــدا؛ همزمــان بــا ششــمین روز از بهــار ســال ۹۸، سرپرســت 

ــوم پزشــکی، خدمــات  و اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه عل

مراکــز  در  بختیــاری  و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی 

آموزشــی و درمانــی هاجــر(س) و آیــت اهللا کاشــانی شــهرکرد 

ــد. ــور یافتن حض

ــن  ــان وی در ای ــیرانی و همراه ــر ش ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــن  ــه مراجعی ــت ب ــه خدم ــوه ارائ ــی نح ــن ارزیاب ــد ضم بازدی

ــکاران،  ــت هم ــو خدم ــال ن ــک س ــوت و تبری ــرض خداق و ع

از بیمــاران در بخــش هــای اورژانــس ایــن دو مرکــز عیــادت 

نمودند.گفتنــی اســت، همچنیــن دکتــر شــیرانی بــا توجــه بــه 

ــی ادامــه بارندگــی طــی روزهــای آتــی و تشــکیل  پیــش بین

جلســه مدیریــت بحــران در دقایقــی پیــش از حضــور اعضــای 

هیــات رئیســه در ایــن مراکــز ، در جریــان نحــوه برنامــه ریــزی 

ــرار  ــی ق ــت شــرایط بحران ــرای مدیری هــا و هماهنگــی هــا ب

گرفــت.

وی در ایــن بازدیــد هــا ضمــن تاکیــد بــر لــزوم آمادگــی کامــل 

مراکــز درمانــی بــرای ارائــه خدمــات بــه مصدومــان احتمالــی 

وقــوع ســیل و حــوادث مرتبــط بــا بارندگــی هــا از مســئولین 

ــا شناســایی مشــکالت در اســرع  بیمارســتان هــا خواســت ب

وقــت نســبت بــه برطــرف نمــودن آنهــا و اتخــاذ تدابیــر الزم 

اقــدام نماینــد.



۷۲

کنترل بازرسین سالمـت

بــازار در نـــوروز

افتتــاح اتــاق

 آزمــون بیـــلی

بازدید خبرنگاران از شبکه

 بهداشت و درمان شهرکرد

ارسال کمک های پرسنل به 

مناطق سیل زده

افتتاح پایگاه سالمت

 صنعتـــی شهرکـــرد

برپایی نمایشگاه سالمت به

 مناسبت هفته سالمت



۷۳

نواخته شدن زنگ سالمت در مدرسه 

شاهد شهرکرد به مناسبت هفته سالمت

غبارروبی گلزار  مطهر شهدا به مناسبت 

سوم خردادماه سالروز آزادسازی خرمشهر

کمپین بسیج ملی کنترل

 فشار خون در شهرکرد

بهره برداری از ساختمان جدید مرکز 

خدمات جامــع سالمــت سودجــان



۷۴

بازدید معاون استانداری و معاونت توسعه 

دانشگاه از بیمارستان و عیادت از بیماران

برگزاری کالس احکام در بیمارستان 

آیت هللا کاشانی

تجلیل از  همکاران روابط عمومی 

سبت روز روابط عمومی و ارتباطات به

جلسه اموزشی با پزشکان

در بیمارستان آیت هللا کاشانی

برگزاری اردوی تفریحی ویژه پرسنل و 

خانواده هایشان در اردوگاه کوثر

جلسه با پزشکان در بیمارستان

 آیت هللا کاشانی



۷۵

برگزاری کمیته ارتباطات و اطالع رسانی در 

راستای برنامه کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون

ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــدا؛ سرپرس وب

ــی  ــیج مل ــن بس ــه کمپی ــتای برنام ــت: در راس ــان گف فارس

کنتــرل فشــار خــون، کمیتــه ارتباطــات و اطــالع رســانی بــا 

ــر جلســات شــبکه  ــه در دفت حضــور رئیــس و اعضــاء کمیت

تشــكیل شــد.

ــبکه؛  ــط عمومــی ش ــزارش وبــدا بــه نقــل از رواب ــه گ ب

ــه  ــس کمیت ــه رئی ــن جلس ــزود: در ای ــدری اف ــام حی ضرغ

ــالع  ــوع اط ــت موض ــه و اهمی ــداف جلس ــوص اه در خص

رســانی در خصــوص برنامــه بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون مطالبــی 

بیــان نمــود و از تمامــی اعضــاء خواســت کــه پیگیــر اطــالع رســانی 

قشــرهای مختلــف جامعــه از طریــق مراکــز خدمــات جامــع ســالمت، 

ــند. ــازی و .... باش ــای مج ــت، فضاه ــای بهداش ــه ه ــا و خان پایگاهه

وی، یکــی از رســالت هــای مهــم سیســتم بهداشــت و درمــان در حــال 

حاضــر را اطــالع رســانی از بیمــاری هــای مزمــن بویــژه فشــار خــون 

بــاال و آمــوزش راه هــای پیشــگیری و کنتــرل آن عنــوان کــرد. حیــدری 

ــه آمــوزش در راســتای کمپیــن بســیج  ــزاری کمیت در ادامــه از برگ

ــر داد و افــزود: در ایــن  ملــی کنتــرل فشــار خــون در ایــن شــبکه خب

ــده خدمــت و  ــروه گیرن ــه گ ــوزش ب ــت آم جلســه در خصــوص اهمی

اطــالع رســانی صحیــح بحــث و تبــادل نظــر وبــر اســتفاده از کمــک 

ــت هــای  ــع پمفل ــن توزی ــت هــا ســفیران ســالمت و همچنی و ظرفی

آموزشــی تاكیــد گردیــد.

