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حضرت آیت اهللا خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در پیامی 

بــه مـناسبت آغـاز سـال ١٣٩٧ ، ســال جـدید را سـال 

«حمـــایت از کـــاالی ایـــرانی» نامــگذاری کـــردند

در  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر 

پیامــی به مناســبت آغــاز ســال ۱۳۹۷ هجــری 

ــژه  ــه وی ــان ب ــان و ایرانی ــه هم میهن ــه هم ــک ب ــا تبری ــی، ب شمس

ــاِن امیدآفریــن و  خانواده هــای معــزز شــهیدان و جانبــازان، و نوجوانــان و جوان

پیشــران حرکــت علمــی کشــور و بــا آرزوی نــوروزی شــاد و شــیرین و ســالی پــر از خیــر و برکــت، 

ــد. ــذاری کردن ــی» نامگ ــت از کاالی ایران ــال «حمای ــد را س ــال جدی س

حضــرت آیــت اللــه خامنــه ای در یــک ارزیابــی از فــراز و نشــیب ها، و تلــخ و شــیرین های ســال ۹۶ ایــن ســال را 

«ســال بــروز عظمــت و اقتــدار و حضــور ملــت» خواندنــد و افزودنــد: در اوائــل ســال بیــش از ۴۰ میلیــون نفــر از مــردم 

در انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــوراها حضــوری بســیار خــوب، عظیــم، خیره کننــده و پرمعنــا داشــتند و ایــن حضــور در 

راهپیمایــی روز قــدس، راهپیمایی هــای ۹دی و برتــر از همــه در راهپیمایــی تماشــایی ۲۲ بهمــن ادامــه یافــت. ایشــان، بــا اشــاره 

ــرای ایجــاد ناآرامــی در ماههــای پایانــی ســال، راهپیمایی هــای خودجــوش مــردم در  ــاکام دشــمنان ب ــزی و تــالش ن ــه برنامه ری ب

ــد:  ــه میدان هــا دانســتند و گفتن ــران در هم ــکار ای ــر، چــاالک و آماده ب ــزرگ، بصی ــت ب ــل اغتشاشــات را نشــان  دهنده حضــور مل مقاب

ملــت ایــران و حتــی آن کســانی کــه دشــمنان قصــد داشــتند اغتشاشــات را به نــام آنهــا تمــام کننــد، در مقابــل اغتشاشــگران ایســتادند و 

بــا ایــن حادثــه، عظمــت ملــت ایــران بیــش از پیــش روشــن شــد.

حضــرت آیــت اللــه خامنــه ای، دســتاورد دیگــر جمهــوری اســالمی در ســال گذشــته را «تبدیــل تهدیدهــای منطقــه ای بــه فرصــت» دانســتند و 

گفتنــد: یکــی از اهــداف تهدیدهــای منطقــه ای، ضربــه زدن بــه ایــران بــود امــا جمهــوری اســالمی نــه تنهــا اجــازه نــداد تهدیدهــا بــه کشــور آســیبی 

وارد کنــد بلکــه آنهــا را بــه فرصــت تبدیــل کــرد. تــالش بــرای ســال اقتصــاد مقاومتــی و عــدم تحقــق کامــل ایــن شــعار ایشــان، تالشــهای انجام شــده 

در جهــت تحقــق شــعار ســال ۹۶ یعنــی «اقتصــاد مقاومتــی: تولیــد- اشــتغال» را از دیگــر نقــاط مثبــت و امیدوارکننــده برشــمردند و افزودنــد: کارهــای 

خوبــی بــرای تولیــد و اشــتغال انجــام و شــعار ســال تــا حــدودی عملــی شــد، البتــه کارهــای زیــادی نیــز باقــی مانــده کــه بایــد تــا تحقــق کامــل 

ایــن شــعار دنبــال و انجــام شــود. حوادثــی همچــون «ســیل، زلزلــه، غرق شــدن نفتکــش، ســقوط هواپیمــا و جان باختــن عزیــزان هموطــن در آنهــا» 

از جملــه حــوادث تلــخ ســال ۹۶ بــود کــه رهبــر انقــالب اســالمی بــه آنهــا اشــاره و خاطرنشــان کردنــد: عــالوه بــر ایــن حــوادث، تــداوم خشکســالی 

در برخــی مناطــق کشــور و همچنیــن اســتمرار مشــکالت معیشــتی برخــی قشــرها از گذشــته، از جملــه مــواردی اســت کــه همــه بایــد بــرای رفــع 

آنهــا تــالش کننــد. ایشــان در بیــان چشــم انداز حرکــت مــردم و مســئوالن در ســال جدیــد، گفتنــد: بنــده در شــعارهای ســال، معمــوالً مســئوالن را 

مخاطــب قــرار می دهــم امــا امســال، مخاطــب، همــه آحــاد ملــت از جملــه مســئوالن هســتند و همــه بایــد ســخت، کار و تــالش کننــد. حضــرت 

آیــت اللــه خامنــه ای مســئله اصلــِی امســال را نیــز همچــون ســالهای قبــل، مســئله اقتصــاد و معیشــت مــردم خواندنــد و بــا تأکیــد بــر «تولیــد ملــی» 

به عنــوان محــور اساســی در حــل مشــکالت اقتصــادی، افزودنــد: اگــر تولیــد ملــی بــا همــت و پیگیــری همگانــی شــتاب بگیــرد بســیاری از مشــکالت 

معیشــتی مــردم و مســائل اشــتغال و ســرمایه گذاری حــل خواهــد شــد و آســیب های اجتماعــی کاهــش زیــادی خواهــد یافــت بــر همیــن اســاس، 

نــام و شــعار امســال را «حمایــت از کاالی ایرانــی» قــرار داده ام.
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ــد را  ــژواک، خداون ــه پ ــوب فصلنام ــن خ ــت مخاطبی ــت خدم ــالم و تحی ــرض س ــن ع ضم

شــاکریم کــه توفیــق پیــدا کردیــم در آغازیــن فصــل از ســال ۱۳۹۷ در خدمــت مــردم عزیــز اســتان 

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــزرگ دانش ــه ب ــالمت در مجموع ــوزه س ــزاران در ح ــی خدمتگ و تمام

باشــیم.

بــدون شــک مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در راســتای تحقــق اهــداف کالن حــوزه ســالمت 

ــتی،  ــف بهداش ــای مختل ــوزه ه ــی در ح ــل توجه ــتاوردهای قاب ــته و دس ــر برداش ــای موث ــال ۱۳۹۶ گام ه در س

ــا قــوت و  ــز ب ــب برنامــه تحــول نظــام ســالمت داشــته اســت و در ســال جــاری نی ــی و آموزشــی در قال درمان

شــدت بیشــتری ایــن برنامــه هــا را دنبــال مــی نمایــد لــذا فصلنامــه خبــری پــژواک در ســال ۹۷ نیــز بــرآن اســت 

همچــون ســنوات گذشــته ضمــن ارائــه گــزارش از فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در امــر آگاهــی بخشــی و آمــوزش، 

هرچــه کوشــا تــر عمــل کــرده و بــا جلــب مشــارکت و هــم فکــری هــای شــما مخاطبیــن عزیــز بــر غنــای محتوایــی 

آن افــزوده و بــا در نظــر گرفتــن ســلیقه و نیازهــای شــما خوبــان در 

راســتای اهــداف کالن حــوزه ســالمت گام بــردارد.

ــمند  ــین و ارزش ــل تحس ــات قاب ــر از زحم ــن تقدی ــیله ضم بدینوس

ــالش  ــواره در ت ــه هم ــی ک ــتی و درمان ــنل و کادر بهداش ــک پرس یکای

ــت  ــلی ببخشــند ، دس ــان خــود را تس ــا درد و آالم همنوع هســتند ت

ــر آمــوزش و اطــالع  ــا را در ام ــا م ــزان دراز ت ــن عزی ــاری بســوی ای ی

رســانی و ترویــج فرهنــگ خــود مراقبتــی و اصــالح شــیوه زندگــی و در 

نهایــت حفــظ ســرمایه هــای انســانی و منابــع مالــی و دســتیابی بــه 

ــد. ــاری نماین ــا نشــاط ی جامعــه ای ســالمت و ب

ــه  ــزودن هرچ ــت اف ــدان جه ــه من ــزان و عالق ــه عزی ــان از هم در پای

ــن فصلنامــه و جــذب  ــای مطالــب منتشــر شــده در ای ــه غن بیشــتر ب

ــه نقطــه نظــرات و پیشــنهادات و در  ــق ارائ ــن بیشــتر از طری مخاطبی

ــات  ــار و اطالع ــی و اخب ــی و آموزش ــث علم ــرار دادن مباح ــار ق اختی

تولیــدی و تهیــه شــده از منابــع معتبــر صمیمانــه دعــوت بــه همــکاری 

مــی نمایــم.

سید علی درخشان 

سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ســــــخن سردبیــــــر
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ارسالن خالدی

باسمه تعالی

یا مقلب القلوب و االبصار  یا مدبر اللـیل و النـهار  یـا محــول الـحول و االحــــوال

حـول حالنـا الـی احـسن الـحال

ــواده  ــک اعضــای خان ــار یکای ــا در کن ــم ت ــدا کردی ــق پی ــال توفی ــد متع ــت خدوان ــا عنای ــه ب ــون ک اکن

بــزرگ دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در عرصــه هــای مختلــف بهداشــتی، درمانــی، آموزشــی، 

ــاری  ــردم شــریف اســتان چهارمحــال و بختی ــی در خدمــت م پژوهشــی، فرهنگــی و اجتماع

ــر و در شــًان  ــات هرچــه شایســته ت ــه خدم ــا ارائ ــا ب ــم ت باشــیم ضمــن شــکرگزاری، برآنی

مــردم در راســتای ارتقــاء ســالمت جامعــه حرکــت کــرده و بــرای پیمــودن مســیر پرپیــچ 

ــی  ــه گرم ــزان را ب ــما عزی ــک ش ــکاری یکای ــت هم ــدف دس ــن ه ــق ای ــا تحق ــم ت و خ

ــچ  ــالمت از هی ــوزه س ــه اهــداف کالن ح ــیدن ب ــا رس ــم ت ــی داری ــالم م ــریم و اع میفش

ــرد. ــم ک ــغ نخواهی کوششــی دری

اینجانــب ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات دانشــگاهیان در ســالی کــه گذشــت به نوبــه 

خــود حلــول ســال نــو و بهــار پرطــراوت کــه نشــانه قــدرت الیــزال الهــی و تجدیــد حیــات 

طبیعــت اســت را به تمامــی هــم اســتانیان، بــه ویــژه تالشــگران عرصــه علــم و دانــش و 

خدمتگــزاران در عرصــه بهداشــت و درمــان، دانشــجویان و کارکنــان دانشــگاه تبریــک عرض 

نمــوده و امیــدوارم بــا اســتعانت از خداونــد متعــال در ســایه توجهــات حضــرت بقیه اللــه 

ــا  ــی) و ب ــه ای (مدظله العال ــه خامن ــرت آیت الل ــات حض ــج) و منوی ــود (ع ــدی موع ــم مه االعظ

ــه دانشــگاهی دانشــگاه  ــه جامع ــی صادقان ــکاری و همدل ــری از توانمندی هــا، هم بهره گی

علــوم پزشــکی شــهرکرد و مشــارکت و همراهــی شــما مــردم بزرگــوار، شــاهد ارتقاء شــاخص 

هــای بهداشــتی و درمانــی اســتان باشــیم.

امیــدوارم فــرا رســیدن ســال نــو همیشــه بــرای یکایــک شــما عزیــزان نویــد بخــش افــکار 

نــو، کــردار نــو و تصمیــم هــای نــو بــرای ســاختن آینــده ای بهتــر باشــد و در پایــان بــرای 

همــگان ســالمتی، شــادی، پیــروزی، مهــر و دوســتی و تــالش آرزومنــدم.

پیام نوروزی ریاست 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
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وب دا؛ اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری و معــاون سیاســی و امنیتی 

ــز  ــوم پزشــکی شــهرکرد از مرک ــا ریاســت دانشــگاه عل ــراه ب وی، هم

آموزشــی درمانــی هاجــر(س) بازدیــد و ضمــن عیــادت و دلجویــی از 

بیمــاران در کنــار کادر درمانــی بــا ثبــت لحظــات بــه یادماندنــی بــرای 

ایــن عزیــزان خاطــره آفریدنــد.

ــال و  ــای اطف ــش ه ــد از بخ ــن بازدی ــی ای ــزارش وب دا؛ ط ــه گ ب

بخــش مــردان بازدیــد و ضمــن تقدیــر از تــالش هــای شــبانه روزی 

ــی  ــن ارزیاب ــه مراجعی ــات ب ــه خدم ــد ارائ پرســتاران و پرســنل ، رون

شــد.

گفتنــی اســت، بازدیــد از بخــش اورژانــس مرکــز آموزشــی درمانــی 

ــد اســتاندار ، معــاون وی و  کاشــانی شــهرکرد بخــش دیگــر از بازدی

دکتــر خالــدی فــر از مراکــز درمانــی در دومیــن روز از ایــام نــوروز ســال ۱۳۹۷بــود.

همچنیــن مهنــدس عباســی، معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار، ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و مدیــر درمــان ایــن دانشــگاه در ایــن روز  

از  کلینیــک دندانپزشــکی صــدف شــهرکرد بازدیــد و بــا حضــور  در جمــع دندانپزشــك، پرســتاران و كاركنــان پرتــالش كلینیــك ضمــن تبریــك ســال نــو 

و آرزوی ســالمتی بــرای ایــن عزیــزان، از تــالش هــای زحمتكشــان عرصــه بهداشــت ودرمــان تقدیــر نمودنــد.

گفتنــی اســت، در حاشــیه ایــن بازدیدهــای نــوروزی ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و اســتاندار بــا گزارشــگر صــدا و ســیما مصاحبــه و رونــد ارائــه 

خدمــات بــه مراجعیــن و مســافرین در مراکــز درمانــی را تشــریح نمودنــد.

بــه گفتــه اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری، بیمــاران، همراهــان بیمــاران و مراجعیــن بــه مراکــز درمانــی مذکــور از رونــد ارائــه خدمــات ابــراز رضایــت 

داشــته امــا بــا توجــه بــه ضــرورت توســعه زیرســاختها در حــوزه ســالمت،  برتســریع احــداث مرکــز تخصصــی درمانــی جنــب بیمارســتان هاجــر(س) 

شــهرکرد و پیگیــری تامیــن اعتبــارات الزم، تاکیــد شــد. وی همچنیــن از خدمــات دانشــگاه تقدیــر نمــود.

دکتــر ارســالن خالــدی فــر نیــز اظهــار داشــت: در نــوروز امســال عــالوه بــر بیمارســتان هــا، کلینیــک تخصصــی امــام علــی(ع) شــهرکرد از ســاعت۸صبح 

تــا ۱۲ شــب و کلینیــک تخصصــی دندانپزشــكی صــدف نیــز بــرای اولیــن بــار در دو نوبــت صبــح و عصــر آمــاده ارائــه خدمــت بــه مــردم مــی باشــند.

وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر، از هفتــه ســالمت به فرصتــی بــرای گام نهــادن در مســیر بازنگــری و نــگاه مجــدد بــه توانمنــدی هــا، 

دســتارودها و انتظــارات موجــود بــرای پاســخ گویــی منطقــی و شایســته بــه مــردم، بازتوانــی مضاعــف و در قالــب یــک برنامــه منســجم و 

کالن همــراه بــا ســایر دســتگاه هــای مســئول در مســیر تحقــق ســالمت مــردم یــاد کــرد.

وی، فرهنــگ ســازی و اطــالع رســانی در راســتای ارتقــای ســالمت و تاکیــد بــر اصــالح روش هــای زندگــی بــرای تامیــن ســالمتی 

مــردم و بــه ویــژه بــا موضــوع "شــعار ســال" و تحــول ســالمت را از اهــداف مهــم نامگــذاری هفتــه ســالمت عنــوان کــرد. بــه 

گفتــه وی، تبییــن اهمیــت ســالمت در برقــراری "توســعه پایــدار" و تبییــن شــعار "انســان ســالم ؛ محــور توســعه پایــدار" و 

جلــب مشــارکت مــردم در همــکاری عمومــی در راســتای توجــه بــه نقــش ســالمت و پیــش گیــری بــرای داشــتن جامعــه 

ای ســالم از دیگــر اهــداف نامگــذاری ایــن هفتــه بشــمار مــی رود.

وی تصریــح کــرد: همچنیــن اختصــاص یکــی از هفتــه هــا بــه عنــوان هفتــه ســالمت مــی توانــد ضمــن کمــک بــه جلــب 

ــب مشــارکت همــکاری هــای  ــه هــای ســالمت و جل ــران ارشــد در پشــتیبانی از برنام ــزاران و مدی ــت سیاســت گ حمای

بیــن بخشــی و دســتگاه هــای مرتبــط بــا ســالمت مــردم در جلــب مشــاركت ســازمان هــای غیــر دولتــی مــردم نهــاد در 

ســالمت جامعــه نیــز موثــر باشــد. وی در ادامــه ،  برجســته ســازی موفقیــت هــا و دســتاوردهای حــوزه ســالمت و بیــان 

چالــش هــای موجــود و انتظــارات، تکریــم فعالیــت هــای دســت انــدرکاران حــوزه بهداشــت و درمــان و تقدیــر از فعــاالن 

حــوزه ســالمت را از دیگــر اهــداف اختصاصــی نامگــذاری هفتــه ســالمت دانســت.

دکتــر خالــدی فــر ادامــه داد: همچنیــن هفتــه ســالمت مــی توانــد زمینــه ســاز تبییــن عوامــل موثــر بــر ســالمت جامعــه 

و توجــه دادن مــردم و دســت انــدرکاران نظــام ســالمت بــه "شــعار ســال" بشــمار آیــد. وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 

انتخــاب عناویــن مهــم بــرای هــر یــک از روزهــای ایــن هفته، غــذا، پیشــگیری از بیمــاری هــای غیــر واگیــر، بهداشــت 

دهــان و دندان، پزشــک خانــواده و نظــام ارجــاع، بهداشــت محیــط بــه عنــوان موضوعــات پــر اهمیــت مطــرح هســتند.

دکتــر خالــدی فــر،  نشــاط اجتماعــی- ســالمت روان- اجتماعــی شــدن ســالمت ، دسترســی بــه خدمــات ســالمت در 

ــه، بیمــه کارآمــد، برنامــه هــای تحــول در آمــوزش پزشــکی و صرفــه جویــی منابــع را از دیگــر  حــوادث غیــر مترقب

ــه آن در هفتــه ســالمت برشــمرد. ــز اهمیــت بــرای طــرح و پرداختــن ب موضوعــات حائ

بازدید مهندس عباسی و معاون سیاسی وامنیتی استاندار از مراکز درمانی استان

تاکید ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر اهمیت و جایگاه سالمت در تحقق توسعه پایدار
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وب دا؛ ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، بــه منظــور تبریــک فــرا رســیدن ســال نــو خدمــت ســفید جامــگان و پیشــگامان عرصــه بهداشــت و 

درمــان و بازدیــد از رونــد ارائــه خدمــت و آمــاده بــاش نیروهــا از تعــدادی از مراکــز درمانــی و پایــگاه هــای اورژانــس۱۱۵ اســتان بازدیــد بــه عمــل آورد.

دکتــر ارســالن خالــدی فــر، در اولیــن ســاعات از 

ــه همــراه نماینــده محتــرم مــردم  آغــاز ســال ۱۳۹۷، ب

شهرســتان هــای بــن، ســامان و شــهرکرد در مجلــس 

شــورای اســالمی ، معاونــت آموزشــی و مدیــر درمــان 

ــد و  ــل آوردن ــه عم ــد ب ــر(س) بازدی ــتان هاج از بیمارس

ــف  ــای مختل ــش ه ــنل بخ ــع پرس ــور در جم ــا حض ب

بــه ویــژه نیروهــای حفاظــت فیزیکــی و نگهبانــان بــه 

ــد. ــرض کردن ــوت ع ــزان خداق ــن عزی ای

ــگاه  ــهرکرد و پای ــانی ش ــه کاش ــت الل ــتان آی بیمارس

اورژانــس ۱۱۵ رجــب زاده شــهرکرد مــورد بازدیــد قــرار 

ــت. گرف

دکتــر ارســالن خالــدی فــر، در اولیــن روز از نــوروز ۱۳۹۷ 

ــان  ــت درم ــان معاون ــر و کارشناس ــا مدی ــراه ب ، هم

ولــی عصر(عــج) و پایــگاه  بیمارســتان  از  دانشــگاه 

اورژانــس بیــن جــاده ای ســفید دشــت بروجــن 

ــد. ــل آوردن ــه عم ــد ب بازدی

وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحال 

ــران و  ــن و مدی ــنل،  معاونی ــی پرس ــبانه روزی تمام ــالش هــای ش ــاری از ت و بختی

روســای مراکــز بهداشــتی و درمانــی ایــن مجموعــه در ایــام تعطیــالت نــوروزی ۹۷ تقدیــر کــرد.

ــات بهداشــتی و  ــه خدم ــراز خرســندی از نحــوه ارائ ــن اب ــر، ضم ــدی ف ــر ارســالن خال ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

درمانــی بــه هــم اســتانیان و مهمانــان نــوروزی و ارائــه خدمــات در ســطح کمــی و کیفــی بــاال، از زحمــات یکایــک پرســنل بــه 

ی  ویــژه پزشــکان، پرســتاران تكنســین هــای فوریــت هــای پزشــكی، بازرســین بهداشــت محیــط و همــه كســانی كــه بــا حضــور در شــیفت

كاری از بــروز هرگونــه اختــالل در رونــد ارائــه خدمــات و دسترســی مــردم بــه امكانــات جلوگیــری نمودنــد تقدیــر كــرد.

وی تصریــح کــرد: بــا عنایــت خداونــد متعــال و تــالش هــای مجدانــه پرســنل و همــکاری و مشــارکت هــای ســایر ادارات و ارگان هــای مرتبــط بــه 

حــوزه ســالمت، نــوروز ۹۷ را بــدون هیــچ مشــکل جــدی پشــت ســر گذاشــته و امیــدوار هســتیم بــا ادامــه ایــن همــکاری هــا ســال خــوب و ارتقــاء 

چشــم گیــر خدمــات در حــوزه بهداشــت و درمــان را شــاهد باشــیم.

دکتر خالدی فر، در پایان برای همه فعالین عرصه بهداشت و درمان آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون نمود.

تقدیر ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از زحمات 

شبانه روزی پرسنل در ایام نوروز ۹۷

بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از مراکز درمانی و پایگاه های اورژانس ۱۱۵ استان
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وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری فــرا رســیدن ۲۳ فروردیــن ماه، روز دندانپزشــک 

را بــه تالشــگران عرصــه دندانپزشــکی تبریــک گفت.

ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــر، ب ــدی ف ــالن خال ــر ارس ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــه  ــدان و ب ــاء ســطح ســالمت دهــان و دن برجســته دندانپزشــکان در ارتق

تبــع آن ســالمت ســایر اعضــای بــدن انســان گفــت: روز دندانپزشــک فرصتــی 

ــه دندانپزشــکی  ــه جامع ــوت ب ــر و عــرض خســته نباشــید و خــدا ق ــرای تقدی ب

دانشــگاه بــه ویــژه اســاتید، اعضــای هیــات علمــی، دندانپزشــکان، دانشــجویان و 

ــدرکاران ایــن عرصــه اســت. دســت ان

وی در ادامــه از همــکاری و همدلــی همــه عزیزانــی کــه در اجــرای برنامــه راهبــردی دانشــگاه 

ــرای اعتــالی ســالمت مــردم پیــش گام هســتند  ــد و ب ــا مــی نماین ــده ای ایف نقــش ارزن

تشــکر کــرد و بــرای ایــن عزیــزان آرزوی ســالمتی و توفیــق روز افــزون نمــود.

گفتنــی اســت، بــر اســاس مصوبــه هیئــت وزیــران در ســال ۱۳۶۲ روز 

ــاه  ــن م ــر فروردی ــه آخ ــک و هفت ــن روز دندانپزش ۲۳ فروردی

ــذاری شــده اســت. ــه دندانپزشــکی نامگ هفت

وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری فــرا رســیدن ســی ام فروردیــن 

مــاه روز بزرگداشــت حکیــم جرجانــی آزمایشــگر ، پژوهنــده ، پزشــک نابغــه و روز علــوم آزمایشــگاهی را بــه فعالیــن ایــن عرصــه 

تبریــک گفــت.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر، ضمــن تقدیــر از جامعــه فرهیختــه و تالشــگر علــوم آزمایشــگاهی افــزود: ایــن 

عزیــزان بــا تشــخیص بــه موقــع عوامــل بیمــاری زا نقــش بســزایی در درمــان بیمــاری و پیشــگیری از پیشــرفت آن و بــه تبــع 

آن کاهــش درد و رنــج بیمــاران و ارتقــاء ســالمت جامعــه ایفــا مــی نماینــد.

وی در ادامه از درگاه خداوند متعال عزت، سربلندی و سرفرازی یکایک این سفید جامگان را مسئلت نمود.

گفتنــی اســت،  علــوم آزمایشــگاهی یکــی از رشــته های گــروه علــوم پزشــکی اســت کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا ســایر رشــته های 

پزشــکی دارد و هــدف اصلــی ایــن شــاخه از علــم،  کمــک بــه تشــخیص پزشــكی بــا اســتفاده از تســت های آزمایشــگاهی، 

پایــش درمــان یــا رد و تشــخیص های احتمالــی اســت. 

تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت روز دندانپزشک

تبریک دکتر خالدی فر به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی
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تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت اعیاد شعبانیه، روز پاسدار و روز جانباز

وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری ، فــرا رســیدن 

مــاه شــعبان المعظــم و اعیــاد والدت حضــرت امــام حســین(ع)، حضــرت ابوالفضــل العبــاس(ع) و امــام ســجاد(ع) 

، حضــرت علــی اکبــر علیــه الســالم را بــه عمــوم مــردم اســتان بــه ویــژه پرســنل خــدوم ایــن دانشــگاه،  اســاتید 

و دانشــجویان تبریــک گفــت.

بــه گــزارش وب دا؛  دکتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: نامگــذاری والدت امــام حســین علیــه الســالم بــه نــام روز 

پاســدار و والدت فرخنــده حضــرت ابوالفضــل العبــاس علیــه الســالم بــه نــام روز جانبــاز فرصتــی بــرای یــادآوری 

رشــادت هــای همــه آزادگان، پاســداران، جانبــازان و ایثارگــران عزیــز اســت.

وی گفــت: نامگــذاری والدت حضــرت علــی اکبــر علیــه الســالم بــه نــام روز جــوان نیــز نمــاد اهمیــت ایــن دوره 

از زندگــی و برجســته ســازی نقــش جوانــان در توســعه و پیشــرفت کشــور و الگــو پذیــری همــه جوانــان از ایــن 

حضــرت بــرای حرکــت در مســیر رســتگاری اســت.

دکتــر ارســالن خالــدی فــر ،  بــا اشــاره بــه رشــادت هــا و رادمــردی هــای شــهداء و جانبــازان دالور بــرای دفــاع 

از امنیــت و اقتــدار کشــور در طــول ۸ ســال جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران افــزود: گرامیداشــت روز جانبــاز 

ــرای حفــظ  ــه ب ــه کســانی اســت ک ــازان و هم ــه جانب ــه مــردم نســبت ب ــرام عمیــق و ارادت خالصان ــاد احت نم

میهنشــان از جســم و جــان خــود گذشــتند.

وی ضمــن آرزوی توفیــق خدمــت بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران و حفــظ ارزشــهای انقالب اســالمی 

ــی از  ــات ناش ــدن تبع ــی مان ــهید و باق ــزاران ش ــون ه ــم خ ــا تقدی ــه ب ــی ک ــتاوردهای مقدس ــت از دس و صیان

ــق خدمــت در  ــال توفی ــد متع ــده اســت از درگاه خداون ــه دســت آم ــاز ب ــزاران جانب ــرای ه ــی ب جراحــات جنگ

جهــت حفــظ و ارتقــای ســالمت مــردم را مســئلت نمــود.