بــه گفتــه وی، پنجمیــن جلســه هماهنگــی کمپیــن بســیج ملــی فشــار 

خــون بــاال نیــز بــا حضــور مســئولین واحدهــای بهداشــتی درمانــی و 

کارشناســان شــبکه برگــزار و در خصــوص برنامــه ریــزی کمیتــه هــای 

ــی  ــا مطالب ــف آنه ــاء و وظای ــودن اعض ــخص نم ــه و مش ــت گان هف

بیــان شــد. 

ــه  ــان در ادام ــتان فارس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس

ــع  ــات جام ــز خدم ــکان مراک ــژه پزش ــی وی ــه آموزش ــزاری جلس از برگ

ــر داد و  ــرل فشــار خــون خب ــی کنت ــا محوریــت بســیج مل ســالمت ب

ــز  ــروه ســالمت و امنیــت غذایــی شهرســتان نی ــزود: موضــوع کارگ اف

ــه ریاســت  ــرل فشــار خــون ب ــی کنت ــا محوریــت اجــرای بســیج مل ب

ــرای  ــزوم جلــب همــكاری ادارات ب ــر ل ــدار شهرســتان برگــزار و ب فرمان

تحقــق اهــداف برنامــه تاكیــد شــد.

ــی  ــی و آموزش ــدد توجیه ــات متع ــن جلس ــت: همچنی ــدری گف حی

ــن  ــی بی ــات هماهنگ ــاال و جلس ــون ب ــار خ ــرل فش ــی کنت ــیج مل بس

ــده  ــه دهن ــف ارائ ــار مختل ــور اقش ــا حض ــی ب ــرون بخش ــی و ب بخش

خدمــات حــوزه ســالمت بــه صــورت منظــم و مســتمر برگــزار و گــزارش 

ــه مــی گــردد. ــه طــور منظــم ارائ ــه ب اقدامــات صــورت گرفت

اعزام تیم های سنجش فشار خون به ادارات و ارگانهای دولتی و خصوصی شهرستان فارسان

ــان، از  ــتان فارس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــدا؛ سرپرس وب

اجــرای طــرح کمپیــن بســیج ملــی فشــار خــون در ادارات و ارگانهــای 

ــر داد. ــی و خصوصــی شهرســتان فارســان خب دولت

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ ضرغــام حیــدری 

همزمــان بــا آغــاز مرحلــه دوم طــرح اجرایــی کمپیــن فشــار خــون از 

ــالل  ــرورش ، ه ــوزش و پ ــه ادارات آم ــه ب ــای جداگان ــم ه ــزام تی اع

احمــر ، بهزیســتی ، جهــاد کشــاورزی ، صنعــت و معــدن و تجــارت ، 

کمیتــه امــداد امــام خمینــی ، و ســایر ارگانهــای دولتــی و خصوصــی 

ــر داد. خب

وی تصریــح کــرد: ضمــن ارائــه خدمــات مشــاوره ای، انــدازه گیــری 

فشــار خــون تمامــی پرســنل انجــام و ثبــت گردیــد.

بــه گفتــه وی، ۴ بیمــار جدیــد مبتــال بــه فشــار خــون شناســایی طــی 

ایــن اعــزام هــا شناســایی گردیــد و اقدامــات الزم جهــت ارجــاع ایــن 

عزیــزان بــه ســطوح مربوطــه انجــام شــد.

حیــدری افــزود: همچنیــن، در راســتای برنامــه بســیج ملــی کنتــرل 

ــا  ــان ب ــتان فارس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــون ش ــار خ فش

برپایــی ایســتگاه ســالمت در مســیر راهپیمایــی روز جهانــی قــدس 

ــایی  ــامانه و شناس ــت در س ــون و ثب ــار خ ــنجش فش ــه س ــدام ب اق

ــود. ــه فشــار خــون نم ــان ب ــد مبتالی ــوارد جدی م

وی، برپایــی ایســتگاه ســالمت در گردشــگاه تفریحــی پیرغــار و 

امامــزاده آبمــراد چلیچــه را از دیگــر برنامــه انجــام شــده در راســتای 

بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون شــبکه بهداشــت و درمــان 

ــرد. ــوان ک ــان عن ــتان فارس شهرس

وی در ادامــه از برگــزاری مانــور اجرایــی برنامــه بســیج ملــی کنتــرل 

فشــار خــون خبــر داد و افــزود: همچنیــن ایســتگاه ســالمت در محــل 

برگــزاری نمــاز عیــد فطــر برپــا شــد.

ــیر  ــان در مس ــتان فارس ــاجد شهرس ــی مس ــه وی، در تمام ــه گفت ب

برگــزاری نمــاز عیــد فطــر ایســتگاه ســنجش فشــار خــون برپــا گردیــد 

و در خصــوص راه هــای پیشــگیری و کنتــرل فشــار خــون آموزشــهای 

الزم بــه گــروه هــدف ارائــه و در خصــوص ســامانه خوداظهــاری اطــالع 

رســانی شــد .