ــداران و  ــازان، پاس ــی جانب ــزون تمام ــات روز اف ــر و توفیق ــول عم ــتی و ط ــه، تندرس ــر در ادام ــدی ف ــر خال دکت

ــود. ــئلت نم ــت مس ــرت احدی ــان را از درگاه حض ــی جوان ــزان و تمام ــن عزی ــای ای ــواده ه خان
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ــک والدت  ــن تبری ــاری، ضم ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش وب دا؛ رئی

حضــرت ابوالفضــل العبــاس (ع) و روز جانبــاز،  آســایش و امنیــت امــروز کشــور را مرهــون رشــادت هــای رزمنــدان، شــهدا، 

جانبــازان، آزادگان و فــداکاری هــای خانــواده هــای ایــن عزیــزان دانســت.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر در مراســم گرامیداشــت مقــام جانبــاز در جمــع جانبــازان شــاغل و بازنشســته 

ــد اســت  ــت: امی ــا در طــول خدمــت گف ــده آنه ــات ارزن ــر از خدم ــزان ضمــن تقدی ــن عزی ــواده هــای ای دانشــگاه و خان

هریــک از مــا بــا انجــام صحیــح وظایــف محولــه در نــزد شــهدا و جانبــازان روســفید باشــیم.

وی تصریــح کــرد: عرصــه ســالمت یکــی از عرصــه هــای حســاس بــرای ارائــه خدمــت اســت و فعالیــن در ایــن عرصــه 

وظیفــه خطیــری بــر عهــده دارنــد و بــدون شــک اجــر ایــن مســئولیت ســنگین و طاقــت فرســا در نــزد خداونــد محفــوظ 

اســت.

ــا  ــر چــه همــواره ســعی مــی شــود ب ــه مشــکالت در ســطح وزارت و دانشــگاه گفــت: اگ ــا اشــاره ب ــر ب ــدی ف ــر خال دکت

برگــزاری مراســم بزرگداشــت و یــادآوری مناســبت هــای ایــن چنینــی از زحمــات عزیــزان در حــوزه هــای مختلــف تقدیــر 

شــود ولــی آنگونــه کــه شایســته اســت مقــدور نیســت.

وی در ادامــه از جانبــازان شــاغل و بازنشســته ایــن دانشــگاه خواســت بــا دیــدن نامالیمــات در جامعــه احســاس دلســردی 

نکننــد و بــا تــوکل بــر خداونــد بــرای پشــت سرگذاشــتن موانــع و مشــکالت تــالش نماینــد.

گفتنــی اســت، مراســم گرامیداشــت روز جانبــاز  پنجشــنبه مــورخ ســی ام فرودیــن مــاه ۹۷ بــا حضــور جانبــازان بازنشســته 

و شــاغل در دانشــگاه و خانــواده هایشان، مشــاور اســتاندار در امــور ایثارگــران و مدعوینــی از ســایر ارگان هــای مرتبــط در 

مجتمــع اللــه شــهرکرد برگــزار شــد.
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ارائه گزارش دستاوردهای برنامه تحول نظام سالمت در خطبه های پیش از نماز جمعه شهرکرد

وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

ــور  ــا حض ــالمت ب ــه س ــن روز از هفت ــی در هفتمی و درمان

در مصلــی بــزرگ امــام خمینــی (ره) شــهرکرد پیــش از 

ــه هــای  ــه اهــداف و برنام ــه ارائ ــه ب ــاز جمع ی نم خطبه

ــاه) و  ــت م ــم اردیبهش ــت هفت ــم لغای ــالمت (یک ــه س هفت

ــام ســالمت در اســتان  ــتاوردهای برنامــه تحــول نظ دس

ــت. پرداخ

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر ضمــن تبریــک 

ــع  ــالمت در جم ــه س ــت هفت ــعبانیه و گرامیداش ــاد ش اعی

نمازگــزاران نمــاز عبــادی سیاســی جمعــه، نســبت بــه شــیوع 

بیمــاری هــای غیــر واگیــر در جامعــه هشــدار داد.

ــتن  ــار گذاش ــی و کن ــیوه زندگ ــالح ش ــرد: اص ــح ک وی تصری

ــاالی شــکر  ــی ، مصــرف ب ــم تحرک ــط همچــون ک عــادات غل

ــی  ــی توجه ــات و ب ــا، اســتعمال دخانی ــی ه ــک و چرب و نم

ــراب و  ــر اضط ــر مض ــترس زا و تاثی ــل اس ــه عوام ــبت ب نس

افســردگی در شــیوع بیمــاری هــای مزمــن همچــون دیابــت، 

ــكار  ــن راه ــا مهمتری ــرطان ه ــواع س ــاال و ان ــون ب ــار خ فش

ــار بیمــاری هــا اســت. ــرای كاهــش ب ب

ــرای  ــه ب ــورت گرفت ــر ص ــات موث ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب

ارتقــاء کیفیــت خدمــات در حــوزه هــای بهداشــتی و درمانــی 

بــر لــزوم اطــالع رســانی و ترویــج فرهنــگ خــود مراقبتــی و 

ارائــه آمــوزش هــا از ســنین کودکــی تاکیــد داشــت.

وی اظهــار داشــت: در کنــار اقدامــات پیشــگیرانه بایــد 

نســبت بــه توســعه زیرســاخت هــا و رفــع کمبودهــای حــوزه 

ــه  ــی ب ــت در دسترس ــراری عدال ــتان و برق ــالمت در اس س

ــرد. ــالش ک ــوزه ت ــن ح ــات ای خدم

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان، در ادامــه بــه کمبــود 

ــون  ــم اکن ــزود: ه ــت و اف ــاره داش ــتانی اش ــت بیمارس تخ

ــتان  ــتانی در اس ــت بیمارس ــد تخ ــزار و چهارص ــدود یکه ح

فعــال مــی باشــد کــه در مقایســه بــا اســتان هــای همجــوار 

و بــا جمعیــت مشــابه بــا کمبــود حــدود یكهــزار و هفتصــد 

تخــت بســتری مواجــه هســتیم.

ــی،  ــوع خدمات ــای متن ــه ه ــرای برنام ــه اج ــه ب وی در ادام

ــرد  ــه ســالمت اشــاره ک ــول هفت آموزشــی و فرهنگــی در ط

ــا  ــی ب ــتی - درمان ــرح بهداش ــه ۲۲ ط ــن هفت ــزود: در ای و اف

ــه  ــتان ب ــطح اس ــال در س ــارد ری ــر ۸۰ میلی ــغ ب ــاری بال اعتب

ــید. ــرداری رس ــره ب به

ــتی و  ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

ــا را شــامل  ــروژه ه ــن پ ــاری ای ــی چهارمحــال و بختی درمان

پایــگاه اورژانــس و فوریــت هــای پزشــکی، خانــه بهداشــت، 

خانــه پزشــک و مرکــز جامــع ســالمت در مناطــق شــهری و 

ــرد. ــوان ک ــتایی عن روس

دکتــر خالــدی فــر تصریــح کــرد: همچنیــن تــا پایــان ســال 

۷۷ طــرح درمانــی بهداشــتی دیگــر نیــز تکمیــل و بــه 

ــد. ــی رس داری م بهره

ــتان  ــی بیمارس ــگ زن ــن کلن ــزاری آئی ــن از برگ وی همچنی

یکهــزار تختخوابــی در مجتمــع رحمتیــه خبــر داد و خواســتار 

ندیش  حمایــت مســئولین و مشــارکت مــردم و خیریــن نیک

بــرای تامیــن اعتبــارات مــورد نیــاز و اجــرای هرچــه ســریعتر 

ــات تخصصــی و  ــردم از خدم ــدی م ــره من ــروژه و به ــن پ ای

فــوق تخصصــی ایــن مرکــز شــد.

ــا  وی گفــت: همچنیــن در هفتمیــن روز از هفتــه ســالمت ب

همــکاری ســایر ارگان هــا، همایــش پیــاده روی خانوادگــی بــا 

اســتقبال خــوب مــردم در شــهرکرد و تعــدادی از شهرســتان

برگــزار شــد.
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کلنگ بیمارستان هزار تختخوابی در چهارمحال و بختیاری به زمین زده شد

ــگاه  ــس دانش وب دا؛ رئی

ــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی  عل

ــه زمیــن زده  و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از ب

ــی  ــت خواب ــزار تخ ــک ه ــتان ی ــگ بیمارس ــدن کلن ش

ایــن اســتان بــا حضــور مســئولین مجمــع خیریــن ســالمت 

کشــور و دو تــن از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی همزمــان بــا ششــمین روز از هفتــه ســالمت 

ــر داد. خب

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: آئیــن کلنــگ زنــی بیمارســتان یــک هــزار تختخوابــی اســتان 

ــن ســالمت کشــور، اســتاندار ،  ــر کل مجمــع خیری ــا حضــور دبی روز پنجشــنبه مــورخ ششــم اردیبهشــت مــاه جــاری ب

فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد، روســای مراكــز بهداشــتی و درمانــی، اعضــای هیــات امنــای مجمــع خیریــن ســالمت اســتان 

و جمعــی از مســئولین اســتانی، معاونیــن دانشــگاه علــوم پزشــكی و دكتــر نوریــان و رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان مهنــدس 

خالــدی در مجتمــع رحمتیــه برگــزار و نویــد ارائــه خدماتــی هــر چــه بهتــر بــه هــم اســتانیان داده شــد.

وی، ایــن روز را خاطــره ای مانــدگار در اذهــان عمــوم هــم اســتانیان دانســت و افــزود: بــا توجــه بــه کمبــود شــدید تخــت بیمارســتانی در 

چهارمحــال و بختیــاری فراهــم نمــودن زمینــه تامیــن ایــن کمبودهــا ضــروری اســت.

ــری از مراجعــه  ــه منظــور جلوگی ــار داشــت: ب ــر ضــرورت فرهنــگ ســازی و پیشــگیری از بیمــاری هــا اظه ــد ب ــر ضمــن تاکی ــدی ف ــر خال دکت

ــن شــود. ــه خدمــات تخصصــی در اســتان تامی ــرای ارائ ــاز ب ــزات مــورد نی ــز و تجهی ــد مراک ــه اســتان هــای همجــوار بای ــاران ب بیم

ــار داشــت:  ــرار گرفتــن در یــک قطــب اظه ــًا مســاوی و ق ــا جمعیتــی تقریب ــزد ب ــا مقایســه اســتان ی ــوم پزشــکی شــهرکرد ب رئیــس دانشــگاه عل

ــتند. ــه هس ــتانی مواج ــت بیمارس ــد تخ ــزار و هفتص ــود یكه ــا کمب ــدودًا ب ــاری ح ــال و بختی ــتان چهارمح ــی اس ــز درمان ــون مراک کن هم

وی ششــم اردیبهشــت را روزی مهــم و ســرآغاز رقــم خــوردن اتفاقــات خــوب در چهارمحــال و بختیــاری دانســت و دســت یــاری بــه ســوی تمامــی 

مــردم و خیریــن نیــک اندیــش حــوزه ســالمت دراز کــرد و خواســتار مشــارکت هرچــه بیشــتر ایــن عزیــزان بــرای توســعه زیرســاخت هــای حــوزه 

بهداشــت و درمــان گردیــد.

در ادامــه ایــن مراســم، اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری، بــه زمیــن خــوردن کلنــگ احــداث بیمارســتان یکهــزار تختخوابــی را اتفاقــی مبــارک در حــوزه 

ســالمت اســتان دانست.

ــوان  ــه عن ــز ب ــتان نی ــئولین اس ــت، مس ــار داش ــت و اظه ــن دانس ــارکت خیری ــد مش ــزرگ را نیازمن ــروژه ب ــن پ ــرداری از ای ــره ب ــال عباســی ، به اقب

ــتند. ــروژه هس ــن پ ــر از ای ــه زودت ــرداری هرچ ــره ب ــرای به ــگاه ب ــولین دانش ــن و مس ــار خیری ــت در کن ــدگان دول نماین

ــف در  ــای مختل ــت ه ــتگی قومی ــرت و همبس ــه غی ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــز در ای ــهرکرد نی ــامان و ش ــن، س ــای ب ــتان ه ــردم شهرس ــده م نماین

ــی و  ــی تخصص ــز درمان ــن مرک ــات ای ــر از خدم ــه زودت ــئولین هرچ ــردم و مس ــکاری م ــا هم ــرد: ب ــدواری ک ــار امی ــاری اظه ــال و بختی چهارمح

ــویم. ــد ش ــره من فوق به

دکتر اردشیر نوریان افزود: انتظار می رود خیرین سالمت برای احداث این پروژه نیز همچون گذشته مشارکت فعال داشته باشند.
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تاکید ریاست دانشگاه بر هماهنگی و تعامل هرچه بیشتر معاونت ها و واحدهای مختلف دانشگاه

ــل هرچــه  ــر هماهنگــی و تعام ــاری ب ــی چهارمحــال و بختی ــات بهداشــتی و درمان ــوم پزشــکی، خدم وب دا؛ رئیــس دانشــگاه عل

بیشــتر معاونــت هــا و کلیــه واحدهــای تابعــه در راســتای پیشــبرد اهــداف حــوزه ســالمت و ارتقــاء ســطح خدمــات ایــن مجموعــه 

تاکیــد کــرد.

ــن  ــگاه ، ضم ــران دانش ــا و مدی ــن،  روس ــدادی از معاونی ــه تع ــم معارف ــر در مراس ــدی ف ــالن خال ــر ارس ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــی  ــری و تمام ــام معظــم رهب ــرای مق ــام و آرزوی ســالمتی و صحــت ب ــام راحــل، شــهدای واال مق ــاد و خاطــره ام گرامیداشــت ی

ــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ، اظهــار امیــدواری کــرد: روزه داران عزیــز تاکنــون از مــاه پــر فیــض رمضــان  خدمتگــزاران ب

ــرده باشــند. ــره را ب کمــال به

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســختی قبــول مســئولیت در پســت هــای اجرایــی و مدیریتــی اظهــار داشــت: قبــول مســئولیت بــار 

امانتــی اســت کــه بــه افــراد ســپرده مــی شــود و بــا توجــه بــه ایجــاد تعهــد بــرای افــراد در پیشــگاه الهــی و نــزد مــردم بایــد 

تــالش الزم بــرای انجــام آن بــه بهتریــن نحــو صــورت بگیــرد.

ــط  ــت توس ــل زحم ــالش و تقب ــف و ت ــای مختل ــوزه ه ــگاه در ح ــای دانش ــت ه ــی موفقی ــه برخ ــه ب ــر در ادام ــدی ف ــر خال دکت

مســئولین و مدیرانــی کــه در ایــن جلســه تکریــم شــدند اشــاره داشــت و افــزود: حفــظ احتــرام ایــن عزیــزان و اســتفاده از مهــارت، 

تجــارب و نظــرات آنهــا از اولویــت هــای کاری مســئولین فعلــی و کارکنــان مجموعــه اســت.

ــل و همــکاری هرچــه  ــا تعام ــرد ب ــدواری ک ــار امی ــرد و اظه ــی ک ــوب ارزیاب ــن اعضــای مجموعــه را مطل وی همــکاری و اتحــاد بی

ــگاه شایســته آن باشــیم. ــن در جای ــرار گرفت ــرای ق ــت دانشــگاه ب بیشــتر شــاهد پیشــرفت و تســریع حرک

گفتنــی اســت، پیــش از ایــراد ســخنرانی ریاســت دانشــگاه، دکتــر هاشــم زاده، دکتــر رفیعیــان، دکتــر محمــدی بــه عنــوان تکریــم 

شــدگان ایــن مراســم ســخنرانی و ضمــن ارائــه گــزارش کوتاهــی از فعالیــت هــای مــدت خدمتشــان بــرای مســئولین فعلــی آرزوی 

موفقیــت و توفیــق نمودنــد.

ــر از  ــر و ضمــن تقدی ــی تقدی ــان در ســمت قبل ــز از همــکاری هــای مســئولین و کارکن ــور نی ــر ملکپ ــر دارابــی و دکت ــن دکت همچنی

حســن اعتمــاد ریاســت بــرای واگــذاری مســئولیت جدیــد، خواســتار همــكاری كاركنــان بــرای ادامــه فعالیــت در ســمت جدیدشــان 

شــدند.

بــر اســاس ایــن گــزارش،  تقدیــم احــکام افــراد تکریــم شــده و معارفــه شــدگان و ثبــت عکــس یــادگاری در کنــار ریاســت و مســئول 

دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه پایــان بخــش ایــن مراســم بــه یادماندنــی بــود.
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ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش وب دا؛ رئی

ــاه  ــت م ــتم اردیبهش ــیدن هش ــرا رس ــی ف ــاری در پیام ــال و بختی چهارمح

ــه  ــزاران عرص ــه خدمتگ ــه هم ــت کار را ب ــی و بهداش ــی ایمن ــالروز جهان س

ــان  ــب کار، کارشناس ــکان ط ــًا پزش ــه خصوص ــالمت جامع ــت و س بهداش

بهداشــت حرفــه ای فعــال در زمینــه ایمنــی و ســالمت شــاغلین (در بخــش 

ــت. ــك گف ــران تبری ــان و كارگ ــی) ، کارفرمای ــی و خصوص دولت

بــه گــزارش وب دا؛ در متــن پیــام دکتــر ارســالن خالــدی فــر آمــده اســت، 

 ILO) International Labour Organization) ــی کار ــن الملل ســازمان بی

از ســال ۲۰۰۳ بــا هــدف پیشــگیری از حــوادث و بیماریهــای شــغلی مراســمی 

را در ایــن روز کــه در ایــران مصــادف بــا ۸ اردیبهشــت مــاه اســت 

برگــزار مــی نمایــد. روز جهانــی ایمنــی و ســالمت شــغلی در واقــع 

ــردن کار  ــه ک ــرای نهادین ــی ب ــن الملل ــالیانه بی ــت س ــک فعالی ی

ــل هــر  ــه در ۲۸ آوری ــان اســت ك ــن در سرتاســر جه ــالم و ایم س

ســال ایــن مراســم برگــزار مــی گــردد. برگــزاری ایــن مراســم یــك 

ــی كار  ــن الملل ــازمان بی ــی س ــتراتژیهای جهان ــم از اس ــش مه بخ

ــی و ســالمت شــغلی در همــه محیــط هــای  ــرای ارتقــای ایمن ب

كاری اســت كــه باعــث ارتقــای آگاهــی مــردم و همچنیــن افزایش 

امنیــت و ســالمت در محیــط كار مــی شــود. امســال روز جهانــی 

ایمنــی و بهداشــت كار بــا شــعار" بهبــود ایمنــی و بهداشــت كارگــران جــوان و 

 improve the safety and health of young)"خاتمــه دادن كار كــودكان

( workers and end child labour

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــات ب ــریع اقدام ــدف تس ــه ه ــت ک ــده اس ــرح ش مط

ــت: ــر اس ــد نظ ــر م ــوارد زی ــامل م ــدار ش ــعه پای ــداف توس اه

الف) محیط کار ایمن و مطمئن برای همه کارگران تا سال ۲۰۳۰ 

ب) پایان دادن به همه اشکال کار کودکان تا سال ۲۰۲۵. 

وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

ــت روز  ــه اردیبهش ــیدن ن ــرا رس ــاری، ف ــال و بختی ــی چهارمح درمان

ــه  ــاوران ب ــان و مش ــی روان شناس ــه تمام ــناس را ب ــی روانش جهان

ویــژه عزیزانــی کــه در اســتان مشــغول بــه خدمــت هســتند تبریــک 

ــت. گف

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر بــا اشــاره بــه نقــش 

ــار  ــراد اظه ــالمت روح و روان اف ــن س ــزان در تامی ــن عزی ــر ای موث

ــه  ــع دغدغ ــه رف ــراب و کمــک ب ــان اضط ــدون شــک درم داشــت: ب

هــای یــک شــخص در تامیــن ســالمت جســمی آن فــرد و بــه دنبــال 

ــر اســت. وی در  ــه موث ــواده و جامع ــاء ســطح ســالمت خان آن ارتق

ــش روح و  ــه داران آرام ــگان و طالی ــکوه فرهیخت ــزت وش ــه، ع ادام

روان آدمــی در ســایه ذکــر و یــاد الهــی را از خداونــد متعــال مســئلت 

نمــود.

گفتنــی اســت، روز روانشــناس و مشــاور مصــادف بــا ســالروز ابــالغ 

قانــون تاســیس ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره جمهــوری 

اســالمی ایــران در مجلــس شــورای اســالمی اســت.

وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــه  ــن روز را ب ــر ای ــیدن روز کارگ ــرا رس ــتانه ف ــاری، در آس ــال و بختی چهارمح

تمامــی کارگــران و مجاهــدان صبــور و شــریفی کــه در راه پیشــرفت و آبادانــی 

ــت. ــك گف ــند تبری ــی کش ــت م ــواده زحم ــاش خان ــن مع ــور و تامی کش

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال ۹۷ 

و تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر حمایــت از کاالی ایرانــی و تولیــد و اشــتغال 

ــه انتظــارات و حقــوق ایــن قشــرعزیز، بتــوان  ــژه ب ــا توجــه وی امیــد اســت ب

ــران زحمــت كــش  ــود وضعیــت کارگ ــرای خودکفایــی کشــور و بهب ــه را ب زمین

فراهــم نمائیــم.

وی، نامگــذاری یــک روز از تقویــم رســمی کشــور بــه نــام کار و کارگــر را فرصتــی 

ــزان در کســب موفقیت هــای  ــر ایــن عزی ــادآوری نقــش موث ــرای ی مناســب ب

مســتمر در عرصــه کار و تولیــد و قدردانــی از ایــن انســانهای بــی ادعــا دانســت.

ــه  ــالدی ک ــم می ــال در تقوی ــر س ــی" ه ــاه "م ــن روز از م ــت، اولی ــی اس گفتن

ــاه  ــت م ــا ۱۲ اردیبهش ــای ۱۱ ی ــا روزه ــوالً ب ــی معم ــری شمس ــم هج در تقوی

ــام دارد. ــر ن ــی کار و کارگ ــود ، روز جهان ــی ش ــادف م مص

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به 

مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت کار

تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی روانشناس

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کار و کارگر



پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت فرا رسیدن روز معلم

ــاری ،  ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش وب دا؛ رئی

فرارســیدن ۱۲ اردیبهشــت ســالروز شــهادت اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری (ره) و آغــاز هفتــه معلــم 

ــی و دانشــجویان  ــات علم ــژه اســاتید،  اعضــای هی ــه وی ــه ب ــگاهیان فرهیخت ــه دانش ــه جامع را ب

تبریــک گفــت. 

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر بــا اشــاره بــه نقــش موثــر آمــوزش صحیــح و علــم 

و دانــش در پیشــرفت و بالندگــی کشــور افــزود: بــدون شــک جایــگاه معلمیــن و اســاتیدی کــه در 

کنــار آموختــن مباحــث علمــی آمــوزگار اخــالق و فضایــل اخالقــی هســتند بســیار واال و شایســته 

تقدیــر اســت. 

ــا تاســی از شــهید بزرگــوار اســتاد مطهــری،  وی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد، همــه اســاتید ب

نمونــه کامــل از همــه فضایــل معلمــی و اســتادی در راســتای پــرورش نســلی فرهیختــه کــه 

حافــظ ارزشــهای انقــالب اســالمی و آرمــان هــای واالی امــام راحــل و پیــرو والیــت 

فقیــه و عــزت و اقتــدار کشــور در بیــن کشــورهای اســالمی و جهــان، 

گام برداشــته و در ایــن مســیر موفــق و مویــد باشــند.

ــاتید و  ــن،  اس ــه معلمی ــرای هم ــه ب ــر در ادام ــدی ف ــر خال دکت

اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه و همــه کســانی کــه در راســتای 

ــد از درگاه خدوانــد متعــال  ــر مــی دارن ارتقــاء دانــش کشــور گام ب

ــود. ــت نم ــالمتی،عزت و موفقی ــب س طل

ــون دو هــزار و ۵۰۵ دانشــجو در ۸ مقطــع  ــی اســت، هــم اکن گفتن

ــل  ــه تحصی ــغول ب ــگاه مش ــن دانش ــکده ای ــی در ۷ دانش تحصیل

هســتند کــه در مجمــوع ۲۳۷ نفــر عضــو هیــات علمــی شــامل: ۳۴ 

مربــی،  ۱۶۵ اســتادیار،  ۳۰ دانشــیارو ۸ اســتاد در ایــن دانشــگاه 

ــه تدریــس هســتند. مشــغول ب

تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت روز ماما

ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش وب دا؛ رئی

چهارمحــال و بختیــاری پانزدهــم اردیبهشــت (پنجــم مــاه مــی)، روز 

جهانــی مامــا را بــه تالشــگران ایــن رســته، اســاتید فــن مامائــی و تمامــی 

ــل هســتند،  ــه تحصی ــن رشــته مقــدس مشــغول ب ــه در ای دانشــجویانی ک

ــود. ــرض نم ــت ع ــک و تهنی تبری

ــی بــه  ــر افــزود: جامعــه مامای ــدی ف ــر ارســالن خال ــه گــزارش وب دا؛ دکت ب

ــواده بــزرگ پزشــکی کشــور، ضمــن کمــک بــه  عنــوان یکــی از اعضــای خان

ــات چشــمگیر نظــام  ــادر موجــب كســب توفیق ــوزاد و م ــظ ســالمت ن حف

ــر و ارتقــاء ســطح ســالمت جامعــه  ــه خدمــات هرچــه بهت ســالمت در ارائ

مــی گــردد.

ــه  ــرادی ک ــتین اف ــوان نخس ــه عن ــا ب ــن ماماه ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

ــزد  ــی ن ــگاه واالی ــام و جای ــتند از مق ــش هس ــزرگ آفرین ــداد ب ــاهد رخ ش

ــت: اینجانــب از  ــر گف ــدی ف ــر خال ــد متعــال برخــوردار هســتند. دکت خداون

ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و ضمــن گرامیداشــت، مقــام واالی مامــا، بــرای 

ایــن فرشــتگان ســختکوش آرزوی توفیــق روز افــزون و ســالمتی مــی نمایــم.
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وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی،  خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

و بختیــاری فــرا رســیدن ۲۷ اردیبهشــت مــاه، روز ارتباطــات و روابــط عمومــی را بــه 

تمامــی تــالش گــران ایــن عرصــه تبریــک گفــت.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر بــا اشــاره بــه رســالت خطیــر مســئولین و رابطیــن 

روابــط عمومــی در امــر اطــالع رســانی و آگاهــی بخشــی و ایجــاد پــل ارتباطــی بیــن مســئولین و مــردم اظهــار داشــت: فعالیــت در عرصــه 

ســالمت نقشــی بــی بدیــل در کمــک بــه رفــع دغدغــه هــای اساســی مــردم دارد و بــدون شــک تــالش در عرصــه اطــالع رســانی از خدمــات 

صــورت گرفتــه و انعــکاس انتظــارات و كمــك بــه شناســایی نقــاط ضعــف و حركــت در جهــت تبدیــل نمــودن آنهــا بــه نقــاط قــوت و دادن 

امیــد بــه جامعــه نــزد خداونــد دارای اجــری عظیــم و از ســوی مســئولین دانشــگاه قابــل تقدیــر و ســتایش اســت.

وی در ادامــه ضمــن آرزوی ســالمتی و موفقیــت بــرای فعالیــن عرصــه ارتباطــات و روابــط عمومــی گفــت: امیــد اســت یکایــک ایــن عزیــزان 

هــر روز بیشــتر از گذشــته در ایفــای نقــش حیاتــی و بــی بدیــل خــود در اجــرای راهبردهــا و پیشــبرد اهــداف و برنامــه هــای کالن و ایجــاد 

ارتبــاط دوســویه بیــن دانشــگاه بــا افــکار عمومــی و مخاطبــان موفــق عمــل نماینــد.

گفتنی است، ۲۷ اردیبهشت ماه به عنوان روزارتباطات وجامعه اطالعاتی نامگذاری شده است.

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در جمــع مســئولین و رابطیــن روابــط عمومی 

هــای واحدهــای تابعــه ایــن دانشــگاه ضمــن عــرض تبریــک فــرا رســیدن ۲۷ اردیبهشــت، روز ارتباطــات و روابــط عمومــی بــر اهمیــت 

نــوآوری ، خالقیــت  و طراحــی  فعالیتهــای  جدیــد بــه عنــوان مهمتریــن وظایــف  روابــط عمومــی هــا تاکیــد کــرد.

ــی  و  ــای  آت ــا و فعالیته ــل  در برنامه ه ــج  حاص ــال  نتای ــا و اعم ــی  فعالیته ــارت  و ارزیاب ــر، نظ ــدی ف ــالن خال ــر ارس ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

طراحــی  و برنامه ریــزی  بــرای  ارتقــاء کلیــه  امــوری  کــه  بــه  رشــد کمــی  و کیفــی  ارتبــاط و همدلــی  بیــن  دانشــگاه  ومــردم  و دســتگاهها و 

ــا یكدیگــر را از دیگــر وظایــف مســئولین روابــط عمومــی ایــن مجموعــه برشــمرد. ــان  ب ــران  و کاركن مدی

وی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه نقــش و جایــگاه ویــژه روابــط عمومــی هــا در پیشــبرد اهــداف ســازمانی و ایجــاد ارتبــاط موثــر و ســازنده 

بــا مخاطبیــن امــروزه روابــط عمومــی بــه عنــوان یــک رســالت مطــرح اســت و شــغل نیســت. 

دکتــر خالــدی فــر در ادامــه بــه تاثیــر مثبــت ارتبــاط و تعامــل دوســویه بیــن مــردم و مســئولین و متولیــان تامیــن و حفــظ ســالمت اشــاره 

داشــت و افــزود: روابــط عمومــی هــای واحدهــای مختلــف دانشــگاه مــی تواننــد بــا برقــراری ایــن ارتبــاط و بــه عنــوان حلقــه واســطه و 

اتصــال دهنــده نهادهــا و ســازمان هــای جامعــه در ارتقــاء شــاخص هــای بهداشــتی و ســطح ســواد ســالمت جامعــه بــه بهبــود وضعیــت 

ســالمت جامعــه نقــش ایفــا نماینــد.

ــر از  ــر گــذار دانســت و ضمــن تقدی ــل توجــه و تاثی ــط عمومــی هــا را مهــم، قاب ــوم پزشــکی شــهرکرد، وظایــف رواب رئیــس دانشــگاه عل

زحمــات یکایــک مســئولین و رابطیــن روابــط عمومــی هــا، ایــن عزیــزان را بــه داشــتن دو ویژگــی اندیشــه خــالق و انگیــزه پیشــرفت 

توصیــه کــرد و اظهــار داشــت: اندیشــه خــالق موجــب اتمــام امــور بــه درســت تریــن شــیوه و انگیــزه پیشــرفت باعث تالشــمندی، 

خودشــکوفایی و برانگیختگــی فــرد شــده و در او ســازگاری بــا محیــط و رضایتمنــدی بــه وجــود مــی آورد.

وی، رعایــت اخــالق را از دیگــر نــکات کاربــردی در روابــط عمومــی عنــوان کــرد و افــزود: همــواره بایــد بــا رعایــت نــکات 

ــع بیــن منافــع عمومــی و منافــع  ــه موق ــار صحیــح و ب اخالقــی همچــون امانــت داری، صداقــت و انعــکاس اخب

ســازمانی هماهنگــی و تعــادل برقــرار شــود.

نوآوری ، خالقیت  و طراحی  فعالیتهای  جدید از اهم وظایف  روابط عمومی  است
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دعوت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان برای حضور پرشکوه 

دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس

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

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، از مــردم فهیــم و همیشــه 

ــان و  ــی، کارکن ــات علم ــای هی ــژه اعض ــه وی ــتان ب ــه اس در صحن

ــی  ــرای حضــور حماســی در راهپیمای دانشــجویان ایــن دانشــگاه ب

ــل آورد. ــه عم ــوت ب ــدس دع ــی ق روز جهان

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر، ضمــن آرزوی قبولــی 

ــت: حضــور  ــار داش ــی اظه ــادات هــم اســتانیان گرام ــات و عب طاع

مــردم انقالبــی بــرای دفــاع از مظلومیــت فلســطین اشــغالی در روز 

قــدس نمــاد آزادی خواهــی و اتحــاد و همبســتگی ملتــی اســت کــه 

همــواره جنایــات مدعیــان حقــوق بشــر و دموکراســی را بــه گــوش 

جهانیــان رســانده انــد.

وی تصریــح کــرد: حضــور مــردم در راهپیمایــی روز جهانــی قــدس 

بــدون شــک نــور امیــد را  در دل مســتضعفان جهــان روشــن کرده و 

نشــانگر حمایــت معنــوی از همــه آزادی خواهــان در سراســر جهــان 

بــرای پایــان دادن بــه حکومــت غاصبــان و ظالمــان مــی باشــد. 





مراسم کلنگ زنی بیمارستان هزار تختخوابی در چهارمحال و بختیاری

مراسم بزرگداشت روز جانباز
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منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون  دا؛  وب 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در برنامــه 

ــه تشــریح ابعــاد  رادیویــی "در مســیر توســعه" ب

ایــن معاونــت در حــوزه  مختلــف خدمــات 

ســالمت اســتان پرداخــت.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر حمیــد رئیســی گفــت: 

ــن شــده  ــداف تعیی ــف و اه ــه وظای ــا توجــه ب ب

بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان معاونــت 

توســعه مدیریــت ایــن دانشــگاه پشــتیبانی 

و کمــک بــه ســایر معاونــت هــا در اجــرای 

برنامــه هــا و سیاســت هــای ســازمان بهداشــت 

ــاده  ــتای آم ــت را در راس ــی و وزارت بهداش جهان

ــردن منابــع مالی، انســانی و فیزیکــی و تامیــن  ک

ــده دارد. ــای الزم را برعه ــاخت ه زیرس

ــان اینکــه بیشــتر برنامــه هــای وزارت  ــا بی وی ب

بهداشــت در راســتای ارتقــاء ســالمت اســت 

افــزود: اجــرای ایــن برنامــه هــا نیازمنــد فراهــم 

شــدن زیرســاخت هــا اســت کــه خوشــبختانه از 

ــا اجــرای برنامــه تحــول  ابتــدای دولــت دهــم ب

شناســی،  آســیب  انجــام  و  ســالمت  نظــام 

ــای  ــه ه ــگاه هــا، خان ــز ، پای ــیاری از مراک بس

تجهیــزات فرســوده بــا تامیــن  بهداشــتی و 

ــداری  ــازی و خری ــازی، بازس ــارات الزم بهس اعتب

ــد. ش

دکتــر رئیســی گفــت: بــا توجــه دولــت بــه حــوزه 

بهداشــت در قالــب برنامــه تحــول نظــام ســالمت 

ــروژه  ــاری ۳۱۵ پ ــال و بختی ــتان چهارمح در اس

بهداشــتی شــامل: احــداث خانــه بهداشــت، 

ی  بیماری کلینیــک  آزمایشــگاه،  پایــگاه، 

ــداد ۲۱۵  ــن تع ــف و از ای ــره تعری ــاری و غی رفت

ــرداری و در  ــره ب ــته به ــال گذش ــروژه در ۶ س پ

اختیــار حــوزه بهداشــت قــرار گرفــت و تجهیــزات 

ــد. ــداری گردی ــز خری ــز نی ــاز مراک ــورد نی م

خریــداری  بــرای  شــده  هزینــه  اعتبــار  وی، 

ــت در ۶  ــوزه بهداش ــاز در ح ــورد نی ــزات م تجهی

ســال گذشــته را ۱۵ میلیــارد تومــان اعــالم کــرد.

ــا  ــدت ب ــن م ــی ای ــن ط ــه وی، همچنی ــه گفت ب

توجــه بــه ضــرورت فراهــم شــدن محــل زیســت 

مناســب بــرای پزشــکان، ۲۰۰ خانــه پزشــک 

ــا  ــک ب ــه پزش ــرات اساســی شــد و ۶۳ خان تعمی

ــا وزارت  ــترک ب ــای مش ــه ه ــم نام ــام تفاه انج

ــرار  ــکان ق ــار پزش ــداث و در اختی ــت اح بهداش

ــت. گرف

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد ، کمبــود تخــت بســتری 

ــرد و  ــوان ک ــتی عن ــوزه بهداش ــکالت ح را از مش

ــرای  ــادی ب ــای زی ــری ه ــالش و پیگی ــزود: ت اف

از ســوی  نیــاز  مــورد  تامیــن تخــت هــای 

ــام  ــال انج ــی در ح ــتانی و وزارت ــئولین اس مس

اســت. وی افــزود: در حــال حاضــر مراکــز درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری بــا کمبــود حــدود یکهــزار 

تخــت بســتری مواجــه هســتند کــه پیگیری

ــت  ــدازی ۵۴۰ تخ ــوز راه ان ــت مج ــرای دریاف ب

ــت . ــده اس ــام ش انج

بــه گفتــه وی، بــر اســاس شــاخص هــای برنامــه 

پنجــم توســعه تعــداد تخــت هــای بیمارســتانی 

در حــال حاضــر در کشــور ۱.۷ و در اســتان ۱.۲ 

اســت.وی تصریــح کــرد: بــر اســاس رتبــه بنــدی 

کشــور دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در بیــن 

۶۰ دانشــگاه علــوم پزشــکی کشــور در میانــه 

تشریح خدمات حوزه توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی در برنامه رادیویی «در مسیر توسعه»
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ــرار دارد. جــدول ق

دکتــر رئیســی کمبــود منابــع انســانی را از دیگــر 

ــر  مشــکالت حــوزه ســالمت برشــمرد و افــزود: ب

ــون  ــم اکن ــازمانی ه ــارت س ــن چ ــاس آخری اس

ــتار  ــود ۴۰۰ پرس ــا کمب ــتان ب ــی اس ــز درمان مراک

ــتند. ــه هس مواج

ــگاه  ــرو در دانش ــن نی ــه تامی ــان اینک ــا بی وی ب

علــوم پزشــکی از طریــق دولــت و ســازمان امــور 

ــوز  ــدور مج ــا ص ــور و ی ــتخدامی کش اداری اس

اســتخدامی و پرداخــت هزینــه آن از درامدهــای 

ــه  ــا توجــه ب ــه ب بیمارســتانی دانشــگاه اســت ک

ــد زا  ــرو و درآم ــتانی و نی ــت بیمارس ــود تخ کمب

ــالً  ــن راه عم ــتان ای ــای اس ــتان ه ــود بیمارس نب

بــرای دانشــگاه ممکــن نبــوده امــا بــا توجــه بــه 

موافقــت هیــات امنــا و هیــات رئیســه دانشــگاه 

ســال گذشــته آزمــون اســتخدامی برگــزار و پــس 

از طــی مراحــل الزم بــا بــكار گیــری ایــن نیروهــا 

ــران خواهــد شــد. ــرو جب ــود نی بخشــی از كمب

ــد  ــر رون ــه تغیی ــه ب ــا توج ــد، ب ــر ش وی متذک

ــرو و  ــداد نی ــن تع ــات ای ــوع خدم ــا، ن بیماریه

ــاز  ــوی نی ــخ گ ــود پاس ــکیالتی موج ــارت تش چ

ــوان  ــی ت ــارت م ــر چ ــا تغیی ــوده و ب ــز نب مراک

ــود. ــران ش ــا جب ــود نیروه ــود کمب ــدوار ب امی

ــز از  ــی نی ــع مال ــن مناب ــت: تامی ــار داش وی اظه

ــری  ــال پیگی ــه در ح ــت ک ــکالتی اس ــر مش دیگ

ــت. اس

وی گفــت: الزم بــه ذکــر اســت بــرای ارائــه 

خدمــات بهتــر قانــون بهــره وری خدمــات بالینــی 

بــا توجــه بــه ضرایــب داده شــده تــا حــدودی به 

ایجــاد انگیــزه در پرســتاران کمــک کــرده اســت.

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علوم 

پزشــکی شــهرکرد همچنیــن بــه انباشــت بیمــار در 

اورژانــس مراکــز درمانــی اشــاره داشــت و گفــت: 

ــر  ــن ام ــل ای ــه دالی ــژه از جمل ــت وی ــود تخ کمب

اســت کــه عــالوه بــر نارضایتــی بیمار، ارائــه 

ــه  ــکل مواج ــا مش ــش ب ــن بخ ــت را در ای خدم

ــرده اســت. ك

وی در ادامــه بــه افــزوده شــدن ۵۰ تخــت ویــژه 

بــه مجمــوع تخــت هــای فعــال مراکــز درمانــی 

اســتان اشــاره داشــت و افــزود: حــدود ۴۰ تخــت 

ــی  ــز آموزش ــک در دو مرک ــده نزدی ــژه در آین وی

و درمانــی آیــت اللــه کاشــانی و هاجــر(س) 

ــی شــود. ــدازی م ــهرکرد راه ان ش

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد در خصــوص کمبــود 

ــه  ــرای برنام ــا اج ــت: ب ــار داش ــز اظه ــک نی پزش

تحــول نظــام ســالمت در حــوزه درمــان کمبــود 

نیــروی متخصــص مرتفــع و بجــز مقاطــع خــاص 

ــص در  ــوق تخص ــص و ف ــروی متخص ــود نی کمب

ــم. ــتان نداری اس

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  کــرد:  اضافــه  وی 

جــذب  بــرای  رایزنــی  بــر  عــالوه  شــهرکرد، 

وزارت  طریــق  از  کــه  متخصصــی  نیروهــای 

ــای  ــیوه ه ــا ش ــوند ب ــی ش ــع م ــت توزی بهداش

مختلــف از جملــه اســتخدام بــه شــکل قــراردادی 

ــدام  ــص اق ــروی متخص ــن نی ــه تامی ــبت ب نس

ــد. ــی نمای م

ــز  ــی در مراک ــه هــای درمان ــودن هزین ــم ب وی، ک

ــی  ــش خصوص ــتن بخ ــی و نداش ــی دولت درمان

ــاالی  ــم ب ــار و حج ــع بیم ــل تجم ــوی را از عل ق

ــوان  ــتان عن ــی اس ــز درمان ــه مراک ــات ب مراجع

ــرد. ک

موثــر  نقــش  بــه  ادامــه  در  رئیســی  دکتــر 

مشــارکت مــردم در موفقیــت هــای برنامــه هــای 

ــدون  ــزود: ب ســالمت محــور اشــاره داشــت و اف

ــش  ــا در کاه ــه ه ــردم در برنام ــور م ــک حض ش

ــی و  ــع مال ــه از مناب ــتفاده بهین ــا و اس ــه ه هزین

انســانی و رفــع نیازهــای اولیــه و تامیــن ســالمت 

ــت. ــر اس ــیار موث بس

ــت  ــی دول ــر بخش ــرد: در ه ــان ک ــر نش وی خاط

بــه تنهایــی نمــی توانــد تامیــن کننــده امکانــات 

ــارکت  ــه مش ــاز ب ــد و نی ــا باش ــاخت ه ــر س و زی

ــر اســت. ــکار ناپذی ــی ان مــردم و خیریــن ضرورت

ــام  ــدرکاران نظ ــت ان ــه دس ــان از هم وی، در پای

ســالمت، متولیــان امــر اطــالع رســانی و آمــوزش 

ــا مجموعــه  ــرای همــکاری خوبشــان ب و مــردم ب

دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان تقدیــر کــرد.

چهره مراکز بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری با اجرای برنامه تحول نظام سالمت متحول شد

منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون  دا؛  وب 

ــتی و  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه 

ارائــه خدمــات حــوزه ســالمت نیازمنــد حمایــت 

ــتا راه  ــن راس ــزود: در ای ــت اف ــتیبانی اس و پش

انــدازی، بهســازی و خریــد تجهیــزات مــورد نیــاز 

ــالمت در  ــام س ــول نظ ــه تح ــرای برنام ــا اج ب

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق دس

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر حمیــد رئیســی در جمــع 

خبرنــگاران در نشســت خبــری بــه مناســبت 

ــه  ــاز برنام ــان آغ ــزود: در زم ــالمت اف ــه س هفت

ــول نظــام ســالمت خدمــات بهداشــتی و  تح

درمانــی در ۵۰۰ واحــد بــه مــردم ارائــه مــی شــد.

وی تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد ۶۵ مرکــز نوســاز 

و  ۲۳۵ واحــد فرســوده و نیازمنــد نوســازی و 

ــی  ــرات اساس ــد تعمی ــد نیازمن ــش از ۱۹۰ واح بی

ــود . ب

ــرای  ــارات الزم اج ــن اعتب ــا تامی ــه وی، ب ــه گفت ب

۲۳۵ پــروژه در دســتور کار قــرار گرفــت کــه 

ــره  ــه به ــروژه ب ــداد ۱۳۶ پ ــن تع ــون از ای ــا کن ت

ــت. ــیده اس ــرداری رس ب

ــا  ــز ت ــر نی ــروژه دیگ ــزود: ۹۹ پ ــی اف ــر رئیس دکت

پایــان دولــت فعلــی بــه بهــره بــرداری می رســد.

واحــد   ۱۹۰ ، مرکــز  از ۵۰۰  اظهــار داشــت:  وی 

ــه ۱۰۰ درصــد  ــود ک ــرات اساســی ب ــد تعمی نیازمن

ــد. ــام ش ــرات انج تعمی

ــگاه  ــع دانش ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع

 ۱۲۰ بــر  بالــغ  اعتبــاری  از صــرف  ادامــه  در 

میلیــارد ریــال بــرای خریــد تجهیــزات پزشــکی، 

و  داد  خبــر  رفاهــی  و  ،  اداری  دندانپزشــکی 

ــات،  ــن اقدام ــه از ای ــا انجــام مجموع ــزود: ب اف

وضعیــت مراکــز بهداشــتی و درمانــی هــم 

ــت. ــیده اس ــی رس ــطح مطلوب ــه س ــون ب اکن

ــروی  ــی از نی ــذب بخش ــه ج ــی ب ــر رئیس دکت

آزمــون  برگــزاری  بــا  نیــاز  مــورد  انســانی 

بــا  افــزود:  و  داشــت  اشــاره  اســتخدامی 

ــر  ــر واگی ــای غی ــاری ه ــیوع بیم ــه ش ــه ب توج

کنــون خدمــات مشــاوره تغذیــه ای توســط  هم

کارشناســان مربوطــه در مراکــز جامــع خدمــات 

ــردد. ــی گ ــه م ــردم ارائ ــه م ــالمت ب س

گفتنــی اســت، همزمــان بــا دومیــن روز از 

ــور  ــا حض ــری ب ــت خب ــالمت، نشس ــه س هفت

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــن دانش ــت و معاونی ریاس

و اصحــاب رســانه اســتان برگــزار و ضمــن 

ــه  ــای هفت ــه ه ــداف و برنام ــم اه ــریح اه تش

ــزارش عملکــرد دانشــگاه در برنامــه  ســالمت گ

ــواالت  ــه س ــه و ب ــالمت ارائ ــام س ــول نظ تح

ــتان  ــالمت اس ــوزه س ــون ح ــگاران پیرام خبرن

ــد. ــخ داده ش پاس
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معلمین در فرهنگ بشریت از جایگاه ویژه ای برخوردارند

ا؛ مســــــئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظم رهبری در دانشــگاه  وب

ــاد و خاطــره شــهید  ــوم پزشــکی شــهرکرد ضمــن گرامیداشــت ی عل

ــت:  ــار داش ــگاه اظه ــوزه و دانش ــته ح ــاتید برجس ــری از اس مطه

اســاتید و معلمیــن ادامــه دهنــدگان راه انبیــا هســتند و در فرهنــگ 

بشــریت از جایــگاه خاصــی برخــوردار هســتند.

بــه گــزارش وب دا؛ حجــت االســالم و المســلمین حســین مولــوی در 

یازدهمیــن جشــنواره شــهید مطهری در جمع اســاتید و دانشــجویان 

ــه در  ــانی ک ــرای کس ــوام ب ــی ملت و اق ــن تمام ــزود: در بی اف

کســوت معلمــی خدمــت مــی کننــد و بــه آمــوزش ، ارتقــاء ســطح 

ســواد و دانــش بشــریت کمــک مــی كننــد احتــرام قائــل هســتند.

وی خاطرنشــان کــرد: دیــدگاه و جایــگاه ویــژه ای کــه اســالم بــرای 

معلمــان قائــل اســت در هیــچ یــک از مکتــب هــا وجــود نــدارد. وی 

تصریــح کــرد: درفرهنــگ شــیعه مقــام معلمــی آنقدر ارزشــمند اســت 

کــه امــام علــی(ع) در جملــه تاریخــی خــود مــی فرماینــد: هرکــس به 

مــن کالمــی بیامــوزد مــرا بنــده و مطیــع خــود کــرده اســت. حجــت 

االســالم والمســلمین مولــوی در ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد، بتوان 

ــی  قــدردان معلمــان و اســاتیدی باشــیم کــه در مســیر رشــد و تعال

کشــور گام بــر مــی دارنــد.وی همچنیــن بــه ویژگــی هــای معلمیــن 

اشــاره داشــت و عشــق و عالقــه بــه کار، خوشــرویی و خوشــخویی 

ــت و  ــات ، صداق ــات و هیجان ــر احساس ــلط ب ــدر و تس ــعه ص ، س

ــن  ــی هــای برجســته معلمی درســتکاری، آرامــش روحــی را از ویژگ

و اســاتید برشــمرد. مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 

ــوم پزشــکی شــهرکرد اظهــار داشــت: معلمیــن هــم  در دانشــگاه عل

از طریــق گفتــار و بیــان و هــم بــا عمــل، رفتــار و کــردار مــی تواننــد 

هدایتگــر باشــند و قطعــًا شــأن و منزلــت آمــوزگاری کــه بــا رفتــارش 

بــه تعلیــم و تربیــت دیگــران مــی پــردازد واالتــر اســت و خوشــا بــه 

حــال کســانی کــه هــم بــا گفتــار و هــم رفتــار بــه آمــوزش دیگــران 

ــری  ــن جشــنواره شــهید مطه ــی اســت، یازدهمی مــی پردازند.گفتن

ــزار و  ــاری برگ ــاه ج ــت م ــم اردیبهش ــورخ هجده ــنبه م ــه ش روز س

ــد  ــوزه واح ــال در ح ــان فع ــه، کارکن ــان نمون ــاتید و کارشناس از اس

ــی  ــات علم ــب و اعضــای هی ــای منتخ ــان فراینده ــوزش، صاحب آم

بازنشســته تجلیــل بــه عمــل آمــد.

وب دا؛ مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: خدمتگــزاران در نظــام مقــدس 

جمهــوری اســالمی در کشــوری خدمــت مــی کننــد کــه بــا خــون شــهید و رهبــری مــردی الهــی پابرجامانــده اســت و ایــن خــود افتخــار 

بزرگــی بــرای یکایــك ایــن عزیــزان اســت.

ــی از  ــه جمع ــع و معارف ــم تودی ــدگان در مراس ــرکت کنن ــع ش ــوی در جم ــین مول ــلمین حس ــالم و المس ــت االس ــزارش وب دا؛ حج ــه گ ب

معاونیــن، روســا و مدیــران واحدهــای تابعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه قرارگرفتــن در آســتانه والدت حضــرت امــام 

حســن مجتبــی علیــه الســالم و روز اکــرام و تبریــک ایــن روز خجســته و آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات روزه داران و اســتفاده حداكثــری 

از فضایــل مــاه پــر بركــت رمضــان بــا بیــان حدیثــی از ائمــه معصومیــن (ع) بــر قداســت خدمــت بــه مــردم تاكیــد كــرد.وی تصریــح کــرد: 

خدمــت در مجموعــه علــوم پزشــکی توفیقــی اســت کــه نصیــب کارکنــان ایــن مجموعــه شــده و الزم اســت کاركنــان در تمامــی ســطوح 

بــا توجــه ویــژه بــه ایــن توفیــق بــزرگ بــرای خدمــت هرچــه بهتــر و شایســته تــر بــه همنوعــان خــود تــالش نماینــد.وی اظهــار داشــت: 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تقریبــًا در تمامــی حــوزه هــای حســاس و کاربــردی از ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی تــا خدمــات فرهنگــی 

و تربیــت نیــروی انســانی خدمــت مــی نمایــد. مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

اضافــه کــرد: حفــظ وحــدت،  همدلــی و اتحــاد و داشــتن احســاس مســئولیت و تــالش بــرای خدمــت الزمــه موفقیــت ایــن مجموعــه 

اســت.گفتنی اســت، در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از خدمــات دکتــر رضــا محمــدی دکتــر محمــد باقــر ملــک پــور بــه عنــوان 

ــمت  ــه س ــی ب ــود ایمان ــمیع ، محم ــی س ــات حیاتقل ــر از خدم ــا تقدی ــذا و دارو و ب ــت غ ــت معاون سرپرس

سرپرســت مدیریــت امــور مالــی، بــا تقدیــر از دکتــر فریــده دارابــی دکتــر عبدالمجیــد طاهــری بــه ســمت 

سرپرســت دانشــکده پزشــكی و دكتــر دارابــی بــه عنــوان مشــاور ریاســت و مســئول حــوزه برنامــه ریــزی 

ــر  ــان و دکت ــر رفیعی ــالش هــای دکت ــردی و هماهنگــی دانشــگاه معرفــی شــد.همچنین از ت راهب

زاده  بــه تقدیــر و بــه ترتیــب دکتــر کیهــان قطــره و دکتــر حســین هاشــم  امینــی 

ــات ســلولی  ــز تحقیق ــت مراک عنــوان سرپرس

ــی و گیاهــان دارویــی معرفــی  مولكول

شــدند.

خدمتگزاران در کشوری خدمت می کنند که با خون شهید و با رهبری مردی الهی شکل گرفته است
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پیام تسلیت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت سالروز 

ارتحال امام خمینی«ره» و قیام خونین ۱۵ خرداد

ــاد و  ــر، ضمــن بزرگداشــت ی ــدی ف ــر ارســالن خال ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

خاطــره امــام راحــل و ســالروز قیــام ۱۵ خــرداد افــزود: ملــت ایــران همچنان 

ــی«ره»  ــام خمین ــای ام ــه ه ــا و اندیش ــان ه ــای آرم ــتوار پ ــم و اس محک

ایســتاده انــد و همــواره بــه دشــمنان نظــام ثابــت کــرده انــد کــه پاســدار 

ــور و همیشــه در  خــون پــاک شــهدا هســتند.وی تصریــح کــرد: ملــت غی

صحنــه ایــران در راه دفــاع از ارزش هــای نظــام مقــدس و ســرافرازی  ایــران 

اســالمی از هیــچ كوششــی دریــغ نخواهنــد كرد.دكتــر خالــدی فــر افــزود: 

ــوم پزشــكی  ــزرگ دانشــگاه عل ــواده ب جامعــه دانشــگاهیان و اعضــای خان

نیــز بــا تربیــت قشــر فرهیختــه و حافظــان ســالمت و ارائــه خدمــات حــوزه 

بهداشــت و درمــان در راه حفــظ نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی  قــدم 

برداشــته و همــواره بــرای خدمــت بــه نظــام اعــالم آمادگــی مــی نماینــد.
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وب دا؛ معــاون ســابق بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد در برنامــه رادیویــی "در مســیر 

توســعه" بــه تشــریح ابعــاد مختلــف حــوزه 

ــت. ــتان پرداخ ــت اس بهداش

ــد فدایــی در  ــر عبدالمجی ــه گــزارش وب دا؛ دکت ب

ــت از شــاخص  ــی مثب ــن ارزیاب ــه ضم ــن برنام ای

هــای حــوزه بهداشــت در اســتان اظهــار داشــت: 

ســالمت مقولــه ای اســت کــه مــورد نیــاز تمامــی 

آحــاد جامعــه اســت و تمــام گــروه هــای ســنی 

از کــودکان،  نوجوانــان، جوانــان ، میانســاالن 

ــه  ــه گفت ــود. ب ــی ش ــامل م ــالمندان را ش و س

وی، در حــال حاضــر بســته هــای خدمتــی 

در حــوزه بهداشــتی در ســطح یــک از جملــه 

واکسیناســیون، ســالمت آب و غــذا و پیشــگیری 

از بیمــاری هــای واگیــر و غیــر واگیــر در مناطــق 

شــهری و روســتایی بــه صــورت رایــگان بــه همــه 

ــه مــی شــود. ــراد ارائ اف

وی در ادامــه بــه بیمــاری هــای شــایع در اســتان 

ــطح  ــی در س ــور کل ــه ط ــزود: ب ــت و اف پرداخ

جهــان، کشــور و اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

بــا توجــه بــه بررســی هــای انجــام شــده و تغییــر 

شــیوه زندگــی افــراد، بیمــاری هــای غیــر واگیــر 

از جملــه دیابــت، فشــار خــون بــاال، ســکته هــای 

ــوانح  ــا، س ــرطان ه ــواع س ــزی، ان ــی و مغ قلب

و حــوادث، پوکــی اســتخوان، بیمــاری هــای 

تنفســی و ریــوی باالتریــن آمــار را بــه خــود 

ــد. ــی دهن ــاص م اختص

وی بــا بیــان اینکــه ســاالنه از ۴هــزار مــرگ ثبــت 

شــده در اســتان ۵۰ درصــد آن مربــوط بــه ســکته 

ــی  ــی وعروق ــای قلب ــاری ه ــی و بیم ــای قلب ه

اســت افــزود: در ایــن راســتا برنامــه هایــی پیش 

ــرای  ــر ب ــر واگی ــای غی ــاری ه ــند بیم ــی و س بین

کنتــرل ایــن بیمــاری هــا تدویــن شــده اســت.