۷۶

برگزاری کمیته بحران با حضور رئیس 

بیمارستان سیدالشهداء(ع)

برگزاری دومین همایش فصلی مدیران 

محترم و کارشناسان ایمنی بیمارستانهای استان

تقدیر از پرسنل بیمارستان به مناسبت 

روز کار و کارگر

بازدید معاون درمان دانشگاه از 

ی مختلف بیمارستان سیدالشهداء(ع) بخش

پیاده روی پرسنل بیمارستان 

سیدالشهداء(ع) فارسان به مناسبت هفته سالمت

تقدیر از پرسنل مامای بیمارستان

 به مناسبت روز ماما



۷۷

بازدید رئیس مرکز بهداشت استان از مراکز 

بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ

انجام مصاحبه خبری پیرامون بسیج ملی کنترل فشار خون

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کوهرنــگ، 

از بازدیــد سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان از مراکــز بخــش مركــزی 

ایــن شهرســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ حشــمت اهللا منصــوری افــزود: در بیســتمین روز 

ــران  ــه همــراه تیــم مدی از فروردیــن مــاه ۹۸، مهنــدس جزایــری ب

ــز  ــت مرک ــا محوری ــالمت ب ــع س ــات جام ــز خدم ــتانی از مراک اس

ــل  ــه عم ــد ب ــو بازدی ــتایی دهن ــالمت روس ــع س ــات جام خدم

ــد. آوردن

بــه گفتــه وی، در ایــن بازدیــد رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان، ضمــن 

تبریــک ســال نــو و اعیــاد شــعبانیه خدمــت همــکاران، از واحدهــای 

مختلــف ارائــه دهنــده خدمــات بهداشــتی بــه مــردم شــریف 

بخــش مرکــزی شهرســتان کوهرنــگ و همچنیــن از نحــوه ی اجــرای 

ی بهداشــتی و دســتورالعمل هــای اجرایــی در مراكــز مجــری  پروتکل

ــل آورد. ــه عم ــد ب ــواده بازدی پزشــك خان

منصــوری افــزود: وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: در راســتای تحقــق 

اهــداف نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در حــوزه بهداشــت و درمان 

امیدواریــم بتوانیــم در ســال جدیــد بــا تالشــی مضاعــف و خســتگی 

ــام  ــد نظ ــد و متعه ــانی توانمن ــرمایه انس ــر س ــه ب ــا تکی ــر و ب ناپذی

ســالمت را آنچنــان کــه شایســته مــردم شــریف اســتان مــی باشــد و 

بــه نحــو مطلــوب یــاری نمائیــم و در آینــده ای نزدیــک شــاهد تحقــق 

ــتان  ــالمت اس ــوزه س ــده در ح ــش تع�ــن ش ــای از پی چشــم اندازه

باشــیم. 

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کوهرنــگ در ادامــه 

ــراز خرســندی از حضــور معــاون بهداشــتی دانشــگاه و  ــز ضمــن اب نی

هیــات همــراه وی، گــزارش کاملــی از نحــوه ارائــه خدمــات بهداشــتی 

ــه  ــگ ارائ ــز فعــال جامــع ســالمت در شهرســتان کوهرن ــی مراک درمان

نمود.منصــوری همچنیــن، بــه طــرح مشــکالت عدیــده ای کــه شــبکه 

ــا مواجــه اســت  ــا آنه ــگ ب ــتان کوهرن ــان شهرس ــت ودرم بهداش

ــر  ــود زی ــنل، نب ــاب پرس ــاب ذه ــانی، ای ــروی انس ــود نی ــه کمب از جمل

ــه  ــی خان ــی جغرافیای ــتان ، پراکندگ ــاط شهرس ــی نق ــاختها در برخ س

ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــه شاســی بلن ــود وســایل نقلی هــای بهداشــت، كمب

صعــب العبــور بــودن برخــی مناطــق، وجــود راههــای صعــب العبــور و 

ــن جلســه اشــاره داشــت. كوهســتانی در ای

منصــوری اظهــار داشــت: ایــن شــبکه بــه حــول و قــوه الهــی تــا کنــون 

ــد  ــی متعه ــدک ول ــنل ان ــن پرس ــر همی ــه ب ــا تکی ــت ب ــته اس توانس

کلیــه برنامــه هــا و سیاســتهای نظــام ســالمت را بــه نحــو احســنت در 

شهرســتان کوهرنــگ اجــرا و پیــاده نمایــد.

بــه گفتــه وی، در پایــان بازدیــد نیــز مدیــران مرکــز بهداشــت اســتان 

ــف بهداشــتی مســتقر در ســتاد شــبکه  از نزدیــک از واحدهــای مختل

ــج  ــدی نتای ــع بن ــه جم ــه جلس ــد و در ادام ــل آوردن ــه عم ــد ب بازدی

پایــش تشــکیل دادند.سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

کوهرنــگ در ادامــه از بازدیــد از ســامانه هــای آب رســانی روســتاهای 

ــر داد. بخــش مرکــزی در هفدهمیــن روز از فروردیــن مــاه جــاری خب

منصــوری تصریــح کــرد: پیــرو بارندگــی هــای اخیــر کــه باعث ســیالبی 

ــه هــای شهرســتان و آب گرفتگــی تعــدادی  ــان رودخان شــدن و طغی

ــد،  ــا گردی ــه ه ــن رودخان ــیه ای ــع در حاش ــتاهای واق ــازل روس از من

ــان  ــت ودرم ــبکه بهداش ــط و کار ش ــالمت محی ــد س ــان واح کارشناس

شهرســتان کوهرنــگ، بــه منظــور بررســی و نظــارت بــر ســامانه هــای 

آب رســانی روســتاهایی كــه در معــرض خطــر بــوده و یــا بــه نحــوی 

ــا  ــی ب ــه هماهنگ ــزاری جلس ــس از برگ ــد پ ــده ان ــیب گردی ــار آس دچ

مدیریــت محتــرم اداره آب و فاضــالب روســتایی شهرســتان، بــه همــراه 

مســئول كنتــرل كیفــی آن اداره از ایــن ســامانه هــا بازدیــد بــه عمــل 

آوردنــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن بازدیــد کارشناســی عــالوه بــر کنتــرل و انجــام 

ــاژ،  ــتگاههای پمپ ــنجی، از ایس ــدورت س ــده و ک ــر باقیمان ــت کل تس

اطاقکهــای کلــر زنــی، شــبكه هــای توزیــع نســبت بــه نمونــه بــرداری 

میكروبــی آب از مخــازن و منابــع طبــق چــك لیســت اقــدام نمودنــد.