ــوه  ــند نح ــن س ــن ای ــا تدوی ــه وی، ب ــه گفت ب

همــکاری متولیــان در حــوزه ســالمت تــا ۱۰ 

ســال آینــده مشــخص مــی شــود. معــاون ســابق 

بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ، در 

ــا  ــگاه ب ــن دانش ــل ای ــش تعام ــه افزای ــه ب ادام

ســایر ارگان و ســازمان هــای متولــی امــر ســالمت 

ــر  ــر خط ــال حاض ــزود: در ح ــت و اف ــاره داش اش

ســنجی بــرای افــراد بــاالی ۳۰ ســال در خصــوص 

ســکته قلبــی و مغــزی بــر اســاس میــزان ریســک 

خطــر چربــی، قنــد و فشــار خــون بــاال و اســتفاده 

ــام و کارت  ــی انج ــرایط فیزیک ــات و ش از دخانی

ارزیابــی خطــر بــرای ایــن افــراد صــادر و اقدامــات 

ــطوح  ــه س ــاع ب ــاز ارج ــورت نی ــه و در ص مداخل

ــر صــورت مــی گیــرد. باالت

دکتــر فدایــی، انجــام غربالگــری ســه ســرطان در 

افــراد بــاالی ۵۰ ســال شــامل ســرطان روده بزرگ، 

ــا در  ــم ه ــم در خان ــه رح ــینه و دهان ــرطان س س

ســطح یــک در حــال انجــام اســت. معاون ســابق 

بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

گفــت: در ســطح کشــور ســرطان هــای معــده و 

پوســت در آقایــان و ســرطان هــای ســینه،  دهانه 

رحــم و پوســت در خانــم هــا شــایع هســتند. وی 

همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: بیمــاری هــای غیــر 

ــا  ــه ب ــتند ک ــاری هس ــای رفت ــاری ه ــر بیم واگی

ــا  ــاری ه ــن بیم ــم ای ــی توانی ــا م اصــالح رفتاره

را کنتــرل کنیــم.

نظــام  تحــول  برنامــه   ۱۵ از  وی،  گفتــه  بــه 

ســالمت، کنتــرل بیمــاری غیــر واگیــر بــه خوبــی 

ــت  ــن جه ــام و در ای ــال انج ــت در ح ــا جدی و ب

ــن  ــکان و مراقبی ــرای پزش ــی ب ــای بالین راهنماه

ســالمت ارســال و بــر اســاس ایــن راهنماهــا بــه 

گــروه هــای هــدف خدمــت ارائــه مــی گــردد. وی 

افــزود: انجــام تســت هــای مــورد نیــاز بــا تامیــن 

تجهیــزات از طریــق وزارت در اختیــار مراکــز قــرار 

مــی گیــرد و اگــر نیــاز بــه ارجــاع فــرد بــه مراکــز 

تخصصــی و کلینیــک هــا باشــد ارجــاع در اســرع 

وقــت صــورت مــی گیــرد. وی، پوشــش همگانــی 

ســالمت را از اهــداف حــوزه بهداشــت برشــمرد و 

ــالمت  ــش ســواد س ــن راســتا افزای ــزود: در ای اف

ــه  ــوزش ب ــانی و آم ــالع رس ــق اط ــردم از طری م

ایــن  در  گام  اولیــن  مراقبتــی  منظــور خــود 

ــر  ــال حاض ــه وی، در ح ــه گفت ــت. ب ــت اس جه

ــزار  ــالمت ، ۶۷ه ــفیران س ــت س ــه تربی ــا برنام ب

ســفیر ســالمت خانــوار، و ۱۷هــزار ســفیر ســالمت 

ــر  ــد و کارگ ــر کارمن ــه ازای ه ــوز و ب ــش آم دان

یــک ســفیر ســالمت آمــوزش دیــده، کار انتقــال 

مباحــث آموزشــی را بــه ســطوح مختلــف جامعــه 

ــد. ــر عهــده دارن ب

دکتــر فدایــی گفــت: همچنیــن بــه منظــور 

ــن برنامــه هــا هــر شــش  ــر واقــع شــدن ای موث

ــام  ــالمت انج ــواد س ــیابی س ــار ارزش ــاه یکب م

ــده  ــام ش ــای انج ــی ه ــا بررس ــه ب ــود ک ــی ش م

ــزان موفقیــت برنامــه ۵۷  ــدای برنامــه، می در ابت

ــش از  ــه بی ــزان ب ــن می ــون ای درصــد و هــم اکن

ــه  ــان اینک ــا بی ــت.وی ب ــیده اس ــد رس ۶۷ درص

ــه  ــالمت ب ــده س ــن کنن ــل تامی ــد عوام ۷۵ درص

عهــده ســایر متولیــان و خــارج از حیطــه وظایــف 

وزارت بهداشــت و دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 

اســت افــزود: در ایــن راســتا اقــدام بــرای جلــب 

ــه  ــر از جمل ــای دیگ ــش ه ــای بخ ــارکت ه مش

ســازمان جهــاد کشــاورزی،  شــرکت هــای تامیــن 

آب، تامیــن كننــدگان زیرســاخت هایــی همچــون 

جــاده،  بــرق ، گاز و تلفــن در گام بعــد انجــام مــی 

شــود.

دکتــر فدایــی بــا اشــاره بــه نقــش موثــر عواملــی 

ــالمت  ــن س ــد در تامی ــتغال و درآم ــون اش همچ

تســهیالت  ایجــاد  بنابرایــن  افــزود:  مــردم 

ــردم در  ــاد م ــالمت آح ــه س ــور ب ــالمت مح س

و  روانــی  روحــی،  مختلــف جســمی،  ابعــاد 

معنــوی کمــک مــی کنــد. دکتــر فدایــی، در ادامــه 

یکــی از عوامــل بســیار مهــم در بحــث ســالمتی و 

بیمــاری هــای غیــر واگیــر را رژیــم غذایــی ســالم 

دانســت و افــزود: در حــال حاضــر میــزان ســرانه 

مصــرف نمــک بــرای هــر فــرد ۱۰ گــرم اســت کــه 

ــت. ــرم اس ــا ۵ گ ــتاندارد آن ۳ ت ــزان اس می

دکتــر فدایــی ســرانه میــزان مصــرف چربــی بــرای 

ــزان  ــرم و می ــر ۴۶ گ ــال حاض ــرد را در ح ــر ف ه

وی  کــرد.  عنــوان  گــرم   ۳۵ را  آن  اســتاندارد 

میــزان اســتاندارد قنــد وشــکر را ۲۵ گــرم ومیــزان 

ــرد  ــرد را ۶۶ گــرم اعــالم ک ســرانه مصــرف هــر ف

و افــزود: در چهارمحــال وبختیــاری ۴۸ درصــد از 

مــردم میــزان اســتاندارد یعنــی ۵ واحــد میــوه و 

ســبزیجات در شــبانه روز را مصــرف مــی کننــد و 

ــزان مصــرف مابقــی نامناســب اســت. می

وی، در خصــوص اســتفاده بــی رویــه از ســموم و 

آفــت کــش هــا در تولیــد محصــوالت کشــاورزی 

ــن  ــی مابی ــه ف ــه ای ک ــم نام ــا تفاه ــت: ب گف

ــد  ــاوری منعق دانشــگاه و ســازمان جهــاد کش

ــت میــزان ســموم باقــی مانــده در  شــده اس

محصــوالت تولیــدی بــا همــکاری معاونــت غــذا 

و دارو انــدازه گیــری و اقدامــات مداخلــه ای 

صــورت مــی گیــرد. وی اضافــه کــرد: داشــتن کــد 

ــد  ــه تولی ــدن مزرع ــخص ش ــرای مش ــری ب پیگی

کننــده محصــول بــرای پیگیــری و موفقیــت ایــن 

ــت. ــده اس ــک کنن ــر و کم ــیار موث ــه بس برنام
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وب دا؛ معــاون ســابق بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از افتتــاح ۲۷ پــروژه در حــوزه 

بهداشــتی همزمــان بــا هفتــه ســالمت در ایــن اســتان خبــر داد.

ــه اعــالم برنامــه هــای پیــش  بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: بــا توجــه ب

ــاح  ــاه)، افتت ــت م ــم اردیبهش ــت هفت ــم لغای ــالمت (یک ــه س ــرا در هفت ــرای اج ــده ب ــی ش بین

چندیــن پــروژه بهداشــتی در مرکــز اســتان و شهرســتان هــای تابعــه برنامــه ریــزی شــده اســت.

ــه  ــهرکرد، خان ــتان ش ــودجان، در شهرس ــالمت س ــع س ــات جام ــز خدم ــرد: مرک ــح ک وی تصری

بهداشــت گوجــان در شهرســتان فارســان، مــر کــز خدمــات جامــع ســالمت شــماره ۲ (مرحومــه 

ــه،  اورگان  ــک فرادنب ــه پزش ــبکه بروجن، خان ــتاد ش ــاح س ــور) و اورگان و افتت ــادی پ ــژگان ه م

ــبانه روزی  ــز ش ــه مرك ــالمت ضمیم ــگاه س ــن و پای ــماره ۲ بروج ــالغ ش ــه،  آقب ــتگرد فرادنب ،  دس

ــه در  ــه،  غیــر ضمیمــه مركــز شــماره ۱ بروجن(حضــرت ســجاد(ع) ) و اورژانــس ۱۱۵ فرادنب فرادنب

شهرســتان بروجــن از جملــه پــروژه هــای پیــش بینــی شــده بــرای افتتــاح در هفتــه ســالمت در 

اســتان هســتند.

دکتــر فدایــی گفــت: خانــه بهداشــت و خانــه پزشــکی کاهکــش و مارکــده در شهرســتان ســامان، 

خانــه بهداشــت دزک،  امیرآبــاد و گل ســفید در شهرســتان كیــار ،  مركــز خدمــات جامــع ســالمت 

ــاه در شهرســتان كوهرنــگ از دیگــر پــروژه هــای  ــح كوت ــه بهداشــت صال روســتایی مــورز و خان

پیــش بینــی شــده بــرای افتتــاح در هفتــه ســالمت هســتند.

وی افــزود: در شهرســتان اردل نیــز خانــه بهداشــت بــارده ســمی و پایگاه ســالمت و در شهرســتان 

لــردگان اورژانــس ۱۱۵ همزمــان بــا هفتــه ســالمت افتتــاح می شــوند.

ــی ــی م ــش بین ــوع پی ــت: در مجم ــاری گف ــتان چهارمحــال و بختی ــز بهداشــت اس رئیــس مرک

 همزمــان بــا هفتــه ســالمت ۵ مرکــز خدمــات جامــع ســالمت،  ۸ خانــه بهداشــت،  ۹ خانــه 

پزشــک، ۳ پایــگاه ســالمت و ۲ اورژانــس ۱۱۵ جــاده ای در ایــن اســتان بــه بهــره بــرداری برســد.

افتتاح ۲۷ پروژه حوزه بهداشتی همزمان با هفته سالمت

 در چهارمحال وبختیاری

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری، 

آمــوزش کشــاورزان در زمینــه مصــرف بهینــه ســموم در 

میــوه و ســبزیجات، نظــارت و همــکاری بــرای ســنجش 

میــزان ســموم را از دیگــر اقدامــات تعاملــی ایــن 

دانشــگاه بــا ســازمان جهــاد کشــاورزی عنــوان کــرد.

ــه  ــه برنام ــم ب ــاره ای ه ــه اش ــی در ادام ــر فدای دکت

ــه در  ــن برنام ــزود: ای ــت و اف ــواده داش ــک خان پزش

برنامــه تحــول نظــام ســالمت در حــال پیگیــری اســت.

ــد فراهــم  وی اجــرای موفــق ایــن برنامــه را نیازمن

ــع بیمــه  ــه تجمی شــدن برخــی زیرســاخت هــا از جمل

ــکاری  ــب هم ــدار، جل ــی پای ــع مال ــن مناب ــا و تامی ه

ــگ  ــردم و فرهن ــارکت م ــر و مش ــای دیگ ــازمان ه س

ســازی،  تشــکیل پرونــده الکترونیــک ســالمت، اجــرای 

ــت. ــت دانس ــام پرداخ ــالح نظ ــاع،  اص ــتم ارج سیس

وی اظهــار داشــت: در ایــن راســتا هــم اکنــون بــرای ۹۰ 

درصــد از جمعیــت اســتان پرونــده الکترونیک ســالمت 

تشــکیل شــده اســت و ۱۰ درصــد مابقــی بــا توجــه بــه 

فراهــم نبــود امکانــات و زیرســاخت هــای مخابراتــی در 

برخــی مناطــق روســتایی در حــال پیگیــری اســت.

دکتــر عبدالمجیــد فدایــی، کاهــش هزینــه هــای و 

ارتقــاء خدمــات و کاهــش حجــم مراجعــات بــه کلینیــک 

ــا ۳۰ درصــدی  ــز تخصصــی و كاهــش ۲۵ ت هــا و مراک

ــاع  در صــرف منابــع را از مزایــای اجــرای نظــام ارج

ــه  ــالح نظــام پرداخــت را از برنام ــرد. وی، اص ــوان ك عن

ــان  ــزه کارکن ــش انگی ــرای افزای هــای وزارت بهداشــت ب

ــمرد. برش

ــه  ــواده ب ــک خان ــه پزش ــه در برنام ــان اینک ــا بی وی، ب

ــر  ــزار نف ــر ۲۰ه ــهرهای زی ــر در ش ــزار نف ــر ۴ ه ازای ه

ــواده  ــک پزشــک خان و روســتاها و مناطــق عشــایری ی

اختصــاص یافتــه اســت افــزود: کمبــود ۸۰ تــا ۹۰ 

ــواده در اســتان  ــا اجــرای برنامــه پزشــك خان پزشــک ب

مرتفــع شــد و هــم اكنــون در وضعیــت مناســبی نســبت 

ــم. ــرار داری ــه كشــور ق ب
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نشـاط

وب دا؛ معــاون ســابق بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــه  ــری س ــد بکارگی ــه، نیازمن ــاط در جامع ــاد نش ــهرکرد، ایج ش

ــت. ــر اس ــض و فق ــع تبعی ــگری،  رف ــعه گردش ــتراتژی توس اس

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر عبدالمجیــد فدایــی بــا اشــاره بــه میــزان 

ــوزان  ــش آم ــن دان ــترس در بی ــردگی و اس ــاالی افس ــیوع ب ش

اســتان اظهــار داشــت: ســالمت دانــش آمــوزان ۶ تــا ۱۸ ســاله بــا 

پرداختــن بــه مباحــث فرزنــد پــروری و مهــارت هــای زندگــی در 

قالــب طــرح هــای مختلــف مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت و طــرح 

ــکاری  ــا هم ــون ب ــم اکن ــوزان ه ــش آم ــی دان ــت اجتماع مراقب

آمــوزش و پــرورش در حــال اجــرا اســت.

ــوان کــرد کــه الزمــه  وی، ســالمت را موضوعــی چنــد وجهــی عن

تامیــن آن را توجــه بــه همــه ابعــاد جســمی، روانــی ، اجتماعــی و 

معنــوی افــراد دانســت.

دکتــر فدایــی در ادامــه از شناســایی ۲۱ هــزار بیمــار بــا اختــالالت 

روانــی در اســتان و ارائــه خدمــات مشــاوره ای و درمانــی بــه ایــن 

افــراد خبــر داد.

وی، اســترس هــای مزمــن را عامــل اصلــی شــکل گیــری اختالالت 

روانــی دانســت و گفــت: اســترس هــا و اختــالالت روانــی منجــر 

ــای  ــکته ه ــا و س ــرطان ه ــل س ــی از قبی ــاری های ــروز بیم ــه ب ب

قلبــی و مغــزی مــی شــود.

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری، اجتماعــی کــردن 

ــر  ــای غیرواگی ــاری ه ــا بیم ــه ب ــکار مقابل ــالمت را راه ــه س مقول

دانســت و تصریــح کــرد: بــرای تحقــق ایــن مهــم طــرح ســفیران 

ســالمت در اســتان در حــال اجراســت.

ــات  ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــابق بهداش ــاون س مع

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه بــه وقــوع 

ی قلبــی  ســاالنه ۲ هــزار مــرگ ناشــی از ابتــال افــراد بــه بیماری

ــن  ــاال مهمتری ــارخون ب ــزود: فش ــت و اف ــاره داش ــی اش و عروق

ــه بیماریهــای قلبــی وعروقــی اســت. ریزفاکتــور ابتــال ب

ــب و  ــل قل ــر از قبی ــای غیرواگی ــاری ه ــه، بیم ــان اینک ــا بی وی ب

عــروق، آســم و بیمــاری هــای مزمــن تنفســی ۶۰ درصــد مــرگ و 

میرهــای ایــن اســتان را در ســال بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد 

ــوان  ــه عن ــان ب ــالمت همچن ــه س ــردن مقول ــی ک ــزود: اجتماع اف

موثرتریــن راه مقابلــه بــا ایــن بیمــاری هــا مطــرح اســت.

دکتــر فدایــی همچنیــن از شناســایی ، ۴۴ هــزار و ۴۱۱ بیمــار مبتــال 

بــه فشــار خــون بــاال، ۱۶ هــزار و ۸۵۸ بیمــار دیابتــی و ۹ هــزار و 

۳۰۰ بیمــار بــا کلســترول و چربــی خــون بــاال در اســتان خبــر داد.

معــاون ســابق بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی چهارمحــال و 

بختیــاری افــزود: در غربالگــری ســرطان نیــز ۴۰ هــزار و ۳۲۶ نفــر 

بــرای ســرطالن روده بــزرگ، ۵۰ هــزار نفــر بــرای ســرطان ســینه 

و ۴۶ هــزار نفــر بــرای ســرطان دهانــه رحــم مــورد آزمایــش قــرار 

گرفتنــد. وی بــا بیــان اینکــه ۴۴ هــزار نفــر از جمعیــت اســتان را 

ســالمندان تشــکیل می دهنــد، گفــت: بــرای ایــن گــروه ارزیابــی 

ســکته مغــزی و قلبــی صــورت گرفتــه اســت.

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: شــاخص 

DMFT بــرای کــودکان ۱۲ ســاله در کشــور ۱.۸۴ و در اســتان ۲.۱۹ 

اســت و ایــن شــاخص بــرای کــودکان شــش ســاله در ایــران ۵.۸۴ 

ــوب  ــت نامطل ــن نشــان از وضعی ــه ای ــتان ۶.۹ اســت ك و در اس

ــر  ــتان دارد. دکت ــان و دنــدان در اس ــت و ســالمت ده بهداش

ــال  ــا فع ــدان ب ــان و دن ــالمت ده ــات س ــت: خدم ــی گف فدای

کــردن حــدود ۷۷ مرکــز دارای یونیــت و تامیــن ۵۰ دندانپزشــک 

در شــهر و روســتاها در حــال انجــام اســت. 

وی در ادامــه از انجــام وارنیــش فلورایــد بــرای ۹۴ هــزار دانــش 

آمــوز اســتان درســال گذشــته خبــر داد.

ایجاد نشاط در جامعه نیازمند بکارگیری

 استراتژی است



سر و صدا، گرد و غبار و بیماری های اسکلتی عضالنی سه عامل تهدید کننده 

سالمت کارگران در چهارمحال و بختیاری است

وب دا؛ معــاون ســابق بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: طبــق آمــار ســرو صــدا و 

افــت شــنوایی ، گــرد و غبــار و مشــکالت تنفســی و ریــوی و مشــکالت اســکلتی و عضالنــی و كمــردرد 

شــایع تریــن عوامــل تهدیــد كننــده ســالمت كارگــران در ایــن اســتان بشــمار مــی رونــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر عبدالمجیــد فدایــی در همایــش ســالروز جهانــی ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای 

در جمــع کارشناســان بهداشــت حرفــه ای و مســئولین ایمنــی و کمیتــه هــای حفاظــت فنــی و بهداشــت 

کار گفــت: بــر اســای آمــار موجــود هــم اکنــون در چهارمحــال و بختیــاری حــدود ۴۴هــزار کارگــر در ۹۲۰۰ 

واحــد صنعتــی و كارخانجــات مشــغول بــه خدمــت هســتند.

ــا کار  ــه ب ــت کار نوجــوان و مقابل ــی و بهداش ــت ایمن ــود وضعی ــعار "بهب ــاب ش ــه انتخ ــاره ب ــا اش وی ب

ــن شــعار  ــق ای ــه ای گفــت: در راســتای تحق ــی و بهداشــت حرف ــی ایمن ــرای ســالروز جهان ــودکان" ب ک

بایــد برنامــه ریــزی هــای الزم صــورت گیــرد. وی یکــی از نشــانه هــای توســعه یافتگــی هــر کشــوری 

را نیــروی انســانی و مولــد آن کشــور دانســت و افــزود: بــا پذیــرش ایــن حقیقــت بــدون شــک برنامــه 

ریــزی هــا و اقدامــات در راســتای تامیــن نیرویــی ســالم و کارآمــد انجــام خواهــد شــد.

ــه  ــران و توجــه ب ــرای کارگ ــن ب ــن محیطــی ایم ــرای تامی ــزی ب ــه ری ــران و برنام ــازی کارگ وی توانمندس

موضــوع خــود مراقبتــی بــرای ارتقــاء ســالمت کارگــران و آشــنایی کارگــران بــا روش هــای صحیــح کار و 

اســتفاده از وســایل و تجهیــزات ایمنــی را بــرای پیشــگیری از بــروز بیمــاری هــای شــغلی و ســوانح و حــوادث 

در محیــط هــای کاری ضــروری دانســت. وی خاطــر نشــان کــرد: توانمندســازی بایــد در ابعــاد مختلــف ســالمتی 

یعنــی بعــد جســمی، روانــی، اجتماعــی و معنــوی مــورد توجــه قــرار بگیــرد.

دکتــر فدایــی جلــب همــکاری خــود کارگــران و نظــارت دقیــق را الزمــه اجــرای برنامــه هــای ســالمت محــور دانســت و اظهــار 

داشــت: هــم اکنــون در محیــط هــای کار ســاختار الزم بــرای رعایــت ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای تعریــف شــده اســت. وی 

گفــت: بایــد مســئولین و کارفرمایــان بداننــد در هــر شــرایطی نیــروی انســانی مهمتــر از تجهیــزات و منابــع مالــی اســت 

و ارتقــاء ســالمت بایســتی در صنایــع و کارخانجــات اتفــاق بیفتــد.

ــر  ــر واگی ــه شــیوع بیمــاری هــای غی ــوم پزشــکی شــهرکرد در ادامــه نســبت ب معــاون ســابق بهداشــتی دانشــگاه عل

همچــون ســکته هــای قلبــی و مغــزی،  فشــار خــون بــاال، دیابــت و بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی در کنــار عوامــل 

زیــان آور و حــوادث و ســوانح شــغلی ســالمت کارگــران را بــه شــدت تهدیــد مــی کنــد.

ــزود:  ــمرد و اف ــری برش ــر کارگ ــن قش ــر تری ــیب پذی ــی را آس ــمی و روان ــد جس ــراد در ســنین رش ــی اف ــر فدای دکت

معمــوالً جوانــان و کــودکان در محیــط هــای شــغلی ســخت و پــر خطــر بــکار گیــری مــی شــوند و حداقــل حقــوق 

و دســتمزد بــه آنهــا پرداخــت مــی شــود لــذا شــعار جهانــی ، بــا تاکیــد بــر پیشــگیری از كار كــودكان و اشــتغال آنــان 

در مشــاغل غیــر قانونــی انتخــاب شــده اســت. وی در ادامــه بــه لــزوم دقــت و کنتــرل بیشــتر بازرســین و برنامــه ریــزی هــای جامــع و دقیــق تــر 

در ایــن زمینــه ،  مشــارکت بیشــتر بخــش هــای دولتــی و خصوصــی بــرای تامیــن ســالمت شــاغلین در هــر صنعــت و توجــه بــه ســاختار معاینــات بــدو 

اســتخدام تاکیــد کــرد.

دکتــر فدایــی بــا اشــاره بــه تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــه حمایــت از تولیــد و کاالی ایرانــی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا توجــه هرچــه بیشــتر بــه ســالمت 

محیــط کار شــاهد افزایــش کمــی و كیفــی تولیــدات داخلــی در كنــار تامیــن ســالمت كارگــران باشــیم.

گفتنــی اســت، همایــش روز جهانــی ایمنــی و بهداشــت کار روز شــنبه مــورخ هشــتم اردیبهشــت مــاه بــا حضــور مســئولین و کارشناســان دانشــگاه علــوم 

پزشــکی و نمایندگانــی از اداره تعــاون،  کار و رفــاه اجتماعــی و بازرســین شــاغل در بخــش هــای خصوصــی و دولتــی در ســالن اجتماعــات مجتمــع رحمتیــه 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد برگــزار شــد.

برگزاری همایش سالروز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شهرکرد

وب دا؛ مدیــر گــروه ســالمت محیــط کار معاونــت 

بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

از برگــزاری همایــش ســالروز جهانــی ایمنــی 

ــان  ــور کارشناس ــا حض ــه ای ب ــت حرف و بهداش

بهداشــت حرفــه ای و مســئولین ایمنــی و کمیتــه 

هــای حفاظــت فنــی و بهداشــت کار در مجتمــع 

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ــه ای رحمتی

بــه گــزارش وب دا؛ بهمــن بنایــی ایــن همایــش 

ــی  ــی ایمن ــت روز جهان ــبت گرامیداش ــه مناس ب

بهداشــت برگــزار و ضمــن پرداختــن بــه مباحــث 

مختلــف پیرامــون شــعار ســالروز جهانــی ایمنــی 

و بهداشــت حرفــه ای "بهبــود وضعیــت ایمنــی و 

بهداشــت کار نوجــوان و مقابلــه بــا کار کــودکان" 

كــودك،  کار  اشــکال  بدتریــن  نامــه  ، مقاولــه 

اقتصــاد ایمنــی، برنامــه هــای جدیــد مركــز 

ســالمت محیــط و كار در زمینــه بهداشــت حرفــه 

ــد. ــرح گردی ای مط

وی، بیــان اهــداف و فعالیــت هــای انجمــن 

ــه ای را از دیگــر  ــی و بهداشــت حرف صنفــی ایمن

ــدگان  ــور نماین ــا حض ــده ب ــرح ش ــث مط مباح

ــاون، کار و امــور اجتماعــی و بازرســین و  اداره تع

کارشناســان بهداشــت حرفــه ای در ایــن همایــش 

یکــروزه عنــوان کــرد و افــزود: برپایــی نمایشــگاه 

فعالیــت هــا و اقدامــات صنایــع مختلــف در 

ــدای  ــه ای و اه ــت حرف ــی و بهداش ــوزه ایمن ح

ــای  ــش ه ــر بخ ــر از دیگ ــرات برت ــه نف ــز ب جوای

ــود. ــش ب همای

معــاون ســابق بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 

اســتان  بهداشــت  مرکــز  رئیــس  و  شــهرکرد 

چهارمحــال و بختیــاری نیز هــدف از برگــزاری این 

ــودن  ــم نم ــتای فراه ــت در راس ــش را حرک همای

ــه  ــای کاری ب ــط ه ــازی محی ــرایط کار و بهس ش

ــغلی و  ــای ش ــاری ه ــگیری از بیم ــور پیش منظ

بــروز حــوادث و ســوانح و كاهــش عوامــل زیــان 

ــرد. ــوان ك ــره عن ــی و غی ــیمیایی و فیزیك آور ش

ــزاری  ــن برگ ــی، همچنی ــد فدای ــر عبدالمجی دکت

چنیــن همایــش هایــی در توانمندســازی کارگــران 

بــه ویــژه کارگــران جــوان و آشــنایی ایــن عزیــزان 

ــاء  ــوزش و ارتق ــح کار و آم ــای صحی ــا روش ه ب

تجهیــزات ایمنــی و بهبــود نظــارت هــا و بازرســی 

هــا از محیــط هــای کاری موثــر دانســت.

بــه گفتــه وی، در ایــن همایــش ۵۰ نفــر از 

بازرســین شــاغل در بخــش خصوصــی و ۳۰ نفــر 

ــا  ــی ب ــای دولت ــش ه ــاغل در بخ ــین ش از بازرس

مباحــث مرتبــط بــا ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای 

ــدند. ــتر آشــنا ش بیش
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مسمومیت حدود ۷۵۰ نفر در اثر مصرف قارچ های سمی در کشور

وب دا؛ مدیــر گــروه پیشــگیری و مبــارزه بــا بیمــاری هــا معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

ــر از هــم  ــاری، از مســمومیت حــدود ۷۵۰ نف ــی چهارمحــال و بختی بهداشــتی و درمان

ــر داد. وطنانمــان در اثــر مصــرف قــارچ هــای ســمی در ســال جــاری خب

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر محســن آذری پــور افــزود: از ایــن تعــداد متاســفانه ۹ نفــر 

جــان خــود را از دســت داده و ۳ نفــر بــا توجــه بــه اثــرات مخــرب شــدید ســم قــارچ 

بــر کبــد تــا کنــون پیونــد کبــد شــده انــد و حــدود ۲۰۵ نفــر در مراکــز درمانــی تحــت 

مراقبــت هســتند.

وی، تعــداد مســمومیت ناشــی از مصــرف قــارچ ســمی در چهارمحــال و بختیــاری در 

ــون ۴ نفــر اعــالم کــرد و افــزود: تاکنــون مــرگ ناشــی از ایــن نــوع  ــا کن ســال جــاری را ت

ــه وضعیــت جــوی، بــارش هــای  ــا توجــه ب ــار داشــت: ب ــزارش نشــده اســت.وی اظه مســمومیت گ

پراکنــده و رطوبــت زیــاد زمینــه رویــش قــارچ هــای ســمی در عرصــه هــای طبیعــی فراهــم شــده و پیــش 

بینــی مــی شــود ایــن رونــد همچنــان ادامــه داشــته باشــد.

دکتــر آذری پــور تصریــح کــرد: عــدم توجــه افــراد بــه مســائل بهداشــتی و خطــرات مصــرف گونــه هــای 

گیاهــی ناشــناخته و شــباهت زیــاد بیــن گونــه هــای ســمی و غیــر ســمی و غیــر قابــل تشــخص بــودن 

ــزارش  ــر شــاهد گ ــا انجــام آزمایشــات تخصصــی، در روزهــای اخی ــر، بجــز ب ــه هــا از یکدیگ ــن گون ای

مــوارد متعــدد از مســمومیت ناشــی از قــارچ هــای ســمی در کشــور و بــه ویــژه در اســتان هــای غربــی 

و شــمال غربــی هســتیم. بــه گفتــه وی، تعــداد مســمومیت هــای گــزارش شــده بــا قــارچ هــای ســمی 

ــال و  ــیراز و چهارمح ــرًا ش ــتان و اخی ــن،  کردس ــان، قزوی ــی،  زنج ــان غرب ــتان،  آذربایج ــاه ، لرس از کرمانش

ــار  ــترین آم ــتان دارای بیش ــاه و لرس ــان کرمانش ــن می ــور و در ای ــر کش ــق دیگ ــش از مناط ــاری بی بختی

نــد. مســمومیت هــا بوده

ــا بیمــاری هــا معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات  ــارزه ب مدیــر گــروه پیشــگیری و مب

ــارچ  ــا ق ــت پیشــگیری از مســمومیت ب ــه اهمی ــا توجــه ب ــاری ب ــی چهارمحــال و بختی بهداشــتی و درمان

هــای ســمی و اثــرات مخــرب آن بــر دســتگاه هــای گــوارش بــه ویــژه کبــد و کلیــه هــا نســبت بــه مصــرف 

ایــن گونــه از گیاهــان خــودرو هشــدار داد. وی، همچنیــن بــه مــردم توصیــه کــرد : حتــی از خریــد قــارچ هــای 

کوهــی از افــراد دوره گــرد خــود داری و در صــورت تمایــل بــه مصــرف قــارچ، از قــارچ هــای بســته بنــدی عرضــه 

شــده در فروشــگاه هــای معتبــر خریــداری نمایند.دکتــر آذری پــور در ادامــه افــزود: در صــورت مصــرف قــارچ هــای 

خــودرو و مشــاهده هرگونــه عالئمــی از اســهال، تهــوع، اســتفراغ،  دل درد ،  ســرگیچه ، تــاری دیــد ،  افــت فشــار خــون 

ســریعًا بــه مراکــز درمانــی و یــا پایــگاه هــای اورژانــس بیــن جــاده ای مراجعــه و پزشــک و کادر درمانــی را از خــوردن قــارچ مطلــع نمائیــد تــا اقدامــات 

درمانــی الزم انجــام و عــوارض ناگــوار ناشــی از مســمومیت بــا قــارچ ســمی تــا حــد امــکان کاهــش داده شــود.وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: ســم 

ســالمت و حتــی جــان فــرد مصــرف کننــده را بــه شــدت  قــارچ هــای ســمی بــا جوشــاندن و حــرارت دیــدن از بیــن نمــی رود و همچنــان مــی

تهدیــد نمایــد.

آغاز هفته ملی بدون دخانیات با شعار ملی « قلیان، سمی برای سالمت خانواده»

وب دا؛ سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و 

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: از تشــکیل 

جلســه ای بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتــه ملــی بــدون دخانیــات، ۵ تــا ۱۱ 

خــرداد ۱۳۹۷ خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ مهنــدس ســید راشــد جزایــری افــزود: ایــن جلســه بــا 

حضــور روســا و نمایندگانــی از ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت،  اماکــن 

عمومــی،  اتــاق اصنــاف،  تعزیــرات حکومتــی،  اداره مراقبــت در برابــر آســیب 

ــی از  ــه و جمع ــان مربوط ــرورش ،  کارشناس ــوزش و پ ــی آم ــای اجتماع ه

ــتین روز از  ــا نخس ــان ب ــاه و همزم ــن روز از خردادم ــگاران در پنجمی خبرن

هفتــه ملــی بــدون دخانیــات در شــبکه بهداشــت ودرمــان اســتان تشــکیل 

شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه ضمــن طــرح شــعار ملــی هفتــه و عناویــن 

ــر  ــران ناپذی ــای جب ــیب ه ــه آس ــن ب ــای پرداخت ــرورت ه ــه، ض ــام هفت ای

ــا  ــن آســیب هــا ب ــری از ای ــان و جلوگی ــژه قلی ــه وی ــات ب اســتعمال دخانی

ــد. ــن مطــرح گردی ــال قوانی ــوزش و اطــالع رســانی و اعم آم

بــه گفتــه وی، بــا توجــه بــه ایــن کــه بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی از جمله 

ســکته هــای قلبــی، یکــی از عوامــل اصلــی مــرگ و میــر در جهــان امــروز 

ــوان  ــا عن ــات ســال ۲۰۱۸ ب ــدون دخانی ــی ب مــی باشــد، موضــوع روز جهان

دخانیــات و بیمــاری قلبــی بــا شــعار" TOBACCO BREAKS HEARTS" از 

ســوی ســازمان جهانــی بهداشــت انتخــاب شــده اســت. 

جزایــری تصریــح کــرد: بــر همیــن اســاس، ۵ تــا ۱۱ خــرداد ۱۳۹۷ بــه عنــوان 

هفتــه ملــی بــدون دخانیــات بــا شــعار ملــی " قلیــان، ســمی بــرای ســالمت 

خانــواده" و عناویــن مرتبــط بــا آن در نظــر گرفتــه شــده اســت.

سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، عناویــن 

ایــن ایــام را بــه شــرح ذیــل اعــالم کــرد:

۱- شنبه ۵ خرداد "جوانان علیه قلیان"

۲- یکشنبه ۶ خرداد " خانواده ی سالم با دوری از قلیان "

۳- دوشنبه ۷ خرداد " قهوه خانه سالم عاری از دخانیات"

۴- سه شنبه ۸ خرداد " دوری از دخانیات، حق شهروندی "

ــگیری از  ــی در پیش ــئولیت اجتماع ــد و مس ــرداد " تعه ــنبه ۹ خ ۵- چهارش

ــات " دخانی

۶- پنجشنبه ۱۰ خرداد " دوری از قلیان برای سالمت قلب"

۷- جمعه ۱۱ خرداد " آموزه های دینی علیه قلیان
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ساالنه ۶۰ هزار نفر در جهان بر اثر هاری فوت می کنند

بیماری هاری با عامل ویروسی از طریق گزش و بزاق حیوان مبتال به انسان منتقل می شود

طی دو سال گذشته موردی از ابتال به بیماری  هاری در چهارمحال و بختیاری گزارش نشده است

بیماری هاری اعصاب مرکزی انسان را درگیر می کند

وجود ۳۵ مرکز پیشگیری و کنترل هاری در چهارمحال و بختیاری

موش های خانگی، همستر و خرگوش به بیماری هاری مبتال نمی شوند

ــا بیــان اینکــه ســاالنه ۶۰  ــاری ب ــوم پزشــکی چهارمحــال و بختی معــاون بهداشــتی دانشــگاه عل

ــورهای  ــراد در کش ــن اف ــر ای ــزود: اکث ــد، اف ــوت می کنن ــاری ف ــر ه ــر اث ــان ب ــر در جه ــزار نف ه

آفریقایــی و آســیایی ســاکن هســتند؛ ۸۵ درصــد از گزش هــا متعلــق بــه ســگ و مابقــی مربــوط 

بــه دیگــر پســتانداران اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــاری هــاری اندمیــک ایــران اســت، اضافــه کــرد: کشــورهای اروپایــی 

بــا کنتــرل جمعیــت ســگ های ولگــرد از شــیوع ایــن بیمــاری پیشــگیری کرده انــد.

محمــد مــرادی نیــز در ایــن کارگاه بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــاری هــاری بــا عامــل ویروســی از طریق 

گــزش و بــزاق حیــوان مبتــال بــه انســان انتقــال پیــدا می کنــد، گفــت: در مســئله بیمــاری هــاری 

تمامــی گــزش حیوانــات مشــکوک تلقــی می شــوند.

کارشــناس بیماری هــای مشــترک بیــن انســان و حیــوان مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری 

ــتان  ــاری در اس ــیون ه ــورد واکسیناس ــزار و ۵۰۰ م ــه ه ــته س ــال گذش ــه در س ــان اینک ــا بی ب

صــورت گرفتــه اســت، افــزود: طــی دو ســال گذشــته مــوردی از ابتــال بــه بیماری هــای هــاری در 

چهارمحــال و بختیــاری گــزارش نشــده اســت.

مــرادی بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــاری هــاری اعصــاب مرکــزی انســان را درگیــر می کنــد، ادامــه داد: 

ویــروس هــاری بــا گــزش حیــوان و از طریــق بــزاق وارد سیســتم عصبــی و نخــاع فــرد شــده و 

بــه ســمت مغــز و نخــاع حرکــت می کنــد؛ تــرس از نــور، کــوری، مشــكالت تنفســی و مــرگ از 

عــوارض ابتــال بــه ویــروس هــاری اســت.

وی بــا اشــاره بــه وجــود ۳۵ مرکــز پیشــگیری و کنتــرل هــاری در چهارمحــال و بختیــاری، اضافــه 

کــرد: از ایــن تعــداد ۹ مرکــز اســتاندارد و مابقــی نیــز در آینــده نزدیــک اســتاندارد می شــوند.

مــرادی بــا اشــاره بــه اینکــه موش هــای خانگــی، همســتر و خرگــوش بــه بیمــاری هــاری مبتــال 

ــه  ــگ زدن گرب ــدی چن ــه بع ــه اول و در مرحل ــگ ها در مرحل ــزش س ــرد: گ ــه ک نمی شــوند، اضاف

عامــل انتقــال بیمــاری هــاری اســت؛ شــترمرغ و خفــاش نیــز مــی تواننــد ویــروس ایــن بیمــاری 

را منتقــل کننــد.
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چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز ۹۷

ــتی و  ــات بهداش ــکی ، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم وب دا؛ مع

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: از بیســت و نهــم اســفندماه ۹۶ لغایــت 

ســیزدهم فروردیــن مــاه ســال ۹۷ ، ۲۳ هــزار و ۴۶۳ نفــر بــه مراکــز اورژانــس اســتان مراجعــه داشــتند.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر محســن درخشــان افــزود: از ایــن تعــداد ۱۸هــزار و ۴۱۵ نفــر ســرپایی و پنــج هــزارو 

۴۸ نفــر بســتری شــده انــد.

وی، همچنیــن تعــداد بیمــاران بســتری در بخــش هــای عــادی و ویــژه را بــه ترتیــب پنــج هــزارو ۹۲ و ۷۰۰ نفــر 

اعــالم کــرد.

دکتــر درخشــان گفــت: طــی ایــن مــدت ۲۸ مــورد CPR در اورژانــس انجــام کــه از ایــن تعــداد ۵ مــورد موفــق بــوده اســت. وی تعــداد 

اعمــال جراحــی اوژانســی انجــام شــده در بیمارســتان را ۵۰۹ مــورد اعــالم کرد.

بــه گفتــه وی، طــی ایــن مــدت ۱۹۴ بیمــار بــه مراکــز درمانــی اعــزام شــدند و ۱۴۰ بیمــار بــا هماهنگــی از ســایر مراکــز درمانــی ارجــاع شــدند. 

وی تصریــح کــرد: در ایــن میــان مــواردی نیــز بــدون هماهنگــی قبلــی نیــاز بــه ارجــاع پیــدا کردنــد کــه ایــن تعــداد ۴۲ مــورد بــوده اســت.

دکتــر درخشــان،آمار مراجعــات بــه اورژانــس بــا بیمــاری قلبــی و تنفســی را بــه ترتیــب ۴۴۰ و ۲۶۲ مــورد اعــالم کــرد. معــاون درمــان دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: ۴۹ مــورد مراجعــه بــه اورژانــس در پــی ســکته مغــزی و ۳۹۱ مــورد از مراجعــات بــه ایــن مراکــز در پــی بــروز 

مشــکالت گوارشــی گــزارش شــده اســت.

دکتــر درخشــان، در ادامــه تعــداد مراجعیــن بــه ایســتگاه ســالمت طــی ایــن مــدت را ۴۷۸ مــورد اعــالم کــرد. بــه گفتــه وی، طــی ایــن مــدت، 

۱۴۰ تیــم بازدیــد کننــده بهداشــتی از مراکــز بازدیــد بــه عمــل آوردنــد. معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان چهارمحــال وبختیــاری 

گفــت: بــه منظــور حفــظ ظرفیــت کامــل بخــش هــای اورژانــس و بخــش هــای ویــژه بیمارســتانی و اورژانــس پیــش بیمارســتانی و ارائــه 

خدمــات الزم بــه مراجعیــن ، و همچنیــن طــرح مشــکالت ،  نقــاط قــوت و ضعــف بیمارســتانها و مراکــز ۱۱۵ و برنامــه ریــزی در خصــوص ارائــه 

خدمــات مطلــوب بــه مراجعیــن و بیمــاران در ایــام نــوروز بــا حضــور روســای کلیــه بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی ، رئیــس مركــز حــوادث، 

روســای كلینیــك هــای درمانــی، روســای ادارات و واحدهــا و كارشناســان معاونــت درمــان ۲ جلســه كاری برگــزار شــد.

دکتر درخشان، از فعال بودن کلینیک های درمانی وکلینیک دندانپزشکی در ایام نوروز در ۶ مركز دولتی و ۱۰ مركز خصوصی خبر داد.

بــه گفتــه معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، در ایــام نــوروز ۱۲ درمانــگاه خصوصــی در ســطح اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

فعــال بــوده اســت.

ــز جامــع  ــر درمــان از بیمارســتانها و مراک ــن ، مدی ــد توســط ریاســت دانشــگاه ، معاونی ــام نــوروز ۹۷، ۲۰ مــورد بازدی ــرد: در ای ــح ک وی تصری

خدمــات ســالمت ســطح اســتان بــه عمــل آمــد. وی افــزود: انجــام ۲۱ مــورد بازدیــد از بیمارســتانها ۴۶ مــورد بازدیــد از درمانــگاه هــای عمومــی 

و خصوصــی و دندانپزشــکی توســط ۳۰ نفــر از کارشناســان ایــن معاونــت از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــام نــوروز ۹۷ در ســطح اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری بــوده اســت.

توانمند سازی پزشکان عمومی استان چهارمحال و بختیاری در زمینه دیابت

وب دا؛ مســئول واحــد بیماریهــا در معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و 

بختیــاری گفــت: پزشــکان عمومــی ایــن اســتان در زمینــه دیابــت توانمنــد مــی شــوند.

ــینی  ــه حس ــر ســیده فاطم ــگاه؛ دکت ــان دانش ــت درم ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت بیمــاری دیابــت بــه عنــوان شــایع تریــن بیمــاری مزمــن غیــر واگیــر و 

زمینــه ســازی و همراهــی آن بــا ســایر بیمــاری هــا از جملــه بیمــاری هــای قلبــی عروقــی ،کلیوی، 

چشــمی و معلولیــت کــه بــه شــدت هزینــه بــر و ناتــوان کننــده مــی باشــد معاونــت درمــان 

اقــدام بــه برگــزاری سلســله جلســات آموزشــی بــا محتــوای آمــوزش جامــع دیابــت شــامل 

ــرل و  ریســک فاکتورهــای ایجــاد بیمــاری ، تشــخیص ، درمانهــای خوراكــی ، تزریقــی ،كنت

درمــان عــوارض نمــوده اســت .

وی، هــدف از برگــزاری ایــن برنامــه آموزشــی را توانمنــد ســازی پزشــکان عمومــی شــاغل 

در مراکــز بهداشــتی درمانــی و پزشــکان مطــب دار بخــش خصوصــی درزمینــه مدیریــت و 

کنتــرل دیابــت ، درمــان بــه موقــع عــوارض ، جلوگیــری از معلولیــت هــا و ناتوانــی هــای 

ناشــی از بیمــاری عنــوان نمــود. دکتــر حســینی اظهــار داشــت: سلســله کارگاههــای مذکــور 

بــا همــت پزشــکان فــوق تخصــص غــدد وهمــکاری ســایر پزشــکان ازجملــه فوق

كلیــه و مجــاری ادراری ، فــوق تخصــص غــدد كــودكان ، متخصصیــن داخلــی ، قلــب ، چشــم 

پزشــكی و عفونــی طــی ۵ جلســه و در طــول مــدت ۳ مــاه طراحــی گردیــده اســت كــه اولیــن 

جلســه كارگاه در تاریــخ ۱۶ اســفند مــاه ســال گذشــته برگــزار گردیــد و تشــكیل جلســات بعــدی در 

ســال جــاری در دســت اقــدام اســت.
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وب دا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: از مشــکالت عمــده مــردم ایــن اســتان عــدم 

پوشــش بیمــه درمانــی بــود کــه بــا اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت ۴۵ هــزار نفــر از افــراد فاقــد بیمــه تحــت پوشــش بیمــه ســالمت قــرار گرفتنــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر محســن درخشــان در جمــع اصحــاب رســانه در نشســت خبــری کــه بــه مناســبت هفتــه ســالمت برگــزار شــد افــزود: برنامــه 

تحــول نظــام ســالمت بــا هــدف ارتقــاء خدمــات در بخــش هــای مختلــف بــه ویــژه خدمــات بیمارســتانی و رویکــرد اصــالح نظــام ارجــاع در سراســر 

کشــور آغــاز شــد. وی تصریــح کــرد: کاهــش پرداختــی از جیــب مــردم یکــی از بســته هــای خدمتــی دولــت در ایــن برنامــه بــود کــه بــه خوبــی اجــرا و 

امــروز بیمــاران از مناطــق شــهری بــا پرداخــت ۱۰ درصــد فرانشــیز و در مناطــق روســتایی بــا پرداخــت ۵ درصــد از خدمــات بیمارســتانی برخــوردار مــی 

شــوند.

ــان و  ــال، زن ــود پزشــک در رشــته هــای تخصصــی اطف ــان کمب ــزود: همچن ــی اشــاره داشــت و اف ــز درمان ــه اســتقرار پزشــکان متخصــص در مراک وی ب

رادیولــوژی احســاس مــی شــود.دکتر درخشــان، ارتقــاء هتلینــگ ، ترویــج زایمــان طبیعــی و کاهــش آمــار ســزارین را از دیگــر بســته هــای خدمتــی دولــت 

در برنامــه تحــول نظــام ســالمت برشــمرد و افــزود: طــی ایــن مــدت حمایــت هــای خوبــی از بیمــاران صعــب العــالج صــورت گرفتــه اســت. وی تصریــح 

کــرد: ایــن بیمــاران ۱۰ درصــد هزینــه هــا را پرداخــت و بخــش عمــده ای از هزینــه هــای تامیــن داروهایشــان توســط دانشــگاه پرداخــت مــی شــود. بــه 

ــه شــده بعــد از اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت در ایــن  ــاروری در شــهرکرد از دیگــر خدمــات درمانــی ارائ گفتــه وی، راه انــدازی مرکــز درمــان ناب

اســتان بــود کــه از مهرمــاه ســال گذشــته انجــام IVF نیــز بــرای زوج هــای نابــارور انجــام و نیــاز آنهــا بــرای مراجعــه بــه مراکــز درمانــی ســایر اســتان هــا 

مرتفــع شــده اســت.

ــر و  ــتان هاج ــر در بیمارس ــادران پرخط ــش م ــدازی بخ ــردگان، راه ان ــتان ل ــس بیمارس ــعه اورژان ــکی شــهرکرد توس ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع

بازســازی بخــش زنــان و زایمــان ایــن بیمارســتان و راه انــدازی کلینیــک هــای تخصصــی در تعــدادی از شهرســتان هــا و راه انــدازی بخــش هــای دیالیــز 

در هفشــجان و ســامان را از دیگــر خدمــات دانشــگاه در حــوزه درمــان عنــوان کــرد. بــه گفتــه وی،  بــا توجــه بــه بعــد مســافت و تعــداد بیمــاران، بخــش 

دیالیــز در چلگــرد و مالخلیفــه نیــز بــه زودی راه انــدازی مــی شــود.دکتر درخشــان افــزود: بخــش NICU بــا ۶ تخــت و بخــش جراحــی اطفــال نیــز از ســال 

گذشــته در مرکــز اســتان راه انــدازی و خدمــات تخصصــی مــورد نیــاز بــه متقاضیــان ارائــه مــی گــردد. وی راه انــدازی اورژانــس دندانپزشــکی در مرکــز 

آموزشــی درمانــی آیــت اللــه کاشــانی را از دیگــر اتفاقــات خــوب در حــوزه درمــان برشــمرد و افــزود: راه انــدازی کلینیــک دندانپزشــکی صــدف از نیمــه دوم 

ســال گذشــته از دیگــر اقداماتــی اســت كــه بــدون شــك در ارتقــاء شــاخص ســالمت دهــان و دنــدان و رضایتمنــدی مــردم بســیار موثــر خواهــد بــود.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی در پاســخ ســوال یکــی از خبرنــگاران در خصــوص تعــداد پرســتاران زن در بخــش اورژانــس در یکــی از بیمارســتان 

هــای مرکــز اســتان گفــت: متاســفانه علــی رغــم اتخــاذ سیاســت هــای مختلــف، ۸۰ درصــد نیــروی انســانی شــاغل در ایــن بخــش زنــان هســتند و تمایــل 

پرســتاران مــرد بــرای خدمــت در مراکــز خصوصــی اســتان هــای هــم جــوار بیشــتر بــوده و تعــداد دانــش آموختــگان زن در رشــته پرســتاری بیشــتر اســت 

لــذا حــل ایــن مشــکل نیازمنــد تصمیــم گیــری در ســطح كالن و صــرف زمــان طوالنــی اســت. وی در ادامــه از اورژانــس بیمارســتان هــا بــه عنــوان ویتریــن 

بیمارســتان و یکــی از حســاس تریــن و موثــر تریــن بخــش هــا در جلــب رضایــت بیمــاران یــاد کــرد وی در ادامــه بــه اتخــاذ تصمیمــات و رایزنــی بــرای 

تامیــن پارکینــگ و تامیــن فضــا بــرای خودروهــای پرســنل و پزشــکان در خیابــان پرســتار و کمــک بــه حــل مشــکل ترافیــک در ایــن خیابــان اشــاره داشــت.

دکتر درخشان همچنین از راه اندازی مرکز طب ایرانی در مرکز استان در هفته آتی با حضور یک متخصص طب ایرانی خبر داد.

وقــوع حادثــه مــرگ مــادر بــاردار ســوال دیگــر خبرنــگاران از دکتــر درخشــان بــود کــه وی بــا بیــان اینکــه مــرگ مــادر از شــاخص هــای حائــز اهمیــت بــرای 

دانشــگاه و وزارت بهداشــت اســت افــزود: تعــداد مــرگ مــادران بــاردار در اســتان کمتــر از میانگیــن کشــوری اســت و اســتان در وضعیــت مطلوبــی قــرار 

دارد امــا بــا توجــه بــه نقــش محــوری مــادران در خانــواده ایــن امــر بــا حساســیت زیــاد از ســوی مســئولین پیگیــری مــی شــود.

وی گفــت: مــرگ اخیــر مــادر بــاردار در شهرســتان لــردگان علــی رغــم انجــام تمامــی تمهیــدات و حضــور پزشــکان متخصــص زنــان و زایمــان، بیهوشــی و 

فراهــم بــودن تجهیــزات الزم رخ داد. بــه گفتــه وی، در اســتان چهارمحــال و بختیــاری در ســال هــای ۹۴ و ۹۵ آمــار مــرگ مــادر بــاردار صفــر و در ســال ۹۶ 

یــک مــورد و در ســال ۹۷ نیــز یــک مــورد بــوده اســت.وی خاطــر نشــان کــرد: علــت مــرگ مــادر بعــد از ۴۲ روز از زمــان زایمــان، وضــع حمــل محســوب 

نمــی شــود. در پاســخ ســوالی دیگــر، تعــداد تخــت فعــال بیمارســتانی را یــک هــزار و ۴۴۲ و ضریــب اشــغال تخــت در مراکــز درمانــی را ۸۰ درصــد اعــالم 

کــرد. بــه گفتــه وی، بــا بهــره بــرداری از پــروژه توســعه بیمارســتان فارســان یکصــد تخــت بیمارســتانی و بــا احــداث بیمارســتان ۵۴۰ تخــت خوابــی مرکــز 

اســتان و بیمارســتان جدیــد بروجــن تعــداد تخــت هــای فعــال بیمارســتان افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. دکتــر درخشــان بــا اشــاره بــه آمــار ۴۸۶ هــزار 

نفــری مراجعــات بــه اورژانــس هــای بیمارســتانی اظهــار داشــت: ۴۸ درصــد مــردم بــه اورژانــس بیمارســتان هــا مراجعــه داشــته انــد.