ــت:  ــگ گف ــتان کوهرن ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــئول رواب ــدا؛ مس وب

سرپرســت شــبکه بــا خبرنــگار بخــش مرکــزی شهرســتان کوهرنــگ در خصــوص انجــام برنامه 

هــای متعــدد پیــرو بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون در شهرســتان مصاحبــه خبــری داشــت.

بــه گــزارش وبــدا؛ حســین صالحــی افــزود: در ایــن مصاحبــه خبــری حشــمت اهللا منصــوری ، 

ضمــن اشــاره بــه راه انــدازی کمپیــن ملــی کنتــرل فشــار خــون و ادامــه فعالیــت ایــن کمپیــن 

در شهرســتان اظهــار داشــت: پنــج کمیتــه فعــال از جملــه کمیتــه اطــالع رســانی، پشــتیبانی، 

هماهنگــی اجرایــی، کمیتــه هــای نظارتــی و كمیتــه هــای ســازماندهی در ســطح شهرســتان 

فعــال و بــا توجــه بــه برنامــه هــای در پیــش رو و سیاســتهای از قبــل پیــش بینــی شــده ، 

ایــن كمیتــه هــا در حــال انجــام وظایــف مــی باشــند.

ــزی،  ــش مرک ــه بخ ــتگاه در منطق ــه ایس ــت س ــه از فعالی ــوری در ادام ــه وی، منص ــه گفت ب

ــه صــورت  ــورزان ب ــن ســالمت و به ــا حضــور مراقبی ــی ب ــت و بخــش صمصام بخــش بازف

ــت  ــاده اخــذ و ثب ــا آم ــن ایســتگاه ه ــزود: ای ــر داد و اف ــان ســاعت ۱۹ خب ــا پای دائمــی و ت

ــط  ــه ای متشــکل از رواب ــن کمیت فشــارخون مــردم شــریف شهرســتان مــی باشــند. همچنی

عمومــی، کارشــناس مبــارزه بــا بیماریهــا و یــک نفرپرســتار بــه ادارات مختلــف در شهرســتان 

کوهرنــگ مراجعــه و ضمــن انــدازه گیــری فشــار خــون روســا و كاركنــان آن ادارات 

ــطوح  ــه س ــان ب ــری درم ــی و پیگی ــت بررس ــایی و جه ــكوك را شناس ــوارد مش ، م

ــد. مربوطــه معرفــی مــی نماین



۷۸

اجرای فاز دوم بسیج کنترل فشار خون در 

زیستگاههای عشایری شهرستان کوهرنگ

ــگ  ــتان کوهرن ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــدا؛ سرپرس وب

ــرل  ــیار کنت ــپ س ــم و اکی ــورخ ۹۸/۰۳/۲۶ تی ــنبه م ــت: روز یکش گف

فشــار خــون در بخــش مرکــزی شهرســتان كوهرنــگ، بــا حضــور در 

زیســتگاههای عشــایری مســتقر در منطقــه گلچیــن و شــیخ علیخــان 

ــام و  ــت ن ــون و ثب ــار خ ــری فش ــدازه گی ــه ان ــدام ب ــتان اق شهرس

معرفــی افــراد پــر خطــر بــه مراكــز درمانــی جهــت پیگیــری اقدامــات 

ــد. ــی نمودن درمان

ــط عمومــی شــبکه؛ حشــمت اهللا  ــه نقــل از رواب ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

منصــوری افــزود: هشــت چــادر عشــایری مســتقر در منطقــه گلچیــن 

ــاالی ســی  ــراد ب ــر و اف ــت ۴۳ نف ــه دارای جمعی و شــیخ علیخــان ک

ــود مــورد ســنجش و کنتــرل  ســال ایــن جمعیــت حــدود ۱۸ نفــر ب

فشــار خــون قــرار گرفتنــد و از ایــن تعــداد ۶ نفــر بــا افزایــش فشــار 

خــون بــاال شناســایی شــدند.

عشــایری  زیســتگاههای  در  مســتقر  عشــایر  کلیــه  افــزود:  وی 

شهرســتان، تــا آخــر طــرح تحــت پوشــش غربالگــری و کنتــرل فشــار 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــون ق خ

ــه از برپایــی، چــادر ســالمت در شــهر چلگــرد  ــوری در ادام منص

ــالمت در  ــفیران س ــان س ــه میزب ــداری ب ــی فرمان ــه راه ــع در س واق

ــه  ــاز دوم برنام ــه منظــور اجــرای ف ــورخ ۹۸/۰۳/۲۶ ب روز یکشــنبه م

ــزود: عشــایر  ــرل فشــار خــون اشــاره داشــت و اف ــی کنت بســیج مل

عزیــز و مــردم بخــش مرکــزی کــه از همــان ابتــدای شــروع طــرح بــا 

شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان کوهرنــگ نهایــت همــكاری الزم 

ــوان ســفیران  ــه عن ــز خــود ب ــن طــرح نی ــاز دوم ای را داشــتند، در ف

ــد. ــالمت مشــاركت نمودن س

بــه گفتــه وی، در شهرســتان کوهرنــگ تــا کنــون ۸۵ درصــد از 

ــگ از  ــتان کوهرن ــزی شهرس ــش مرک ــدف در بخ ــروه ه ــت گ جمعی

ــداد ۱۴  ــن تع ــه از ای ــدند ک ــری ش ــون غربالگ ــار خ ــرل فش ــر کنت نظ

درصــد مــورد جدیــد شناســائی و بــرای اقدامــات درمانــی بــه مركــز 

ــد. ــی گردیدن ــرد معرف چلگ

وی تصریــح کــرد: کارشناســان و ناظــر پایــگاه چلگــرد در ایــن چــادر 

ــراد میانســال و بزرگســال دارای  ــه اف ــر مشــاوره پزشــکی ب ــالوه ب ع

فشــار خــون بــاال، پمفلــت هــای آموزشــی بــا موضــوع فشــار خــون 

را نیــز بیــن افــراد توزیــع نمودنــد.

وی خاطــر نشــان کــرد: در حــال حاضــر عــالوه بــر پایگاههــای فعــال 

در شهرســتان کوهرنــگ، ســه کمــپ ســیار نیــز در بخشــهای مرکــزی، 

صمصامــی و بازفــت در حــال غربالگــری و اجــرای برنامــه بســیج ملــی 

کنتــرل فشــار خــون مــی باشــند.

 وی، همچنیــن از بازدیــد سرپرســت و مدیــران و تنــی چنــد از ناظریــن 

ــون در  ــار خ ــپ فش ــون، از کم ــار خ ــرل فش ــی کنت ــیج مل ــه بس برنام

ــر  ــاه ۹۸،  خب ــت و دوم خردادم ــورخ بیس ــنبه م ــت در روز چهارش بازف

داد.منصــوری بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: بــا توجــه بــه حضــور عشــایر 

ــا  ــی رود ب ــار م ــش بازفت،انتظ ــال در بخ ــل از س ــن فص ــور در ای غی

انجــام فراینــد کارشناســی شــده بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون در 

شهرســتان کوهرنــگ، بتوانیــم بیشــترین غربالگــری فشــار خــون را در 

ایــن شهرســتان داشــته باشــیم. 

وی در ادامــه بــه بازدیــد کارشناســان مرکــز بهداشــت اســتان از کمپهای 

ــرل فشــار خــون در بیســت و یکمیــن روز از خردادمــاه جــاری در  کنت

بخــش مرکــزی شهرســتان كوهرنــگ اشــاره داشــت و افــزود: در ایــن 

بازدیــد یــك روزه ناظریــن و كارشناســان برنامــه كنتــرل فشــار خــون؛ از 

رونــد و پیشــرفت برنامــه كنتــرل فشــار خــون و رشــد شــاخصهای ایــن 

برنامــه در شهرســتان بازدیــد بــه عمــل آوردنــد و ضمــن پایــش برنامــه 

هــای انجــام شــده، نســبت بــه رونــد و پیشــرفت شــاخصهای مرتبــط 

بــا برنامــه ابــراز رضایــت نمودنــد.

بــه گفتــه وی، ناظریــن از ایســتگاهها و مراکــز بخــش مرکــزی چلگــرد 

ــدازه  ــوه ان ــاهد نح ــک ش ــل آورده و از نزدی ــه عم ــد ب ــو بازدی و دهن

ــم ســالمت  ــر خطــر توســط تی ــوارد پ ــت م ــری فشــار خــون و ثب گی

ــد.  ــرار گرفتن مســتقر در چــادر ق

منصــوری در پایــان ضمــن ابــراز خرســندی از رونــد پیشــرفت برنامــه 

غربالگــری فشــار خــون در شهرســتان کوهرنــگ افــزود: بــا توجــه بــه 

پراکندگــی جغرافیایــی در شهرســتان غربالگــری فشــار خــون از جمعیت 

ــوده ولــی بــا همــه مشــکالت در پیــش رو اکیپهــای  بســیار دشــوار ب

مســتقر در بخشــهای ســه گانــه شهرســتان کوهرنــگ آمــاده غربالگــری 

و شناســائی افــراد پــر خطــر در زمینــه فشــار خــون مــی باشــند.



۷۹

بازدید جناب آقای دکتر حسنی مشاور محترم 

وزیر بهداشت ودرمان از شهرستان کوهرنگ

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی

 به مناسبت هفته سالمت

بازدید جناب آقای دکتر شریعتی قائم مقام 

معاون بهداشتی از مناطق عشایری شهرستان کوهرنگ

نواخته شدن زنگ سالمت مقارن با هفته سالمت 

در آموزشگاه دخترانه حضرت زینب(س)

جلسه گزارش دهی ناظران بسیج ملی 

کنترل فشار خون

سیج ملی کنترل فشار خون در 

زیستگاه های عشایری منطقه شیخ علیخان



۸۰

فصل بهار وافزایش احتمال بروز وشیوع بیماریهای منتقله از آب وغذا

کارگاه فشارخون ودیگر بیماریهای غیرواگیر ویژه دهیاران وشوراهای اسالمی شهرستان کیار برگزار شد

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کیــار نســبت 

ــه از آب و  ــای منتقل ــاری ه ــیوع بیم ــروز و ش ــال ب ــش احتم ــه افزای ب

غــذا هشــدار داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ رشــید طاهــری افــزود: بــا توجــه بــه رونــد افزایــش 

تدریجــی دمــا و بارندگــی هــای اخیــر و بــاال آمــدن ســطح آب هــای 

زیــر زمینــی شــاهد چشــمه هــای آب ظاهــرًا زالل در ســطح دشــت و 

ــای  ــا خطــر بیماریه ــد ب ــا مــی توان ــه مصــرف آنه صحــرا هســتیم، ک

منتقلــه از آب وغــذا همــراه گــردد.