وی تعــداد مراجعــات بــه کلینیــک هــای ویــژه را ۹۹۱هــزار اعــالم کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه جمعیــت یــک میلیــون نفــری اســتان، تقریبــًا تمــام افــراد از 

خدمــات کلینیــک هــای تخصــی در بخــش دولتــی برخــوردار شــده انــد.

پوشش بیمه رایگان برای ۴۵هزار نفر از 

جمعیت فاقد بیمه چهارمحال و بختیاری



سالمتکده طب ایرانی در چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

اســتان  ایرانــی  طــب  اداره  سرپرســت  دا؛  وب 

چهارمحــال و بختیــاری ، از راه انــدازی نخســتین 

ــن  ــیر " در ای ــام " اکس ــا ن ــی ب ــب ایران ــالمتکده ط س

اســتان خبــر داد.

ــزود:  ــان اف ــال دهقانی ــیده لی ــر س ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــالمتکده  ــالمت، س ــه س ــن روز از هفت ــا پنجمی ــان ب همزم

ــی از  ــتانی و جمع ــئولین اس ــور مس ــا حض ــی ب ــب ایران ط

ــی  ــز بهداشــتی و درمان ــن و روســا مراک مســئولین، معاونی

ــوم  ــه س ــتان در طبق ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش تابع

ــگ  کلینیــک تخصصــی دندانپزشــكی صــدف جنــب پاركین

یــزدان حــد فاصــل ســه راه ســینما و چهــارراه فصیحــی راه 

ــدازی شــد. ان

ــاله ای  ــزاران س ــب ه ــی، ط ــب ایران ــرد: ط ــح ک وی تصری

ــوده اســت کــه متاســفانه بیشــتر از یکصــد ســال اســت  ب

کــه در کشــور کنــار گذاشــته شــده اســت در حالــی كــه ســایر 

كشــورها طــب ســنتی را در كنــار طــب نویــن حفــظ كــرده 

انــد.

بــه گفتــه وی، طــب ایرانــی چندیــن ســال اســت کــه بــه 

همــت تعــدادی از پزشــکان متخصــص احیــا شــده و زیــر 

ــه فعالیــت شــده انــد. نظــر وزارت بهداشــت مشــغول ب

ــی و  ــب ایران ــه ط ــردم ب ــش م ــه گرای ــان اینک ــا بی وی ب

فعالیــت برخــی عطــاری هــا بــرای تجویــز غیــر علمــی دارو 

هــا و فعالیــت غیــر قانونــی نــه تنهــا پاســخگو نیــاز مــردم 

نبــوده بلکــه مــی توانــد ســالمت آنــان را بــه طــور جــدی 

ــوز راه  ــه مج ــورت گرفت ــای ص ــی ه ــا رایزن ــد، ب ــد کن تهدی

انــدازی ســالمتکده طــب ایرانــی در اســتان از ســوی وزارت 

ــد  ــی توانن ــتان م ــردم اس ــون م ــم اکن ــادر و ه ــوع ص متب

ــز از  ــن مرک ــه ای ــه ب ــا مراجع ــنبه ب ــا چهارش ــنبه ت از روز ش

خدمــات طــب ایرانــی بهــره منــد شــوند. بــه گفتــه 

ــت چهارشــنبه  ــن ســالمتکده از روز شــنبه لغای وی، ای

هــر هفتــه از ســاعت ۸ صبــح الــی ۲۰ بــا حضــور پزشــک 

ــت. ــن اس ــخگوی مراجعی ــی پاس ــص طــب ایران متخص

دکتــر دهقانیــان،  نحــوه نوبــت دهــی را روزانــه و بــه صورت 

ــال  ــاه ح ــور رف ــه منظ ــزود: ب ــرد و اف ــالم ک ــوری اع حض

مراجعیــن و اطمینــان از کیفیــت داروهــای تجویــز شــده،  بــا 

ــه جنــب ســالمتکده تمامــی داروهــای  ــدازی داروخان راه ان

ــورت  ــه ص ــت و ب ــن کیفی ــورد نیــاز در بهتری ــی م گیاه

ــت. ــده اس ــن ش ــه تامی ــن داروخان ــی در ای ــرده و مرکب مف

و  چهارمحــال  اســتان  ایرانــی  طــب  اداره  سرپرســت 

بختیــاری بــا بیــان اینکــه هــم اســتانیان تقریبــًا بــرای رفــع 

تمامــی مشــکالت و بیمــاری هــا مــی تواننــد به ســالمتکده 

مراجعــه نماینــد افــزود: حتــی بــرای پیشــگیری و داشــتن 

رژیــم غذایــی مناســب نیــز مــی تــوان بــه ایــن ســالمتکده 

ــو  ــت و زال ــد ، حجام ــی، فص ــاژ درمان ــرد. ماس ــه ک مراجع

ــمرد  ــالمتکده برش ــن س ــات ای ــه خدم ــی را از جمل درمان

ــد  ــی توانن ــز م ــتانیان عزی ــم اس ــس ه ــن پ ــزود: از ای و اف

ــه  ــا مراجعــه ب ــر مجــاز ب ــه مراکــز غی ــه جــای مراجعــه ب ب

ــد. ــت نماین ــت دریاف ــی خدم ــب ایران ــص ط متخص

سرپرســت اداره طــب ایرانــی اســتان چهارمحــال و بختیاری 

بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون ایــن طــب بــه صــورت مکمــل 

ــزود:  ــود اف ــی ش ــری م ــه کارگی ــن ب ــب نوی ــار ط و در کن

ــك  ــدرک پزش ــذ م ــس از اخ ــی پ ــب ایران ــن ط متخصصی

عمومــی و بعضــًا بــا ســابقه هــای طوالنــی طبابــت در طــب 

نویــن بــا گذارنــدن دوره هــای تخصصــی بــه مــدت حــدود 

ــی را  ــب ایران ــت در ط ــرای خدم ــص الزم ب ــال تخص ۵ س

كســب نمــوده انــد.

تجلیل از ۴۰ فعال حوزه علوم آزمایشگاهی استان چهارمحال وبختیاری

اســتان  هــای  آزمایشــگاه  امــور  اداره  رئیــس  دا؛   وب 

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــه مناســبت ســی ام 

فروردیــن مــاه، ســالروز تولــد حکیم اســماعیل جرجانــی و روز 

علــوم آزمایشــگاه همزمــان بــا برگــزاری جشــن گرامیداشــت 

روز مامــا،  از ۴۰ فعــال حــوزه علــوم آزمایشــگاهی شــاغل در 

مراکــز بهداشــتی و درمــان ســطح اســتان تجلیــل بــه عمــل 

آمــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر رضــا بهارلــو افــزود: مراســم تجلیل 

ــم  ــنبه نوزده ــگاهی روز چهارش ــوم آزمایش ــدگان عل از برگزی

ــن  ــت و معاونی ــور ریاس ــا حض ــاری ب ــاه ج ــت م اردیبهش

ــی  ــز درمان ــا و مراک ــبکه ه ــران ش ــا و مدی ــگاه، روس دانش

اســتان و جمــع کثیــری از فعالیــن عرصــه ســالمت در ســالن 

همایــش هــای ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن مراســم از خانــم هــا زهــرا شــیرازی، 

ــی  ــادات بن ــینی، فاطمه س ــه حس ــبانیان، نجم ــاز ش فرحن

ــورداری،  ــره برخ ــاداتی،  طاه ــی س ــرا عدنان ــمی،  زه هاش

 اعظــم فتاحیــان، شــهناز امیرخانــی و آقایــان: مجتبــی 

ــه  ــح الل ــدی،  ذبی ــر خال ــتی، اکب ــادل علیدوس ــدی، ع احم

اســماعیلی،  محمــد صــادق خلــج،  مســلم کریمیــان،  پرویــز 

ــه  ــه عرص ــن نمون ــنی از فعالی ــاه حس ــا و عبدش ــف نی یوس

ــوم آزمایشــگاهی شــاغل در بهداشــتی و درمانــی تابعــه  عل

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــگاه تجلی دانش

نــادری، طوبــی  نــژاد، رویــا  وی،  اســماعیل ســلیمانی 

ــک محمــدی،  ــه مل ــبی، محبوب ــه طهماس ــنی، فاطم حس

ــماعیل زاده،  ــه اس ــرادی، فاطم ــکی م ــعیدی،  مش ــا س اقلیم

محبوبــه نصیــری، طاهــره جعفــری،  اســماعیل فتحــی 

ــی  زاده، نرگــس دفتــری،  معصومــه علیخانــی،  مهــدی فدای

ومصطفــی حیــدری را از دیگــر فعالیــن نمونــه عرصــه علــوم 

ــت و  ــای بهداش ــبکه ه ــطح ش ــاغل در س ــگاهی ش آزمایش

ــورد  ــم م ــن مراس ــه در ای ــرد ک ــی ک ــتان معرف ــان اس درم

ــد. ــرار گرفتن ــل ق تجلی

ــه  ــم از هال ــن مراس ــن در ای ــت: همچنی ــو گف ــر بهارل دکت

اخــوان طاهــری، مرضیــه علیخانــی، فاطمــه جعفــری، 

 اقــدس کریمیــان،  امیــد جهانمــردی،  فاطمــه ارغنــد، پژمــان 

ــوان  ــه عن ــزا ب ــش اف ــرف آت ــوی و اش ــه رض ــاک، فاطم بس

ــدند. ــر ش ــی و تقدی ــده معرف ــرات برگزی نف
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واگذاری مسئولیت دو بسته کالن آموزشی منطقه ۷ به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

برگزاری نشست مسئولین آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با دانشجویان

وب دا؛ سرپرســت معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در جلســه معاونیــن 

ــد مســئولیت  ــزار گردی ــخ ۹ / ۰۳ / ۹۷ برگ ــه در تاری ــه ۷ ک آموزشــی کالن منطق

ــد. ــذار گردی ــوم پزشــکی شــهرکرد واگ ــه دانشــگاه عل دو بســته کالن منطقــه، ب

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر بــرزو خالــدی فــر افــزود: ایــن دوبســته شــامل: بســته 

. توســعه آمــوزش مجــازی و بســته ارتقــاء نظــام ارزیابــی و آزمــون هــا می

ــت  ــر فعالی ــارت ب ــته نظ ــن دو بس ــگاه در ای ــه دانش ــرد: وظیف ــح ک وی تصری

دانشــگاههای کالن منطقــه و برگــزاری جلســات و هماهنگــی هــای الزم و ارائــه 

ــی باشــد. ــوع م ــه وزارت متب گزارشــات الزم ب

وب دا؛ سرپرســت مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش علــوم پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری از برگــزاری نشســت مســئولین آمــوزش ایــن دانشــگاه بــا دانشــجویان بــه مناســبت هفتــه آمــوزش 

خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر معصومــه معــزی افــزود: ایــن نشســت بــه منظــور طــرح مشــکالت و مطالبــات دانشــجویی، ارائــه 

ــش  ــات موجــود، ارتقــاء ســطح دان ــری از امکان ــره وری آموزشــی اســاتید و اســتفاده حداکث ــرای افزایــش به پیشــنهادات ب

دانشــجویان، ارتقاء زیرســاخت هــای موجــود در حــوزه آمــوزش در شــانزدهمین روز از اردیبهشــت مــاه جــاری در ســالن جنبــی 

ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه از ســاعت ۱۴:۳۰ بــه مــدت ســه ســاعت برگــزار شــد.

ــکی،   ــت، پیراپزش ــی، بهداش ــتاری و مامای ــکی، پرس ــای پزش ــکده ه ــجو از دانش ــت ۱۲ دانش ــن نشس ــه وی، در ای ــه گفت ب

ــد. ــکالت پرداختن ــان مش ــه بی ــجویان ب ــایر دانش ــی از س ــه نمایندگ ــن ب ی نوی ــکده فناوری ــکی و دانش دندانپزش

دکتــر معــزی اظهــار داشــت: در پایــان مســئولین هــر واحــد پاســخ گــوی مطالبــات دانشــجویان بودنــد و جهــت پیگیــری 

مطالبــات دانشــجویی قابــل اجــرا قــول مســاعدت دادنــد.



تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در جشنواره شهید مطهری

وب دا؛ معــاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی، 

چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

یازدهمیــن  برگــزاری  گفــت: بــا  و بختیــاری 

ــه،   ــاتید نمون ــری، از اس ــهید مطه ــنواره ش جش

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــگاه تجلی ــن دانش ای

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر بــرزو خالــدی فــر 

ــورخ  ــنبه م ــه ش ــنواره روز س ــن جش ــزود: ای اف

ــور  ــا حض ــاری ب ــاه ج ــت م ــم اردیبهش هجده

ــات  ــای هی ــگاه، اعض ــن دانش ــت و معاونی ریاس

ــجویان و  ــری از دانش ــع کثی ــاتید و جم علمی، اس

ــن ســینای  ــش هــای اب ــان در ســالن همای کارکن

ــد. ــزار ش ــه برگ ــع رحمتی مجتم

بــه گفتــه وی، در ایــن جشــنواره از  دکتــر شــهرام 

اعتمــادی فر، دکتــر معصومــه معــزی ،  کبــری 

نوریــان بــه عنــوان اعضــای کمیتــه علمــی 

و   ۱۳۹۶ ســال  در  شــهید مطهــری  جشــنواره 

ــای شــورای آموزشــی دانشــگاه در ســال  اعض

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــور تجلی مذک

افــزود: همچنیــن دکتــر  فــر  دکتــر خالــدی 

مهربــان صادقــی،  دکتــر علــی حســین پــور، دکتــر 

ــر شــهرام طهماســبیان،  ــور قیصــری، دکت بتــول پ

دکتــر افســانه ملــك پور، ســارا شــهبازی و فیــروزه 

مجیــدی بــه عنــوان اعضــای كمیتــه علمــی 

جشــنواره شــهید مطهــری در ســال ۱۳۹۶ و دكتــر 

ســعید مهاجــری،  دكتــر داریــوش فاتحــی، دكتــر 

ــری،  ــر نصی ــر جعف ــی، دكت ــه امین ســید اســد الل

 دكتــر كبــری مختاریــان، دكتــر رمضــان صادقــی، 

داراب  دكتــر  ســید مســیح حســینی،    دكتــر 

بــه  امانــی  فرامــرز  و  خالــدی  غالمی، فیــروز 

ــگاه در  ــی دانش ــورای آموزش ــای ش ــوان اعض عن

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــال ۱۳۹۶ تجلی س

قربانعلــی  دکتــر  داشــت:  اظهــار  وی 

رحیمیان، دکتــر حمیــد رضــا خضرایــی،  دکتــر 

ــر  ــید محمــود می ــر س ــی ســدهی، دکت مرتض

ــینی، دکتــر مســعود لطفــی زاده و دکتــر  حس

ــاء  ــی ارتق ــت علم ــری اعضــای هیئ ــی كثی كرمعل

 یافتــه از مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری بودنــد 

كــه در ایــن مراســم مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  آموزشــی  معــاون 

ــر  ــری و دکت ــلیمان خی ــر س ــت: دکت ــهرکرد گف ش

ابوالفضــل خوشــدل کــه از مرتبــه دانشــیاری 

ــل  ــر تجلی ــز از دیگ ــد نی ــتادی ارتقاء یافتن ــه اس ب

ــد. ــنواره بودن ــن جش ــدگان ای ش

وی در ادامــه بــه اســامی اعضــای هیــات علمــی 

نمونــه اشــاره داشــت و افــزود: از دانشــکده 

ــور  ــم پ ــر ابراهی ــی، دکت ــروه بالین ــکی در گ پزش

ــر  ــی، دکت ــی بیگ ــد عل ــرز محم ــر فرام مفرد، دکت

ــان و از  ــی دهق ــر مرتض ــری و دکت ــر نصی جعف

دانشــكده پزشــكی در گــروه علــوم پایــه از دكتــر 

كــوروش منوچهــری و دكتــر مریــم انجــم شــعاع 

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب تجلی

بــه گفتــه وی، از دانشــکده بهداشــت دکتــر 

علــی احمــدی، از دانشــکده پرســتاری و مامایــی 

از  مهرعلیــان  و حســینعلی  صفــدری  فرانــک 

ــارقی، از  ــه ش ــر آمن ــکی دكت ــکده دندانپزش دانش

ــت  ــر عف ــن دكت ــای نوی ــاوری ه ــكده فن دانش

فرخــی بــه عنــوان اعضــای هیــات علمــی نمونــه 

ــدند. ــل ش تجلی

ــای  ــان فراینده ــزود: صاحب ــر اف ــدی ف ــر خال دکت

آموزشــی نوآورانــه منتخــب از دیگــر تجلیــل 

ــه  ــه در حیط ــد ک ــنواره بودن ــن جش ــدگان ای ش

مدیریــت و رهبــری آموزشــی دکتــر هایــده 

فرانــک  از  ارتقاء آزمونهــا  در حیطــه  حیــدری، 

ــازی  ــه آمــوزش هــای مج صفــدری ،  در حیط

ــهرام طهماســبیان ، در  ــر ش ــک از دكت و الکترونی

ــر  حیطــه محصــوالت آموزشــی (مجــازی) از دكت

ــخگو از  ــوزش پاس ــه آم ــلی و در حیط ــه توس اله

ــه عمــل آمــد. ــر معصومــه معــزی تجلیــل ب دكت

ــر  ــی،  دکت ــام رئیس ــر اله ــرد: دکت ــح ک وی تصری

فــروزان گنجــی،  دکتــر شــهرام طهماســبیان، دکتــر 

ــر افســانه ملــك پــور  ــی و دکت مهــدی بنــی طالب

ــای  ــته ه ــال بس ــئولین فع ــوان مس ــه عن ــز ب نی

تحــول در آمــوزش علــوم پزشــكی در ســال ۱۳۹۶ 

ــل شــدند. ــی و تجلی معرف

ــه  ــز ب ــنواره نی ــن جش ــی از ای ــت: بخش وی گف

تقدیــر از اســاتید بازنشســته ســال ۹۶ اختصــاص 

یافــت کــه در ایــن بخــش از دکتــر محمــد رضــا 

حجتی، دکتــر حمیــد رضــا خضرایــی، دکتــر بهمــن 

ــت  ــر هدای ــان، دکت ــود رفیعی ــر محم خلیلی، دکت

ــر  ــی،  دكت ــوش فاتح ــر داری ــیرزاد،  دكت ــه ش الل

ــر  ــری،  دكت ــوروش منوچه ــر ك ــی،  دكت ــی كریم عل

مرتضــی هاشــم زاده، مهنــدس رضــا مقصــودی، 

 مهنــدس مرتضــی نیكــوكار و مهنــدس علــی 

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــا تجلی ــد هاشــمی نی محم

ــارد،  ــم عط ــر مری ــت: دکت ــر گف ــدی ف ــر خال دکت

ــوش  ــا قاســمی،  زهــرا طهماســبی،  داری ــر ثری دکت

قلــی پــور،  ســارا شــهبازی ، دکتــر ســعید مردانــی،  

ــی،   ــهرزاد حبیب ــر ش ــتی، دکت ــری دوس ــر مه دکت

ــدری و  ــده حی ــر های ــی،  دكت ــروزان گنج ــر ف دکت

ــان  ــوان صاحب ــه عن ــز ب ــی نی ــده داراب ــر فری دكت

ــورد  ــب م ــه منتخ ــی نوآوران ــای آموزش فراینده

ــد. ــرار گرفتن ــر ق تقدی

 EDO وی در ادامــه بــه تقدیــر از مســئولین

از  افــزود:  و  داشــت  اشــاره  هــا  دانشــکده 

دانشــکده پزشــکی دکتــر شــهرزاد حبیبــی، از 

دانشــکده پرســتاری و مامایــی دکتــر هایــده 

حیــدری، از دانشــكده بهداشــت دكتــر لیلــی 

ربیعــی و از دانشــكده هــای پیــرا پزشــكی و 

بــه  نیــز  بروجــن  پرســتاری  و  دندانپزشــكی 

ــر مهســا  ــی، دكت ــر حســین معصوم ــب دكت ترتی

ــرار  ــل ق ــورد تجلی ــبی م ــرا طهماس ــی و زه عباس

گرفتنــد.

ــر  ــا دکت ــکده ه ــای دانش ــرد: روس ــه ک وی اضاف

دکتــر  رضــا مســعودی،   دارابی، دکتــر  فریــده 

مهربــان صادقــی،  دکتــر علــی حســین پــور، ســارا 

ــر شــهرام  ــی و دكت ــرا یدالله ــر میت ــهبازی،  دكت ش

ــن  ــدگان یازدهمی ــل ش ــر تجلی ــبیان دیگ طهماس

ــوم  ــگاه عل ــری در دانش ــهید مطه ــنواره ش جش

ــد. ــهركرد بودن ــكی ش پزش

ــس  ــا نرگ ــم ه ــت: خان ــر گف ــدی ف ــر خال دکت

زینــب مختــاری،  نــادری  احمدپــور، فاطمــه 

محدثــه رحیمــی، زهــرا صفری، نســرین ســامانی، 

ــه  ــانه حبیبی، پروان ــر افس ــیاح ، دکت ــوش س مه

ــدی  ــی مه ــا بن ــدی و فریب ــه امی ــان، آمن همتی

ــه  ــز ب ــی نی ــا رضای ــفیعی رض ــر ش ــان اکب و آقای

ــی و  ــه معرف ــی نمون ــان آموزش ــوان کارشناس عن

ــدند. ــل ش تجلی

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  آموزشــی  معــاون 

شــهرکرد اظهــار داشــت: دکتــر ســید کمــال 

صولتــی نیــز بــه پــاس کســب رتبــه اول کشــوری 

ــرت در  ــرآن و عت ــنواره ق ــی جش ــرح پژوهش ط

ــورد  ــی و م ــل معرف ــته تجلی ــال ۱۳۹۶ شایس س

ــت. ــرار گرف ــر ق تقدی
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دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشجوی دکتری پژوهشی می پذیرد

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق وب دا؛ مع

گفــت: نظــر بــه اعــالم ظرفیــت و رشــته هــای مــورد تاییــد وزارت بهداشــت 

درمــان و آمــوزش پزشــکی جهــت پذیــرش دانشــجوی دکتــری پژوهشــی، 

ــگاه از  ــن دانش ــکی شــهركرد، ای ــوم پزش ــی دانشــگاه عل ــز تحقیقات در مراک

ــی  ــون كتب ــی در آزم ــس از قبول ــری پ ــی دكت ــجویان متقاض ــان دانش می

ــرد. ــی پذی ــه دانشــجو م ــوع و مصاحب وزارت متب

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ســید کمــال صولتــی افــزود: ایــن دانشــجویان در 

رشــته هــای بیوشــیمی بالینــی و ایمنــی شناســی پزشــکی و بــه ترتیــب در 

مرکــز بیوشــیمی بالینــی و مرکــز ســلولی و مولکولــی پذیــرش مــی شــوند.

ــی  ــته ایمن ــر و در رش ــی دو نف ــیمی بالین ــته بیوش ــه وی، در رش ــه گفت ب

ــوند. ــی ش ــه م ــر پذیرفت ــک نف ــز ی ــکی نی ــی پزش شناس

ــمنان،  ــالم، س ــزد، ای ــکی ی ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــرد: دانش ــح ک وی تصری

ــز در  ــان نی ــدان و اصفه ــدران، اراک و هم ــان، مازن ــتان، کرم کاشان، کردس

ــوژی،  ــكی، اپیدمیول ــی پزش ــی شناس ــه ایمن ــف از جمل ــای مختل ــته ه رش

بالینــی،  روانشناســی  فیزیولــوژی،  فارماكولــوژی،   ســرطان،  بیولــوژی 

ــی  ــگل شناس ــط، ان ــت محی بهداش

زیســتی، حشــره  آمــار  پزشــكی، 

شناســی پزشــكی، نانوتكنولــوژی، 

داروئــی،  شــیمی  شناســی،  ســم 

باكتــری شناســی دانشــجوی دكتــری 

ــد. ــی پذیرن ــی م پژوهش

داشــت:  اظهــار  صولتــی  دکتــر 

ــری  ــجوی دکت ــون ۵ دانش ــم اکن ه

ایــن  در  تخصصــی  پژوهشــی 

دانشــگاه مشــغول بــه تحصیــل 

ــی، دو  ــان داروی ــته گیاه ــجو در رش ــداد دو دانش ــن تع ــه از ای ــتند ک هس

ــی  ــته ایمن ــجو در رش ــك دانش ــکی و ی ــک پزش ــته ژنتی ــجو در رش دانش

شناســی پزشــكی مشــغول بــه تحصیــل هســتند.

کسب رتبه سوم کشوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد درسامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش های سالمت

برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه های نو پا ( نظام نوین اطالعات پژوهشی ایران)

وب دا؛ معــاون تحقیقــات و فــن آوری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

گفــت: بــا توجــه بــه نتایــج رتبــه بنــدی ســامانه انتشــار نتایــج و اخبــار 

ــات و  ــت تحقیق ــوی معاون ــده از س ــالم ش ــالمت اع ــای س ــش ه پژوه

فنــاوری وزارت بهداشــت،درمان وآمــوزش پزشــکی، دانشــگاه علوم

شــهرکرد در ســال ۱۳۹۶ در بیــن کل دانشــگاه هــای كشــور، رتبــه ســوم را 

كســب نمــوده اســت. 

ــید  ــر س ــت؛ دکت ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

کمــال صولتــی افــزود: ایــن ســامانه در حــال حاضــر نزدیــک بــه ۳۰۰۰خبــر 

منتشــر شــده توســط دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی را در بــر مــی گیــرد 

کــه ســهم دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهركرد از ایــن تعداد۲۶۲خبرارســالی 

و۲۲۰خبــر پذیرفتــه شــده و انتشــار یافتــه( درصــد اخبــار پذیرفتــه شــده 

قابــل قبــول ۸۴٪) اســت.

ــای  ــار پژوهش ه ــج و اخب ــار نتای ــامانه انتش ــرد: س ــان ک ــر نش وی خاط

ســالمت بــا هــدف انتشــار، گــردآوری و اشــاعه اخبــار حاصــل از تحقیقــات 

دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی نظــام ســالمت در کشــور و انتقــال نتایــج 

قابــل اســتفاده آن هــا بــه عمــوم مــردم، کارشناســان، مدیــران و سیاســت 

گــذاران درســال ۱۳۹۶ راه انــدازی شــد و از ایــن پــس خبرهــای مربــوط بــه 

نتایــج کلیــه طرحهــای تحقیقاتــی پایــان یافتــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهركرد درایــن ســایت نمایــه خواهدشــد.

ــای  ــش ه ــج و اخبارپژوه ــار نتای ــامانه انتش ــی، آدرس س ــر صولت دکت

http://news.research.ac.ir/ نشــانی:  بــه  را  دانشــگاه  ســالمت 

skums اعــالم کــرد.