ــتی  ــان بهداش ــد کارشناس ــی طلب ــتا م ــن راس ــه وی، در همی ــه گفت ب

ــوزش  ــان، آم ــا طغی ــه ب ــت مقابل ــل جه ــی کام ــا آمادگ ــورزان ب و به

همگانــی بــا اولویــت رابطیــن ســالمت وســفیران ســالمت و مــادران 

ــد. ــدام نماین ــوزان اق ــش آم ــوار و دان خان

طاهــری در ادامــه بــر ضــرورت تکمیــل تجهیــزات نمونــه گیــری التــور 

و فــرم هــای مربوطــه و دســتورالعمل اقــدام در شــرایط بــروز طغیــان 

مراکــز و خانــه هــای بهداشــت، در اســرع وقــت تاکیــد نمــود.

ــن  ــار، همچنی ــتان کی ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس

ــه کارشــناس  ــر بیمــاری ب ــه مــوارد تــک گی ــر گــزارش ســریع هرگون ب

مســئول واحــد مبــارزه بــا بیماریهــا و بهداشــت محیــط تاکیــد نمــود.

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کیــار از 

برگــزاری کارگاه فشــارخون ودیگــر بیماریهــای غیرواگیــر ویــژه دهیــاران 

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــالمی ای ــوراهای اس وش

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ رشــید طاهــری 

ــرل  ــی کنت ــیج مل ــرح بس ــتای ط ــی در راس ــن کارگاه آموزش ــزود: ای اف

فشــارخون برگــزار گردیــد وکارشناســان رابــط ســالمت ادارات ونهادهــا 

وارگانهــای شهرســتان کیــار بــا اپیدمــی بیماریهــای غیــر واگیــر از جملــه 

فشــارخون وتاثیــرات ژنتیــک ونــژاد ومناطــق مختلــف كشــور وعلــل 

محیطــی بیماریهــای غیــر واگیــر بیشــتر آشــنا شــدند.

وی، تشــریح علــل رفتــاری فشــارخون ماننــد مصــرف دخانیــات 

ومصــرف الــکل ، چاقــی وتغذیــه نامتعــادل را از دیگــر مباحــث مطــرح 

ــرد. ــوان ک ــی عن ــن کارگاه آموزش ــده در ای ش

ــده تســت پرفشــاری  ــان از ۴۰ رابــط شــرکت کنن ــه گفتــه وی، درپای ب

ــکار  ــوان هم ــه عن ــه ب ــی ک ــه رابطین ــد و در ادام ــل آم ــه عم ــون ب خ

مشــارکت کننــده در خیمــه هــای ثابــت وســیار انتخــاب شــدند و بــا 

ــان در  ــن تســت فشــارخون آشــنا و در پای ــی گرفت ــارت عمل مه

ــد. ــی شــركت نمودن آزمــون مهارت

ــد  ــی رون ــه بررس ــن جلس ــزاری اولی ــه برگ ــه ب ــری در ادام طاه

طــرح ملــی کنتــرل فشــارخون با حضــور کارشــناس ناظراســتانی 

اشــاره داشــت و افــزود: در ایــن جلســه ابتــدا گــزارش کلــی از 

اقدامــات انجــام شــده ودر حــال اجــرا وآمادگــی کامــل مراکــز 

وخانــه هــای بهداشــت تابعــه بــه اطــالع حاضریــن رســید.

وی، تشــریح اقدامــات آموزشــی وهماهنگــی هــای بیــن 

ــورزان  ــده به ــزار ش ــای برگ ــی وکارگاه ه ــرون بخش ــی وب بخش

ــده  ــات برگزارش ــا وجلس ــالمت وماماه ــن س ــکان ومراقبی وپزش

ــالمت  ــن س ــه رابطی ــرورش وجلس ــوزش پ ــداری وآم در فرمان

ــام  ــای انج ــی ه ــتا وهماهنگ ــهر وروس ــوراهای ش ادارات و ش

ــر  ــالل احم ــد ه ــرو مانن ــن نی ــت تامی ــن ادارات جه ــده بی ش

ــز  ــان ناظرمراک ــپس کارشناس ــید وس ــن رس ــالع حاضری ــه اط ب

ــت  ــت هــای انجــام شــده وآمارجمعی ــه آمارهــای مراقب دهگان

ــان  ــه و پوشــش مــورد انتظــار پای ــاز برنام تحــت پوشــش، آغ

ــد. ــه نمودن ــه را ارائ برنام

ــه  ــی برنام ــی وکیف ــاء کم ــت ارتق ــی جه ــه راهکارهای ــری، ارائ طاه

ــان بخــش  ــه را پای ــر برنام ــد از واحدهــای درگی درحــال اجــرا و بازدی

ــرد. ــوان ک ــه عن ــن جلس ای

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کیــار گفــت: جلســه 

ــور  ــا حض ــز ب ــارخون نی ــرل فش ــی کنت ــرح مل ــی ط ــی توجیه آموزش

ریاســت آمــوزش و پــرورش ، معاونیــن پرورشــی وآموزشــی وکارکنــان 

ــن  ــکیل و در ای ــن اداره تش ــتان در ای ــرورش شهرس ــوزش و پ اداره آم

ــترس  ــون، اس ــاری خ ــر ، پرفش ــر واگی ــای غی ــئله بیماریه ــه مس جلس

ــردم از  ــری جمعیــت عظیمــی از عمــوم م ــی خب شــغلی اجتماعــی وب

ــر ومصــرف ۵  ــر ضــرورت مصــرف فیب ســالمت خودشــان مطــرح و ب

ــراد بزرگســال در روز تاكیــد شــد. ــرای اف ــوه ب وعــده می

وی، تناســب وزن ومســئله تحــرک وســالمت را از دیگــر مقولــه هــای 

ــز فشــار  ــان نی ــزود: در پای بحــث شــده در ایــن جلســه برشــمرد و اف

خــون حاضریــن انــدازه گیــری شــد.



۸۱

همایش پیاده روی به مناسبت هفته سالمت 

در شهرستان کیار

جلسه آموزشی مشکالت ازدواج دیرهنگام 

توسط کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار

تجلیل از جانبازان به مناسبت

 روز جانباز

همایش پیاده روی به مناسبت هفته سالمت در 

شهرستان کیار

نواخته شدن زنگ سالمت به مناسبت 

هفته سالمت

بسیج ملی کنترل فشار خون در 

شهرستان کیار



۸۲

برگزاری جلسه آموزشی بسیج کنترل ملی 

فشار خون باال در بخشداری منج

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت 

و درمــان شهرســتان لــردگان؛ از 

ــزاری جلســه آموزشــی بســیج  برگ

ــاال در  ــرل فشــار خــون ب ــی کنت مل

دفتــر بخشــداری منــج بــا حضــور 

ادارات  ومســئوالن  بخشــدار 

بخــش، دهیــاران، مســئول واحــد مبــارزه و محیــط شــبکه خبــر داد.

ــی کریمــی  ــط عمومــی شــبکه؛ عل ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: در ایــن جلســه بــه طــور مبســوط در خصــوص طــرح بســیج 

ملــی کنتــرل فشــار خــون توضیــح داده شــد و فشــار خــون حاضــران 

کنتــرل و ثبــت در ســامانه ســیب ســایت ســالمت گردیــد.

ــام  ــا ام ــبکه ب ــئولین ش ــی مس ــدار و هماهنگ ــه دی ــن ب وی، همچنی

جمعــه لــردگان بــه منظــور هماهنگــی در خصــوص ســخنرانی در نمــاز 

ــزود:  ــرل فشــار خــون اشــاره و اف ــی کنت ــه پیرامــون بســیج مل جمع

جلســه کارگــروه ســالمت و امنیــت غذایــی نیــز در بیســت و نهمیــن 

ــرل فشــار  ــی کنت ــت بســیج مل ــا محوری ــاه ۹۸ ب روز از اردیبهشــت م

ــردگان تشــکیل شــد. ــداری ل خــون در فرمان

کریمــی گفــت: در شــبهای قــدر نیــز از ظرفیــت تجمعــی شــب زنــده 

ــان خانــه  ــتفاده شــد و بــا همــکاری پزشــک و کارشناس داران اس

بهداشــت شــهرک هجــرت لــردگان، فشــار خــون تعــداد قابــل توجهــی 

ــری  ــدازه گی ــان ان ــارک رمض ــاه مب ــدر ۲۳ م ــب ق ــان در ش از متقاضی

شــد.

ــه  ــردگان در ادام ــتان ل ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس

ــه منظوراطــالع رســانی و  از مراجعــه کارشناســان شــبکه بهداشــت، ب

ســنجش فشــار خــون کارکنــان قطــب صنعتــی شهرســتان خبــر داد.

کریمــی، نصــب بنــر اطــالع رســانی فشــار خــون بــاال در مراکــز خدمات 

جامــع ســالمت روســتای ســونک ، ارمنــد ، تنــک کلــوره و محــل هــای 

ــدف،   ــای ه ــروه ه ــی گ ــانی عموم ــالع رس ــور اط ــه منظ ــردد ب پرت

ــدارس،  ــران م ــن، مدی ــوراها، معتمدی ــاران، ش ــه دهی ــکیل جلس تش

بهــورزان و پرســنل مركــز ۶ بهــره لــردگان جهــت اطــالع رســانی طــرح 

بســیج ملــی كنتــرل فشــارخون را از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در 

ســطح شهرســتان لــردگان در راســتای انجــام ایــن بســیج ملــی عنــوان 

كــرد.

ــه گفتــه وی، در پایــان جلســه دهیــاران و اعضــای شــوراها انــدازه  ب

ــا  ــارزه ب ــناس مب ــط کارش ــن توس ــرای حاضری ــارخون ب ــری فش گی

ــه  ــن ارائ ــه حاضری ــای الزم ب ــوزش ه ــد وآم ــام ش ــا انج ــاری ه بیم

ــی  ــار داشــت: همچنیــن جلســه تشــریح بســیج مل ــد. وی اظه گردی

کنتــرل فشــار خــون با حضــور فرمانــدار، کارشــناس مســئول بهداشــت 

محیــط اســتان ، مســئوالن اجرایــی بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون 

بــاال در ســطح اســتان و مســئوالن و نماینــدگان ادارات و ارگان هــا در 

ــداری تشــکیل شــد. ســالن اجتماعــات فرمان

ــس  ــو کنفران ــه ویدی ــزاری جلس ــه برگ ــاره ای ب ــز اش ــه نی وی در ادام

ــر سرپرســتی در بیســت و  ــون در دفت ــن فشــار خ ــا موضــوع کمپی ب

ــی  ــزود: تمام ــت و اف ــاره داش ــاه ۹۸ اش ــت م ــن روز از اردیبهش دومی

ــیج  ــه از بس ــتفاده بهین ــرای اس ــا ب ــزی ه ــه ری ــدات الزم و برنام تمهی

ملــی کنتــرل فشــار خــون در ســطح شهرســتان بــرای اطــالع رســانی، 

ــون  ــار خ ــه فش ــال ب ــاران مبت ــایی بیم ــری و شناس ــوزش و غربالگ آم

انجــام شــده اســت.