وب دا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد از برگــزاری کارگاه آشــنایی بــا ســامانه هــای نــو پــا ( نظــام 

ــر داد. ــران ) خب ــی ای ــات پژوهش ــن اطالع نوی

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛  دکتــر ســید 

کمــال صولتــی افــزود: کارگاه مذکــور روز چهارشــنبه مــورخ ۹۷/۰۳/۳۰ 

ــی  ــعه و هماهنگ ــز توس ــری رئیــس مرك ــام کبی ــر پی ــا حضــور دکت ب

ــاوری وزارت  ــت تحقیقــات و فن اطالعــات و انتشــارات علمــی معاون

ــه و از  ــوم پای ــروه عل ــت گ ــی ۱۰ جه ــح ال بهداشــت از ســاعت ۸ صب

ــالن  ــی در س ــوم بالین ــروه عل ــت گ ــت ۱۲:۳۰ جه ــاعت ۱۰:۳۰ لغای س

ــاوری واقــع در كلینیــك هاجــر  ــت تحقیقــات و فن اجتماعــات معاون

ــد. ــزار گردی (س) برگ
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کمبود دو دستگاه کلینیک سیار دندانپزشکی در استان محسوس است

معاونت اجتماعی دانشگاه خواستار مشارکت و همکاری بین بخشی در فرایندهای اجتماعی شدن سالمت شد

وب دا؛ سرپرســت معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اســتقرار دو کلینیــک ســیار دندانپزشــکی 

از ســال گذشــته در اســتان اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه بعــد مســافت و نیــاز ضــروری، ارایــه خدمــات بــه 

کل مناطــق میســر نبــوده و کمبــود دو دســتگاه كلینیــك ســیار دندانپزشــكی در اســتان محســوس اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر علــی احمــدی افــزود: بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی شــاخصDMF مربــوط بــه وضعیــت بهداشــت 

دهــان و پوســیدگی دندانهــا در ایــن اســتان و باالتــر از متوســط کشــوری و وجــود مناطــق دور افتــاده، محــروم و عشــایری کــه 

دسترســی بــه خدمــات دندانپزشــکی ندارنــد، قــرار اســت کلینیــک هــای ســیار، مناطــق 

محــروم و دورافتــاده شهرســتان هــای ۹ گانــه اســتان را پوشــش دهنــد.

وی بــا اشــاره بــه کمبــود دســتگاه هــای کلینیــک ســیار دندانپزشــکی در اســتان و بــا توجــه 

بــه نیــاز و اولویــت بنــدی هــا حداقــل بــا اختصــاص یــک دســتگاه بــرای پوشــش خدمــات 

در جمعیــت عشــایری ۵۶ هزارنفــری کــه نیازمنــد واقعــی خدمــات دندانپزشــكی هســتند، 

ــوزش  ــان و آم ــت درم ــه وزارت بهداش ــات خیری ــن و موسس ــاعدت خیری ــتار مس خواس

پزشــكی شــد. دکتــر احمــدی در خصــوص فعالیــت دو کلینیــک ســیار در مناطــق محــروم 

و دور افتــاده شهرســتان هــای اردل، لــردگان و کوهرنــگ در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

در ســال ۹۶ اظهــار داشــت: در جلســه ســتاد راهبــردی و نظــارت بــر کلینیــک هــای ســیار 

دندانپزشــكی كــه در تاریــخ ۶ خردادمــاه ســال جــاری بــا حضــور ریاســت محتــرم دانشــگاه 

ــه ارایــه خدمــات دندانپزشــكی در مناطــق محــروم و جلــب كمــك  و اعضــا برگــزار شــد مقــرر گردیــد برنامــه ریــزی جــدی تــر در زمین

هــای خــارج از دانشــگاه بــرای اقــالم مصرفــی و همــكاری حــوزه معاونــت بهداشــتی دانشــگاه در تامیــن مــواد مصرفــی انجــام گــردد.

وی انجــام معاینــه دهــان و دنــدان ۹۴۶۶ نفــر، کشــیدن ۱۹۸۳۸ دنــدان، انجــام جــرم گیــری بــرای ۳۴۸ نفــر، انجــام فیشــور ســیالنت 

بــرای ۷۰۰ نفــر و ترمیــم ۸۸۸۵ دنــدان را بخشــی از خدمــات ارائــه شــده بــه اهالــی مناطــق محــروم شهرســتان هــای مذکــور بــا اســتقرار 

دو کلینیــک ســیار دندانپزشــکی عنــوان کــرد.

وب دا؛ سرپرســت معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات بهداشــتی و درمانــی بــا ارســال نامــه ای بــه ریاســت، مســئول 

ــای  ــی در فراینده ــن بخش ــکاری بی ــارکت و هم ــتار مش ــگاه خواس ــای دانش ــت ه ــایر معاون ــه و س ــی فقی ــی ول ــاد نمایندگ ــر نه دفت

اجتماعــی شــدن ســالمت شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر علــی احمــدی در متــن ایــن نامــه آورده اســت، بــا ســالم و احتــرام و آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات در مــاه 

مبــارک رمضــان، بــه ایــن وســیله بــه اســتحضار مــی رســاند معاونــت اجتماعــی در راســتای سیاســت هــای وزارت بهداشــت، درمــان 

و آمــوزش پزشــکی و دانشــگاه بــه منظــور اســتفاده از ظرفیــت عظیــم مشــارکت عمومــی در تأمیــن ســالمت و در جهــت تحقــق بنــد 

۱۱ سیاســت هــای کلــی «ســالمت» ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری موضــوع افزایــش آگاهــی، مســئولیت پذیــری، توانمنــدی 

ــا،  ــت نهاده ــتفاده از ظرفی ــا اس ــالمت ب ــاء س ــظ و ارتق ــن، حف ــه در تأمی ــواده و جامع ــرد، خان ــه ف ــاختارمند و فعاالن ــارکت س و مش

ــدی در  ــت ج ــال ۱۳۹۷ فعالی ــاه س ــت م ــگاه از اردیبهش ــف دانش ــای مختل ــش ه ــانه ای و بخ ــی و رس ــی، آموزش ــازمانهای فرهنگ س

ــه مولفــه هــای اجتماعــی ســالمت، توســعه پایــدار، اجتماعــی شــدن ســالمت،  ی ســالمت اجتماعــی و امــور مرتبــط از جمل زمینه

تشــكیل مجامــع شهرســتانی و اســتانی ســالمت، تشــكیل خانــه مشــاركت در شهرســتان هــا، تشــكیل مركــز اســناد و اطالعــات راهبــردی 

ــاد در  ــه آســیب هــای اجتماعــی و اعتی ــت دبیرخان ــی ســالمت، هماهنگــی و مدیری ــده بان ــه دی دانشــگاه، اندیشــگاه ســالمت، كمیت

دانشــگاه، مدیریــت دبیرخانــه شــورای ســالمت و امنیــت غذایــی اســتان، همــكاری هــای بیــن بخشــی، جلــب مشــاركت هــای مردمــی، 

ســازمان هــای مــردم نهــاد، مــددكاری اجتماعــی، امــور خیریــن و موسســات خیریــه ســالمت را در دســتور كار دارد.وی در ادامــه، هــدف 

کلیــه اقدامــات را، جلــب مشــارکت و اســتفاده از تــوان و نیــروی بالقــوه موجــود در جامعــه و ســازمان هــای خــارج بخــش ســالمت و 

هماهنگــی درون و بیــرون بخشــی بــرای بهبــود ســالمتی جامعــه تحــت پوشــش دانشــگاه عنــوان کــرده اســت و اظهــار داشــته، در ایــن 

راســتا، در نظــر اســت اعضــای هیــات علمــی، کارکنــان ســتادی و صــف دانشــگاه و دانشــجویان عالقــه منــد بــه مشــارکت در 

فعالیــت هــای پیشــگفت و بــه ویــژه افــرادی كــه تجربیاتــی در هــر یــك از زمینه 

ــه  ــوده و ب ــد را شناســایی نم ــی دارن ــا ســالمت اجتماع ــط ب هــای مرتب

نحــو مقتضــی از مشــاركت و تجربیــات آنــان بهــره منــد گــردد. 
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شرکت بیش از ۶۳۰ نفر از اساتید، دانشجویان وکارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

در بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت (علیهم السالم) دانشگاه های علوم پزشکی كشور

وب دا؛ معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

ــر از  ــرکت ۶۳۵ نف ــاری از ش ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

اســاتید، دانشــجویان وکارکنــان ایــن دانشــگاه در آزمــون بخــش هــای 

معــارف و کتبــی و حفــظ بیســت و ســومین جشــنواره قــرآن و عتــرت 

ــر داد. ــور خب ــکی كش ــوم پزش ــگاه های عل ــالم) دانش (علیهم الس

ــش  ــون بخ ــزود: آزم ــی اف ــد فدای ــر عبدالمجی ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

معــارف و کتبــی در تاریــخ ۹۷/۲/۲۴ همزمــان بــا دانشــگاه هــای علــوم 

ــا حضــور ۵۵۰ نفــراز اســاتید ،دانشــجویان وکارکنــان  پزشــکی کشــور ب

برگــزار گردیــد.

بــه گفتــه وی، بخــش آوایــی بیســت و ســومین جشــنواره قــرآن وعترت 

ــاه  ــام م ــن روز از ای ــا یازدهمی ــان ب ــخ ۹۷/۳/۶ همزم ــز در تاری (ع) نی

مبــارک رمضــان بــا حضــور ۸۵ نفــر از اســاتید ، کارکنــان و دانشــجویان 

ــدگان در  ــرکت کنن ــزار و ش ــه برگ ــع رحمتی ــینا مجتم ــن س ــالن اب در س

رشــته هــای حفــظ (حفــظ یــک جزء،ســه جــزء،۵ جزء،۱۰جــزء ،۲۰جــزء، 

حفــظ كل و حفــظ ســوره مباركــه واقعــه) و رشــته هــای قرائــت تحقیــق 

و قرائــت ترتیــل بــا یكدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد.

ــرت  ــرآن و عت ــنواره ق ــومین جش ــرد: بیســت و س ــان ک ــر نش وی خاط

ــی  ــش آوای ــامل: بخ ــته ش ــش و ۴۳ رش ــامل ۶ بخ ــالم) ش (علیهم الس

ــی/  ــل/ ترجمه خوان ــت ترتی ــق/ قرائ : (شــامل ۱۵ رشــته : قرائــت تحقی

حفــظ ســوره واقعــه بــا ترجمــه/ حفــظ ۱ جــزء/ حفــظ ۳ جــزء/ حفــظ 

ــظ  ــزء/ حف ــظ ۲۰ ج ــزء/ حف ــظ ۱۵ ج ــزء/ حف ــظ ۱۰ ج ــزء/ حف ۵ ج

همخوانــی  ســخنوری/  آییــن  مناجات خوانــی/  و  دعــا  اذان/  کل/ 

ــا  ــنایی ب ــته : آش ــامل ۹ رش ــی : (ش ــارف قرآن ــش مع ــیح)، بخ و تواش

ــا  ــنایی ب ــه/ آش ــم نهج البالغ ــا مفاهی ــنایی ب ــت/ آش ــث اهل بی احادی

مفاهیــِم صحیفــه ســجادیه/ آشــنایی بــا ترجمــه و تفســیر قــرآن کریــم/ 

آشــنایی بــا ســیره معصومیــن/ حفــظ موضوعــی قــرآن کریــم/ احــکام/ 

پرســمان قرآنــی/ ســبک زندگــی قرآنــی)، بخــش پژوهشــی : (شــامل ۴ 

رشــته : مقالــه نویســی/تألیف كتــاب/ بررســی و نقــد كتــاب/ تلخیــص 

ــد اپلیكیشــن و  ــته : تولی ــامل ۲ رش ــاب)، بخــش فــن آوری : (ش كت

ــته  ــامل ۴ رش ــی : (ش ــش ادب ــی)، بخ ــازی قرآن ــای مج ــات/ كانال ه رب

نمایش نامه نویســی/  داستان نویســی/  كالســیك)/   - (نــو  شــعر   :

ــی  ــته : خوشنویس ــامل ۹ رش ــری : (ش ــش هن ــی)، بخ فیلم نامه نویس

(نســتعلیق - شكســته نســتعلیق - نســخ و ثلــث)/ نقاشــی (نقاشــی خط 

- نقاشــی دســتی)/ عكاســی/ تذهیــب/ فیلــم كوتــاه/ معــّرق و منّبــت/

طراحــی پوســتر/ نمایــش (تئاتــر صحنــه)/ پی نمــا (كمیــك اســتریپ) ) 

مــی باشــد.

بــه گفتــه وی، در مرحلــه دانشــگاهی مجــری جشــنواره، معاونت هــای 

ــرت  ــرآن و عت ــز ق ــا نظــارت مرک دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه ها ب

(علیهم الســالم) وزارت بهداشــت و درمرحلــه سراســری وزارت بهداشــت 

دانشــگاه گیــالن بــا حمایــت و هدایــت مرکــز قــرآن و عتــرت 

ــد. ــی باش (علیهم الســالم) وزارت بهداشــت م

ــجویان و اســاتیدنیز توســط  ــی دانش ــه مّل ــزود: مرحل ــی اف ــر فدای دکت

ــردد. ــی گ ــزار م ــن آوری برگ ــات و ف ــوم، تحقیق وزارت عل

ــه اول دی  ــی جشــنواره از نیم ــه اجرای ــن نام ــالغ آیی ــه وی، اب ــه گفت ب

ــت  ــات و ثب ــور و تبلیغ ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل ــه دانش ــاه ۹۶ ب م

نــام از مخاطبــان در نیمــه اول دی مــاه تــا پایــان ۹۷/۲/۱۵ انجــام شــد.

معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: 

پــس از برگــزاری مرحلــه دانشــگاهی در اردیبهشــت مــاه ۹۷، جمــع آوری 

آثــار بخش هــای غیــر حضــوری جشــنواره در مــرداد مــاه ســال جــاری 

ــزار  ــاه ۹۷ برگ ــرداد م ــز م ــی نی ــش کتب ــری بخ ــه سراس انجــام و مرحل

مــی شــود.

دکتــر فدایــی، زمــان برگــزاری مرحلــه سراســری بخــش آوایــی را مهــر 

مــاه ۹۷ اعــالم کــرد و از ثبــت نــام ۸۹۰ نفــر از اســاتید، دانشــجویان و 

ــر داد. ــف خب ــان در بخشــهای مختل کارکن
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افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در جشنواره سیمرغ

ــگاه  ــی دانش ــجویی فرهنگ ــاون دانش وب دا؛ مع

علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: دانشــجویان ایــن 

ــی  دانشــگاه، در نهمیــن دوره ی جشــنواره فرهنگ

وزارت بهداشــت کــه بــه میزبانــی پردیــس تئاتــر 

ــد،  ــزار گردی ــاه ۱۳۹۷ برگ ــران در اردیبهشــت م ته

خــوش درخشــیدند.

ــدا ؛ دکتــر  ــزارش وب دا بــه نقــل از مف بــه گ

عبدالمجیــد فدایــی افــزود: وزارت بهداشــت ایــن 

جشــنواره را در جهــت ارتقــای ســطح فرهنگــی-

ــز  ــان و نی ــاتید و کارکن ــجویان، اس ــری دانش هن

ــر  ــت ب ــا عنای ــالمت و ب ــگ س ــترش فرهن گس

ــزار و  ــر ایرانی-اســالمی برگ ــگ و هن ترویــج فرهن

لمللــی  امســال بــرای اولیــن بــار بــه صــورت بین

بــرای دانشــجویان سراســر دنیــا اعــالم فراخــوان 

کــرد. جشــنواره ســیمرغ با شــعار «ســالم زیســتن 

فرهنــگ  آزاد،  بخــش  اســت» در ســه  هنــر 

ســالمت و بین الملــل در پنــج رشــته تئاتــر، 

ــیقی  ــمی و موس ــای تجس ــی، هنره ــم، ادب فیل

ــد. ــزار گردی برگ

بــه گفتــه وی، دانشــجویان دانشــگاه علــوم 

ــه  ــهرکرد، بــا اختالفــی قابــل توج پزشــکی ش

ــر  ــداد ۲۵۶ اث ــنواره هشــتم، تع ــه جش ــبت ب نس

ــیمرغ  ــی س ــنواره بین الملل ــه جش ــه دبیرخان را ب

ارســال کردنــد کــه از ایــن بیــن تعــداد ۱۲ اثــر بــه 

ــه جشــنواره و  ــه اختتامی ــده ب ــار برگزی ــوان آث عن

ــد.  ــدا کردن ــی راه پی ــه پایان مرحل

دکتــر فدایــی افــزود: در مرحلــه نهایــی داوری هــا 

نیــز شــهرکرد خــوش درخشــید و ۴ اثــر رتبــه اول، 

۲ اثــر رتبــه دوم و ۲ اثــر نیــز رتبــه ســوم را کســب 

نمودنــد.وی، در ادامــه اســامی افتخارآفرینــان 

ــوم پزشــکی شــهرکرد، در رشــته های  دانشــگاه عل

مختلــف جشــنواره ســیمرغ را اعــالم کــرد و 

ــه ســوم نقاشــی  ــان، رتب افــزود: محمــد ابراهیمی

ــی،  ــر علی خواص ــان،  امی ــط در بخــش کارکن خ

رتبــه اول ترانــه در بخــش آزاد دانشــجویان، 

نقاشــی خــط در  اول  رتبــه  وحیــد خلجــی، 

ــه  ــی، رتب ــد قربان بخــش آزاد دانشــجویان،  محم

اول اینفوگرافــی در بخــش فرهنــگ ســالمت 

ــد. ــب كردن ــجویان را کس دانش

دانشــگاه  فرهنگــی  دانشــجویی  معــاون 

علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: ســیدامیررضا 

بهتریــن  عنــوان  بــه  نیــز  نعمت اللهــی 

نقش خــوان مــرد در بخــش آزاد دانشــجویان 

دوم  رتبــه  فرهــادی،  محمدرضــا  و  معرفــی 

ــش آزاد  ــث در بخ ــتعلیق و ثل ــی نس خوشنویس

دانشــجویان و علیرضــا پیشــگو، رتبــه ســوم 

خوشنویســی شکســته نســتعلیق در بخــش آزاد 

کردنــد. آن خــود  از  را  دانشــجویان 
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تنظیم درخواست های داروئی خارج از فهرست داروهای ژنریک تولید داخل ممنوع است

مبارزه با قاچاق کاال، زمینه ساز شکوفایی اقتصاد ملی و تولید داخلی

ــا  ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــذا و داروی دانش ــت غ ــت معاون وب دا؛ سرپرس

ــوان ســال حمایــت از تولیــد داخــل از ســوی  ــا عن ــه نامگــذاری امســال ب توجــه ب

مقــام معظــم رهبــری و بــا عنایــت بــه ابالغیــه مقــام محتــرم وزارت بهداشــت در 

ــک  ــای ژنری ــت داروه ــارج از فهرس ــن دارو خ ــت و تامی ــدم درخواس ــوص ع خص

تولیــد داخــل از درخواســت هرگونــه دارو خــارج از فهرســت مذكــور خــودداری كنند.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو؛  دکتــر محمــد 

ــالن  ــه در س ــتان ک ــی اس ــای داروئ ــین ه ــی تکنس ــور،  در دوره آموزش ــر ملکپ باق

اجتماعــات معاونــت غــذا و دارو برگــزار شــد بــا بیــان ایــن درخواســت تصریــح كــرد 

ــا كیفیــت مناســب  : خوشــبختانه غالــب داروهــای مــورد نیــاز در داخــل كشــور ب

تولیــد مــی شــوند و ضرورتــی بــرای تهیــه داروهــای مشــابه خارجــی وجــود نــدارد. 

ــی  ــای داروئ ــت ه ــهركرد ، درخواس ــذا و دارو ش ــت غ ــت معاون ــن سرپرس همچنی

برخــی از مراكــز را نامناســب و غیــر منطقــی دانســت و از مســئولین داروخانــه هــا 

خواســت بــا مدیریــت صحیــح و بــا توجــه بــه موجــودی و نیــاز خــود اقــدام بــه 

تنظیــم درخواســت داروئــی كننــد و از درخواســت و انبــار كــردن داروهــا بــه مقــدار 

زیــاد در مراكــز جــدا خــودداری نماینــد. 

گفتنــی اســت، در ایــن كارگاه آموزشــی كــه بیــش از ۸۰ نفر از تكنســین هــای داروئی 

شــاغل در مراكــز درمانــی ســطح اســتان حضــور داشــتند، دكتــر محمــد شــاهقلی 

ــرد و  ــواع داروهــا، كارب ــی را پیرامــون ان ــت، مطالب ــی معاون كارشــناس امــور داروئ

مكانیســم اثــر آنهــا بــا تكیــه بــر داروهــای موثــر بــر ناراحتــی هــای تنفســی بــه حاضریــن در جلســه 

ارائــه نمــود. وی، آنتــی بیوتیــك هــای موثــر بــر عفونــت هــای تنفســی، آنتــی هیســتامین هــا و 

همچنیــن نحــوه محاســبه دزهــای موثــر ایــن داروهــا را بــه طــور كامــل بــرای تكنســینها تشــریح و 

بــه ســواالت متعــدد آنهــا پاســخ گفــت.

ــوم  ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــت غ ــور معاون ــالمت مح ــای س ــاق کااله ــا قاچ ــارزه ب ــناس مب وب دا؛ کارش

ــی  ــه ســاز رشــد تولیــد داخــل و شــکوفایی اقتصــاد مل ــا قاچــاق کاال را زمین ــارزه ب پزشــکی شــهرکرد، مب

ــت. دانس

بــه گــزارش وب دا؛  دكتــر محمــد شــاهقلی در كارگاه آموزشــی یــك روزه ویــژه كارشناســان واحــد ســالمت 

محیــط و كار اســتان صدمــات ناشــی از قاچــاق كاال و ارز بــر پیكــر اقتصــاد ملــی را ســنگین و گاهــًا جبــران 

ناپذیــر توصیــف كــرد و افــزود: كاهــش تولیــد داخــل، افزایــش آمــار بیــكاری،  فقــر روز افــزون و تبعــات 

اجتماعــی و فرهنگــی ناشــی از آن از جملــه آســیب هــای ناشــی از پدیــده شــوم قاچــاق اســت. 

ایــن كارشــناس امــور داروئــی خطــرات ناشــی از قاچــاق كاالهــای ســالمت محــور را مضاعــف دانســت 

چــرا كــه عــالوه بــر آســیب بــه اقتصــاد، ســالمت مــردم را هــم بــا خطــرات جــدی مواجــه خواهــد كــرد. 

دكتــر شــاهقلی در ایــن كارگاه از كلیــه بازرســان خواســت بــا عــزم و جدیــت نســبت بــه كنتــرل فــراورده 

هــای خوراكــی، آشــامیدنی و آرایشــی بهداشــتی موجــود در مراكــز عرضــه و اماكــن عمومــی اقــدام كننــد 

ــر  ــه هــای بهداشــتی معتب ــا و پروان ــوز ه ــودن مج ــاظ دارا ب ــل را از لح ــد داخ ــوالت تولی ــه محص و كلی

كنتــرل نماینــد. وی، از عطاریهــا بــه عنــوان مــكان هــای عرضــه فــراورده هــای دارای پروانــه بهداشــتی و 

مجــوز تولیــد یــاد كــرد و عرضــه دارو در ایــن اماكــن را غیــر مجــاز دانســت. 

دكتــر نرگــس باقــری كارشــناس امــور داروئــی معاونــت نیــز در ادامــه ایــن کارگاه، روش هــای اســتعالم 

ــه بازرســان بهداشــتی آمــوزش داد.همچنیــن وی،  ــراورده هــای ســالمت محــور وارداتــی را ب ــت ف اصال

ــتفاده از  ــوه اس ــن نح ــامانه ttac و همچنی ــایت و س ــی، س ــامانه پیامك ــق س ــت از طری ــتعالم اصال اس

ــب  ــد روی برچس ــكن بارك ــی اس ــمند و چگونگ ــای هوش ــی ه ــر روی گوش ــب ب ــل نص ــن قاب اپلیكیش

ــرد. ــن تشــریح ك ــرای حاضری ــل ب را بطــور كام فراورده

ــر  ــراورده هــای آرایشــی و بهداشــتی معاونــت ضمــن تاكیــد ب در ادامــه كامــران ســلیمانی كارشــناس ف

ــه كار  ــات ب ــه نكاتــی در خصــوص تركیب ــراورده هــای آرایشــی و بهداشــتی ب ــا قاچــاق ف ــارزه ب ــزوم مب ل

رفتــه در ســاخت ایــن فــراورده هــا اشــاره كــرد و خطــرات ناشــی از مصــرف فــراورده هــای غیــر اصیــل 

كــه بعضــا بــا تبلیغــات اغــوا كننــده مــردم را بــه مصــرف آنهــا ترغیــب مــی كننــد بــر شــمرد. 

ــرد و از  ــی ك ــوب ارزیاب ــتان را مطل ــور در اس ــالمت مح ــای س ــاق كااله ــا قاچ ــارزه ب ــد مب ــلیمانی رون س

كارشناســان بهداشــتی خواســت بــا ارائــه آمــوزش بــه گروههــای هــدف از جملــه دانــش آمــوزان، مــادران، 

اصنــاف و ... زمینــه را بــرای ریشــه كنــی پدیــده شــوم قاچــاق همــوار كننــد. 

گفتنــی اســت، در پایــان ایــن كارگاه روش دسترســی و اســتفاده از اپلیكیشــن اســتعالم اصالــت كاال بــه 

صــورت عملــی بــه كارشناســان آمــوزش داده شــد و بــه ســواالت متعــدد در ایــن زمینــه پاســخ داده شــد.
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از انجماد بطری های آب معدنی خودداری شود

وب دا؛ ریاســت اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی،  خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و 

بختیــاری در مصاحبــه تلفنــی رادیویــی بــا برنامــه صبــح و زندگــی کــه بــه صــورت زنــده و مســتقیم از رادیــو مرکــز 

جهانبیــن پخــش شــد نکاتــی را در خصــوص آب هــای معدنــی، ترکیبــات و خــواص آن بــرای شــنوندگان بیــان و در 

خصــوص مضــرات انجمــاد پــی در پــی بطــری هــای آب معدنــی هشــدار داد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان؛ ابراهیــم داوودی 

در ابتــدای ایــن مصاحبــه زنــده بــه ویژگــی هــای شــیمیایی و بیولوژیــک انــواع آبهــا پرداخــت و مزایــای اســتفاده از 

آب هــای معدنــی بــه واســطه دارا بــودن امــالح و ترکیبــات ویــژه ای ماننــد کلســیم، منیزیــم، ســدیم و پتاســیم و ... را 

بــر شــمرد. وی بــا اشــاره بــه انــواع امــالح و ترکیبــات موجــود در آب هــای معدنــی تاثیــرات هــر کــدام از ایــن امــالح 

و ترکیبــات بــر ســالمت مصــرف کننــدگان را تشــریح کــرد.

داوودی خاطــر نشــان کــرد: آب هــای معدنــی از منابــع و چشــمه هــای طبیعــی بــه دســت مــی آینــد و در فراینــد 

ــه طــور کامــل از آب  ــا آلودگــی هــای بیولوژیــک ب ــرد ت ــدی ایــن محصــوالت دقــت الزم صــورت مــی پذی بســته بن

حــذف شــود. وی متذکــر شــد: بــا توجــه بــه اینکــه جهــت بســته بنــدی آبهــا معمــوالً از ظــروف pet اســتفاده مــی 

ــرار گیرنــد ضمــن اینکــه  ــور و حــرارت ق ــذا بســته بنــدی هــا در زمــان توزیــع و مصــرف نبایــد در معــرض ن شــود ل

ــاره از بطــری هــا مــی توانــد خطراتــی را بــرای ســالمت  انجمــاد آب معدنــی در فصــول گــرم و یــا اســتفاده چنــد ب

مصــرف کننــده در پــی داشــته باشــد.

مهنــدس داوودی تصریــح کــرد: انجمــاد بطــری هــای پالســتیکی و قــرار دادن آنهــا در معــرض نــور مســتقیم آفتــاب 

ــا  ــه صــورت بالقــوه ب ــه ســالمت مصــرف کننــده را ب ــه داخــل آب مــی شــود ک ــه آزاد شــدن مونومــر هــا ب منجــر ب

تهدیــد مواجــه خواهــد کــرد.