بسیج ملی کنترل فشار خون در پایگاه های شهرستان لردگان



۸۳

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی سرپرســت 

دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، دکتــر 

محمــد علــی زمانــی را بــه ســمت سرپرســت 

مرکــز آموزشــی درمانــی هاجــر(س) شــهرکرد 

منصــوب کــرد.

وبــدا؛ بــا ابالغــی از ســوی مدیــر گــروه 

بیهوشــی دانشــکده پزشــکی، دکتــر محمــود 

ــو  ــی و عض ــن بیهوش ــی از متخصصی اخالق

هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد بــه عنــوان معــاون آموزشــی گــروه 

ــد. ــوب گردی ــگاه منص ــن دانش ــی ای بیهوش

وبــدا؛ بــا ابالغــی از ســوی مدیــر گــروه 

بیهوشــی دانشــکده پزشــکی، دکتــر محمــود 

ــو  ــی و عض ــن بیهوش ــی از متخصصی اخالق

هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد بــه عنــوان معــاون آموزشــی گــروه 

ــد. ــوب گردی ــگاه منص ــن دانش ــی ای بیهوش

ســوی  از  حکمــی  ابــالغ  بــا  وبــدا؛ 

پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  سرپرســت 

ــی چهارمحــال  ــات بهداشــتی و درمان خدم

از  نــادری  فاطمــه  دکتــر  بختیــاری،  و 

بــه  دانشــگاه  علمــی  هیــات  اعضــای 

عنــوان سرپرســت دانشــکده دندانپزشــکی 

منصــوب شــد.

سرپرســت  ســوی  از  حکمــی  در  وبــدا؛ 

ــر  ــهرکرد، دکت ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

محمــد محمــودی بــه ســمت مشــاور 

جــوان ریاســت و عضــو شــورای مشــاورین 

ــد. ــوب گردی ــگاه منص ــن دانش ــوان ای ج

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی سرپرســت 

بیمارســتان سیدالشــهداء (ع) فارســان ، 

محســن داوری بــه ســمت مدیــر ایــن 

ــد. ــوب ش ــی منص ــز درمان مرک

ســوی  از  حکمــی  ابــالغ  بــا  وبــدا؛ 

پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  سرپرســت 

ــی چهارمحــال  ــات بهداشــتی و درمان خدم

و بختیــاری، ،  دکتــر علــی ضامــن صالحــی 

فــرد بــه عنــوان دبیــر اجرایــی طــرح تحــول 

ــد. ــوب ش ــالمت منص س

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن 

الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از 

برگــزاری آئیــن تکریــم و معارفــه همزمــان 

سرپرســت معاونــت غــذا و دارو، مدیــر 

ــر بیــن الملــل و سرپرســت  حراســت، مدی

ــی  ــالت تکمیل ــوزش و تحصی اداره کل آم

ــر داد. ــن دانشــگاه خب ای

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن آئیــن در پنجمیــن روز از خردادمــاه ۹۸ بــا حضــور سرپرســت محتــرم دانشــگاه، معاونیــن و 

مدیــران و جمعــی از کارکنــان در ســالن کنفرانــس ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن آئیــن از زحمــات دکتــر محمدباقــر ملکپــور سرپرســت ســابق معاونــت غــذا و دارو، آقــای عبدالواحــد رحیمــی مدیــر ســابق 

حراســت و دکتــر شــهرام اعتمــادی فــر مدیــر ســابق اداره کل آمــوزش و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهركرد تقدیــر بــه عمــل آمــد.

وی تصریــح کــرد: در ادامــه نیــز ضمــن بهــره منــدی از ســخنان هــر یــک از عزیــزان تودیــع و معارفــه شــده و ســخنرانی سرپرســت دانشــگاه، احــکام 

دکتــر رضــا محمــدی بــه عنــوان سرپرســت معاونــت غــذا و دارو، دکتــر محمــد باقــر ملکپــور بــه عنــوان مدیــر حراســت، دكتــر زهــرا لــری گوئینــی 

مدیــر بیــن الملــل و دكتــر مقدســی سرپرســت اداره كل آمــوزش و تحصیــالت تكمیلــی دانشــگاه علــوم پزشــكی تقدیــم شــد.

سرپرست مرکز آموزشی درمانی 

هاجر(س) شهرکرد منصوب شد

معاون آموزشی گروه بیهوشی دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد منصوب شد

معاون آموزشی گروه بیهوشی دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد منصوب شد

سرپرست دانشکده دندانپزشکی 

منصوب شد

با ابالغ احکامی جداگانه مشاور جوان ریاست 

و اعضای شورای مشاوران جوان دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد منصوب شدند

مدیر بیمارستان سیدالشهداء (ع) فارسان 

منصوب شد

دکتر صالحی فرد به عنوان دبیر اجرایی طرح 

تحول سالمت در چهارمحال و بختیاری معرفی 

شد

آئین تکریم و معارفه همزمان سرپرست 

معاونت غذا و دارو، مدیر حراست، مدیر 

بین الملل و سرپرست اداره کل آموزش و 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد

ا﹡︐︭︀ب
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