ریاســت اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در ادامــه از مــردم خواســت هنــگام خریــد آب 

هــای بســته بنــدی شــده بــه برچســب روی بســته بنــدی توجــه کننــد چــرا کــه الزامــًا تمــام آب هــای بســته بنــدی 

شــده معدنــی نیســتند و ممکــن اســت آب َآشــامیدنی باشــد کــه دارای خــواص متفاوتــی از آب معدنــی هســتند.

ــروز و شــیوع  ــا توجــه بــه فــرا رســیدن فصــل گرمــا و احتمــال ب داوودی در ایــن مصاحبــه از شــنوندگان خواســت ب

بیمــاری هــای مرتبــط بــا مصــرف آب و غــذای آلــوده حساســیت الزم را در ایــن زمینــه داشــته باشــند و از مصــرف آب 

و مــواد غذایــی بــا منابــع نــا مطمئــن خــودداری کننــد.

ــدارد اســتفاده از آب هــای  ــن وجــود ن ــه آب آشــامیدنی ســالم و مطمئ ــه دسترســی ب ــی ک ــرد: در زمان ــد ک وی تاکی

بســته بنــدی شــده بهتریــن گزینــه اســت. وی در پایــان بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه اســتان چهارمحــال و بختیاری 

بــه دلیــل دارا بــودن چشــمه هــای متعــدد آب هــای معدنــی از قطــب هــای مهــم در تولیــد ایــن محصــول در ســطح 

کشــور اســت کیفیــت آب هــای بســته بنــدی شــده در کارخانجــات اســتان را بســیار خــوب دانســت و اعــالم کــرد کلیــه 

واحدهــای تولیــدی در اســتان تحــت نظــارت و كنتــرل مســتمر قــرار دارنــد و بــه صــورت منظــم در آزمایشــگاه كنتــرل 

اســتان مــورد آنالیــز دقیــق شــیمیایی و میكروبیولــوژی قــرار مــی گیرنــد.
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زنگ سالمت و جشنواره غذای سالم در دبستان خیری حاج یداهللا کیانی شهرکرد
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روش های استعالم اصالت فرآورده های سالمت محور کدامند؟

www.ttac.ir ۱- استعالم از طریق آدرس

ــد  ــن ک ــت چندی ــای اصال ــب ه ــر روی برچس ب

مشــاهده مــی شــود. شــما مــی توانیــد بــا وارد 

ــدام از  ــردن هرک ــوق و وارد ک ــه آدرس ف ــدن ب ش

ــود  ــاص خ ــل خ ــر در مح ــورد نظ ــای م ــد ه ک

اســتعالم  را  شــده  خریــداری  کاالی  اصالــت 

ــد. نمائی

ــا  ــاه ی ــام کوت ــامانه پی ــق س ــتعالم از طری ۲- اس

ــا ــن گوی تلف

بــر روی برچســب هــای اصالــت، شناســه اصالــت 

ــد ۱۶  ــک ک ــه ی ــن شناس ــت. ای ــده اس درج گردی

ــه ای پوشــانده شــده  ــوده و توســط الی ــی ب رقم

ــن  ــه پــس از خراشــیدن و برداشــتن ای اســت ک

ــد  ــکار خواه ــده آش ــرف کنن ــط مص ــه توس الی

شــد. ایــن شناســه را مــی تــوان از طریــق شــماره 

پیامــک ۲۰۰۰۸۸۲۲ و یــا شــماره تلفــن گویــا 

۰۲۱۶۱۸۵ ، مــورد بررســی و كنتــرل قــرار داده و از 

اصالــت كاالی خریــداری شــده اطمینــان حاصــل 

نمــود.

ــب  ــر روی برچس ــدرج ب ــد من ــتعالم بارک ۳- اس

(QR)

بارکدهــای منــدرج بــر روی برچســب را مــی تــوان 

از طریــق تلفــن همــراه هوشــمند بازخوانــی کــرد. 

ــا  ــا بایســتی حتم ــن بارکده ــی ای ــت بازخوان جه

ــراه  ــن هم ــی تلف ــر روی گوش ــامانه TTAC ب س

نصــب گــردد.

بدیهــی اســت در صــورت مشــاهده هرگونــه 

مغایــرت در اطالعــات دریافتــی بــا فــراورده مــورد 

بررســی و یــا عــدم تاییــد فــراورده مــورد نظــر از 

طریــق روشــهای فــوق، اصالــت کاال مــورد تاییــد 

نمــی باشــد. لــذا درصــورت مشــاهده ایــن گونــه 

مــوارد، موضــوع را بــه معاونــت غــذا و دارو 

ــد. ــالع دهی اط

ــه  ــدام ب ــان برخــی افــراد ســودجو اق در ایــن می

ــر روی  چــاپ و الصــاق برچســب هــای تقلبــی ب

کاالهــای فاقــد مجــوز بهداشــتی نمــوده و اقــالم 

فــوق را در انبارهــا و ســطح عرضــه مــواد غذایــی، 

ــه  ــد ک ــوده ان ــع نم ــتی توزی ــی و بهداش آرایش

نمونــه تصویــر برچســب هــای جعلــی در شــکل 

ــل مشــاهده اســت. فــوق قاب

ــب  ــا برچس ــت کاال ب ــتعالم اصال ــگام اس در هن

ــای گوناگونــی ممکــن  ــد پیــام ه هــای جدی

اســت دریافــت شــود. نــوع پیــام دریافتی نشــان 

اشــد. ــت کاالی مــورد نظــر مــی ــده اصال دهن

انواع پیام های دریافتی:

۱- اصالت این فرآورده مورد تأیید است.

ــن  ــط همی ــالً توس ــرآورده قب ــن ف ــت ای ۲- اصال

سامانه/دســتگاه کنتــرل شــده اســت. (یعنــی کــد 

ــار ارســال شــده) دوب

۳- اصالــت ایــن فــرآورده قبــالً توســط ســامانه/

دســتگاه دیگــری کنتــرل شــده اســت.

۴- این فرآورده تقلبی است.

۵- تاریــخ مصــرف ایــن فــرآورده گذشــته اســت؛ 

لطفــًا از مصــرف آن خــودداری فرماییــد.

ــرده و  ــودداری ک ــرآورده خ ــرف ف ــًا از مص ۶- لطف

آن را بــه محلــی کــه از آن خریده ایــد، بازگردانیــد.

عــدم  بــه  دلیــل  گرامــی  مصرف کننــدۀ   -۷

بارگــذاری کامــل اطالعــات ایــن فــرآورده، امــکان 

ــری  ــی، رهگی ــامانۀ ردیاب ــط س ــخ گویی توس پاس

ــود  ــالمت  وج ــای س ــت فرآورده ه ــرل اصال و کنت

نــدارد. لطفــًا طــی روزهــای آینــده مجــددًا تالش 

ــه ســامانه  ــوز کــد توســط مســوول ب ــد. (هن کنی

ــی نشــده اســت) معرف

چند نکته:

جهــت اطمینــان از اصالــت کاالی خریــداری شــده 

حتمــا بــه یکــی از روشــهای ذکــر شــده، اصالــت 

آنــرا اســتعالم نمائیــد.

ــا پــس زمینــه ســفید  رنــگ برچســب اصالــت ب

ــا  ــبی ب ــر برچس ــوده و ه ــگ ب ــیه زرد رن و حاش

ــد. ــی باش ــد نم ــورد تایی ــر، م ــکلی دیگ ش

بــه ازای هــر واحــد فــراورده از هــر ســری ســاخت 

یــک شناســه ردیابــی، رهگیــری و کنتــرل اصالــت 

بــر روی فــراورده درج مــی گــردد.

ــانه  ــراری نش ــه تک ــه شناس ــود هرگون ــذا وج ل

جعلــی بــودن برچســب مــورد نظــر مــی باشــد. 
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نشــانگرهای رنگــی تغذیــه درج شــده روی بســته 

بنــدی مــواد غذایــی، راهنمــای انتخــاب ســالمتی 

. ست ا

ــر روی برچســب محصــوالت  ایــن نشــانگر هــا ب

خوراکــی درج شــده اســت تــا بــا افزایــش 

آگاهــی مصــرف کننــدگان و اصــالح الگــوی 

ی  ــه گام ــاء ســالمت جامع مصــرف در ارتق

ــود. ــته ش ــری برداش موث

ــش  ــت بخ ــه هش ــی تغذی ــانگرهای رنگ در نش

ــود دارد: ــر وج زی

۱- آرم سازمان غذاودارو

۲- معیار و اندازه سهم قابل فهم و ارزیابی

۳- میــزان انــرژی در هــر ســهم بــر حســب کیلــو 

کالــری

۴- شــاخصهای مــورد ارزیابــی (مــواد مغــذی 

ــی) ــورد ارزیاب م

گیــری  انــدازه  واحــد  و  عــددی  مقــدار   -۵

انــدازه ســهم ارزیابــی در  شــاخصهای مــورد 

۶- نشــانگر هــای رنگــی (رنگهــای تعییــن شــده 

بــرای هــر شــاخص)

۷- راهنمای رنگها

۸- شماره پروانه های بهداشتی تولید /ورود

ــه مصــرف  هــدف از نشــانگرهای رنگــی کمــک ب

کننــده بــه منظــور شناســایی ویژگــی هــای 

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت ت ــول اس ی محص ــه تغذی

شــرایط جســمی و نیازهــای شــخصی، انتخــاب 

ــد. ــته باش ــه داش آگاهان

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص 

دســتورالعمل و راهنمــای درج نشــانگرهای رنگــی 

ــد. ــه نمایی ــر مراجع ــک زی ــه لین ــه ب تغذی

http://fda.gov.ir/item

نشانگرهای رنگی تغذیه درج شده روی بسته بندی مواد غذایی، راهنمای انتخاب سالمتی است
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روزشمار هفته سالمت سال ۹۷ اعالم شد

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه 

ــت  ــم لغای ــالمت "یک ــه س ــمار هفت ــت: روز ش ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش عل

ــاه" امســال اعــالم شــد. ــم اردیبهشــت م هفت

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: اول تــا هفتــم اردیبهشــت 

مــاه ســال جــاری بــه عنــوان هفتــه ســالمت نامگــذاری و شــعار "ســالمت 

بــرای همــه" و موضــوع پوشــش همگانــی ســالمت: "بــرای همــه در همــه 

جــا " بــرای ایــن هفتــه انتخــاب شــده اســت.

وی، عناویــن هفتــه ســالمت را بدیــن شــرح اعــالم 

کــرد:

ــت در  ــاه: عدال ــت م ــم اردیبهش ــورخ یک ــنبه م ش

ــردم،  ــالمت؛ حــق م ــه خدمــات س ــی ب دسترس

مســئولیت حکومــت

یکشــنبه مــورخ دوم اردیبهشــت مــاه : ســالمت بــرای 

همــه ، در همــه جــا

ــا  ــه ب ــاه: مقابل ــت م ــوم اردیبهش ــورخ س ــنبه م دو ش

ــری  ــئولیت پذی ــد و مس ــی، تعه ــای اجتماع ــیب ه آس

ــر ــای موث نهاده

ســه شــنبه مــورخ چهــارم اردیبهشــت مــاه: حمایــت 

از فقــرا در دسترســی بــه خدمــات ســالمت

ــج  ــاه: تروی ــت م ــم اردیبهش ــورخ پنج ــنبه م چهارش

ــور ــالمت مح ــی س ــبک زندگ س

ــالمت؛  ــدن س ــی ش ــاه: اجتماع ــت م ــم اردیبهش ــورخ شش ــنبه م ــج ش پن

ــی ــاط اجتماع ــی، نش ــجام اجتماع انس

جمعه مورخ هفتم اردیبهشت ماه: منابع پایدار ، جامعه سالم

برگزاری نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با 

اصحاب رسانه به مناسبت هفته سالمت

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری نشســت مطبوعاتــی ریاســت و 

ــبت  ــه مناس ــگاران ب ــانه و خبرن ــاب رس ــا اصح ــگاه ب ــن دانش ــن ای معاونی

ــر داد. ــالمت خب ــه س هفت

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن نشســت همزمــان بــا 

ــا هــدف تشــریح  دومیــن روز از هفتــه ســالمت، مــورخ دوم اردیبهشــت ب

اهــداف و برنامــه هــای هفتــه ســالمت، ارائــه گــزارش عملکــرد دانشــگاه در 

ی آتــی ایــن  مــدت زمــان اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت و برنامه

مجموعــه بــا حضــور جمــع کثیــری از مدیــران نشــریات محلــی، سرپرســت 

ــگاران  ــا و خبرن ــزاری ه ــران خبرگ ــتان مدی ــری اس ــای سراس ــه ه روزنام

فعــال حــوزه ســالمت در ســالن اجتماعــات مجتمــع رحمتیــه برگــزار 

شــد.

ــودن  ــرح نم ــنهادات و مط ــادات، پیش ــان انتق ــه وی، بی ــه گفت ب

ــه  ــالمت جامع ــاء س ــه ارتق ــک ب ــای کم ــکالت و راهکاره مش

ــتفاده  ــا اس ــا ب ــتی ه ــا و کاس ــاندن کمبوده ــل رس ــه حداق و ب

ــود. ــن نشســت ب ــش ای ــان بخ ــود پای ــع موج ــری از مناب حداكث
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برگزاری اجالس مدیران روابط عمومی ها

وب دا؛ سرپرســت مرکــز مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری اجــالس مدیــران روابــط 

ــورت  ــه ص ــکی ب ــوم پزش ــای عل ــکده ه ــا، دانش ــگاه ه ــی دانش عموم

ــالع  ــی و اط ــط عموم ــز رواب ــس مرك ــور رئی ــا حض ــس ب ــو کنفران ویدئ

رســانی و همــكاران محتــرم مركــز بــا موضــوع هفتــه ســالمت ۹۷ خبــر 

داد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن ویدئــو کنفرانــس 

روز دوشــنبه مــورخ ۲۷ فروردیــن مــاه جــاری برگــزار و ضمــن تشــریح 

اهــداف و روز شــمار هفتــه ســالمت برنامــه هــای پیــش بینــی شــده 

بــرای ایــن هفتــه توســط مســئولین روابــط عمومــی هــا بیــان شــد.

بــه گفتــه وی، رئیــس مرکــز روابــط عمومــی وزارت بهداشــت در ابتــدای 

ایــن جلســه بــا اشــاره بــه انتخــاب موضــوع پوشــش همگانی ســالمت 

"بــرای همــه در همــه جــا" افــزود: تحقــق اهــداف تعیین شــده از ســوی 

ــن شــعار، از ۵ ســال پیــش  ــا انتخــاب ای ســازمان جهانــی بهداشــت ب

بــا اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت در ایــران آغــاز شــده اســت.   

درخشــان گفــت: دکتــر عبــاس زارع نــژاد، بــا بیــان هــر یــک از عناویــن 

ــاران،  ــب بیم ــی از جی ــار داشــت: کاهــش پرداخت ــه اظه ــای هفت روزه

جــذب و بکارگیــری متخصصیــن، راه انــدازی تخــت هــای بیمارســتانی 

ــوده  ــت ب ــی دول ــه بســته هــای خدمت ــز از جمل ــز مراک ــد و تجهی جدی

ــا انتخــاب ایــن عناویــن مــورد توجــه و تاكیــد قــرار  ــه نحــوی ب کــه ب

گرفتــه انــد.

وی تصریــح کــرد: دکتــر زارع نــژاد در ادامــه از مســئولین روابــط 

عمومی خواســت بــا اســتفاده از ظرفیــت رســانه هــا، برنامــه ریــزی 

ــی  ــای خدمت ــته ه ــانی بس ــالع رس ــه اط ــبت ب ــوآوری نس ــق و ن دقی

ــد. ــدام نماین ــالمت اق ــام س ــول نظ ــه تح برنام

درخشــان گفــت: وی همچنیــن از مســئولین روابــط عمومــی هــا 

خواســت بــا اطــالع رســانی مطالبــه مــردم از حاکمیــت بــرای اســتمرار 

برنامــه تحــول نظــام ســالمت و پرداختــن دولــت بــه امــر ســالمت بــه 

عنــوان مهمتریــن اولویــت کشــور در برنامــه هــا بــر ضــرورت ادامــه ایــن 

ــه خدمــات حــوزه ســالمت  ــت در دسترســی ب ــراری عدال برنامــه و برق

تاکیــد شــود.

سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد گفــت: برگــزاری همایــش ســفیران ســالمت بــا توجــه 

بــه فعالیــت یکهــزار و دویســت دانــش آمــوز آمــوزش دیــده بــه عنــوان 

ــوزش و  ــا حضــور مســئولین وزارت بهداشــت و آم ســفیران ســالمت ب

ــزاری پیــاده  ــران و برگ ــرورش در دومیــن روز از هفتــه ســالمت در ته پ

ــان آن  ــش همزم ــز و پخ ــاه در تبری ــن م ــی در ۳۱ فروردی روی خانوادگ

ــای  ــه ه ــرای برنام ــیما و اج ــبکه ۳ س ــاط از ش ــح و نش ــه صب از برنام

مشــترک بــا شــهرداری تهــران و تشــکل ونهادهــای مردمــی و ســخنرانی 

ــه  ــران از جمل ــه ته ــش از نمازجمع ــای پی ــه ه ــر بهداشــت در خطب وزی

ــرا در  ــرای اج ــژاد  ب ــر زارع ن ــرح شــده از ســوی دكت ــای مط ــه ه برنام

هفتــه ســالمت ســال جــاری بــود.

ی  بــه گفتــه درخشــان، در اســتان چهارمحــال و بختیــاری نیــز برنامه

ــن  ــا عناوی ــی، آموزشــی، فرهنگــی و اطــالع رســانی متناســب ب خدمت

ــرای  ــالمت ب ــه س ــت هفت ــزار و از فرص ــتان برگ ــطح اس ــا در س روزه

ترویــج فرهنــگ ســالمت و تشــریح عملکــرد دانشــگاه در برنامــه تحــول 

نظــام ســالمت اســتفاده خواهــد شــد.
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دیدار هیئت رئیسه دانشگاه با نماینده معزز ولی فقیه و 

امام جمعه محترم شهرکرد

ــت:  ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــت رواب ــت مدیری وب دا؛ سرپرس

ــرم  ــه محت ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــزز ول ــده مع ــا نماین ــت رئیســه دانشــگاه ب ــه ســالمت، هیئ مناســبت هفت

ــد. ــو کردن ــت و گ ــدار و گف شــهرکرد دی

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: همزمــان بــا پنجمیــن روز از هفتــه ســالمت دکتــر ارســالن 

خالــدی فــر، معاونیــن و اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه بــا حضــور در دفتــر حجــت االســالم و المســلمین 

نکونــام ضمــن تشــریح اهــم اهــداف و برنامــه هــای هفتــه ســالمت بــه ارائــه گــزارش عملکــرد دانشــگاه در 

برنامــه تحــول نظــام ســالمت پرداختنــد.

ــی فقیــه دراســتان وامــام جمعــه  وی، همچنیــن از برگــزاری کالس معــارف اســالمی در دفترنماینــده معــزز ول

محتــرم شــهرکرد بــا حضــور مدیــران کل دســتگاه هــا اســتان وگــزارش دهــی ریاســت دانشــگاه بــه مناســبت 

هفتــه ســالمت در ایــن جلســه خبــر داد.
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ــوم  ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــت رواب وب دا؛ سرپرســت مدیری

ــش  ــالمت همای ــه س ــن روز از هفت ــا هفتمی ــان ب ــت: همزم ــهرکرد گف ــکی ش پزش

ــف در  ــار مختل ــی از اقش ــل عظیم ــور خی ــا حض ــی ب ــاده روی خانوادگ ــزرگ پی ب

ــد. ــزار ش ــهرکرد برگ ش

ــکاری  ــا هم ــش ب ــن همای ــزود: ای ــان اف ــی درخش ــید عل ــزارش وب دا؛ س ــه گ ب

بانــک رفــاه کارگــران، اداره کل ســالمت اســتان،  بســیج جامعــه پزشــکی،  اداره کل 

ــا  ــروی انتظامــی اســتان و ب ورزش و جوانــان، شــهرداری شــهركرد و فرماندهــی نی

حضــور نماینــدگان شهرســتان هــای بــن، ســامان و شــهركرد و شهرســتان لــردگان در 

مجلــس شــورای اســالمی و جمعــی از مســئولین اســتانی و شهرســتانی برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، ایــن همایــش بــا شــعار هفتــه سالمت"ســالمت بــرای همــه و همــه 

جــا" و تاکیــد بــر پیشــگیری از بیمــاری هــای غیــر واگیــر برگــزار و شــرکت کننــدگان 

ــوم پزشــکی شــهرکرد واقــع در خیابــان  پــس از طــی مســافت ســتاد دانشــگاه عل

آیــت اللــه کاشــانی تــا پــارك تهلیجــان، در ورزشــگاه تختــی گردهــم آمدنــد و ضمن 

بهــره منــدی از برنامــه هــای شــاد و متنــوع و ســخنرانی ریاســت دانشــگاه علــوم 

پزشــكی و دكتــر اردشــیر نوریــان بــا حضــور در مراســم قرعــه كشــی شــانس خــود 

را بــرای برنــده شــدن جوایــز نفیــس امتحــان كردنــد.

سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد، جوایــز شــرکت در ایــن همایــش را شــامل: ۱۲ دســتگاه دوچرخــه،  ۵ کارت 

هدیــه بــه مبلــغ پنــج میلیــون ریــال ، ۲۰ کارت هدیــه بــه مبلــغ دو میلیــون ریــال 

و ۲۰ کارت هدیــه بــه مبلــغ یــك میلیــون ریــال اعــالم كــرد كــه بــه قیــد قرعــه بــه 

تعــدادی از شــركت كننــدگان اهــدا گردیــد.

ــه خدمــات ســالمت شــامل:  ــزاری ایســتگاه هــای ارائ ــه برگ درخشــان در ادامــه ب

ی  ســنجش فشــار و قنــد خــون و نمایــش مــواد غذایــی ســالم و برپایــی ایســتگاه

نقاشــی بــا محوریــت شــعار هفته"ســالمتی بــرای همــه و همــه جــا" بــرای کــودکان شــرکت کننــده در حاشــیه ایــن پیــاده روی اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: 

بــه ۴۰ نفــر از صاحبــان اثرهــای برتــر جوایــز اهــدا مــی شــود.

در مجموع ۲۳۰نفر خدمات سالمت شامل: تست قند خون ناشتا، فشار خون وتست بی ام ای دریافت نمودند.
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تقدیر مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 

دانشگاه از زحمات متولیان برنامه های هفته سالمت

ــگاه  ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــت رواب وب دا؛ مدیری

علــوم پزشــکی شــهرکرد، ضمــن ابــراز خرســندی از پوشــش خــوب 

ــم اردیبهشــت  ــت هفت ــم لغای ــه ســالمت (یک ــای هفت ــه ه برنام

ــرای حرکــت در راســتای تحقــق شــعار  مــاه) و تــالش همگانــی ب

ــه  ــات هم ــا" از زحم ــه ج ــه، در هم ــرای هم ــالمتی ب ــه "س هفت

ــران  ــن، مدی ــطوح از ریاســت، معاونی ــی س ــئولین در تمام مس

ســتادی، روســای شــبکه هــا و بیمارســتان هــا بــه منظــور حضــور، 

نظــارت و عملیاتــی کــردن برنامــه هــای اجرایــی بــه ویــژه 

ــل آورد. ــه عم ــر ب ــه تقدی ــز تابع ــی مراك ــط عموم ــئولین رواب مس

ــت،  ــد اس ــزود: امی ــان اف ــی درخش ــید عل ــزارش وب دا؛ س ــه گ ب

ــق  ــه هــا در طــول ســال شــاهد تحق ــداوم و اســتمرار برنام ــا ت ب

ــه  ــردم ب ــی م ــهیل دسترس ــالمت و تس ــوزه س ــداف کالن ح اه

خدمــات حــوزه ســالمت و ارتقــاء ســطح ســواد مــردم جامعــه و 

ــیم. ــان باش ــتانیان عزیزم ــم اس ه

وی تصریــح کــرد: برنامــه هــای مختلفــی بــرای گرامیداشــت هفته 

ســالمت و اســتفاده از فرصــت نامگــذاری ایــن هفتــه بــرای اطالع 

رســانی و آمــوزش همگانــی تدویــن شــد کــه اجــرای برنامــه هــای 

متنــوع آموزشــی، فرهنگــی و ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــا  ــاق ب ــد میث ــی، تجدی ــتی درمان ــای بهداش ــروژه ه ــاح پ و افتت

آرمــان هــای امــام راحــل و ادای احتــرام بــه مقــام شــامخ شــهدا، 

ــهدا و  ــای ش ــواده ه ــا خان ــدار ب ــتری، دی ــاران بس ــادت از بیم عی

ــای  ــم ه ــزام تی ــالمت، اع ــای س ــتگاه ه ــی ایس ــازان ، برپای جانب

ــوردار و  ــر برخ ــق کمت ــه مناط ــی ب ــی و آموزش ــتی و درمان بهداش

ــاده روی خانوادگــی در مرکــز اســتان  ــزرگ پی برگــزاری همایــش ب

ــه ســخنرانی مســئولین پیــش از  و شهرســتان هــای تابعــه و ارائ

خطبــه هــای نمــاز جمعــه از جملــه ایــن برنامــه هــا بــود.

برگزاری همایش بزرگ MS همراه با ضیافت افطاری بیماران خاص و MS در چهارمحال و بختیاری

امــور  و  عمومــی  روابــط  مدیریــت  دا؛  وب 

بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــا  ــراه ب ــزرگ MS هم ــزاری همایــش ب از برگ

ــا حضــور بیمــاران خــاص  ضیافــت افطــاری ب

و MS در اســتان چهارمحــال و بختیــاری خبــر 

داد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان 

ــا مشــارکت دانشــگاه  ــزود: ایــن همایــش ب اف

ــت  ــن حمای ــهرکرد و انجم ــکی ش ــوم پزش عل

خردادمــاه  ســوم  اســتان،   MS بیمــاران از 

جــاری همزمــان بــا هشــتمین روز از مــاه 

ــیدن  ــرا رس ــبت ف ــه مناس ــان و ب ــارک رمض مب

ــه  ــان ب ــوت از مبتالی ــا دع ــی MS ب روز جهان

ــاری  ــایر بیم ــه س ــان ب ــاری MS و مبتالی بیم

هــای خــاص و جمعــی از مســئولین اســتانی و 

خیریــن و حامیــان بیمــاران برگــزار مــی شــود.

ــش ازســاعت  ــن همای ــرد: ای وی تصریــح ک

صبــا  تــاالر  در  پنجشــنبه  روز  ۱۶:۳۰دقیقــه 

واقــع در جــاده فرخشــهر برگــزار و ســعی شــده 

ــرای  ــی ب ــه یادماندن ــات خــوب و ب ــت اوق اس

ــا اشــاره  ــدگان فراهــم شــود.وی ب ــرکت کنن ش

ــاه  ــیصد و پنج ــزار و س ــک ه ــت ی ــه جمعی ب

نفــری مبتالیــان بــه MS تحــت حمایــت 

انجمــن حمایــت از مبتالیــان بــه MS اســتان 

ــرد:  ــان ک ــر نش ــاری خاط ــال و بختی چهارمح

انجمــن MS اســتان چندیــن ســال اســت کــه 

بــا همــکاری جمعــی از خیریــن نیــک اندیــش 

یــد  اقــدام بــه برگــزاری ضیافــت افطــاری می

کــه بــا اســتقبال خــوب بیمــاران روبــه رو 

ــت. اس

ــاران  ــت از بیم ــن حمای ــت، انجم ــی اس گفتن

MS چهارمحــال و بختیــاری از ســال ۹۱ فعالیت 

ــی،   ــت مال ــدف حمای ــا ه ــود را ب ــمی خ رس

معنــوی، عاطفــی و روانــی از ایــن بیمــاران آغــاز 

و هــم اکنــون یکهــزار و ســیصد و پنجــاه بیمــار 

از کــودک ۱۳ ســاله تــا افــراد ۵۵ ســال را تحــت 

ــرار داده اســت. پوشــش ق
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تبریک مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

همایش تجلیل از روابط عمومی های تابعه دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد برگزار شد

وب دا؛ مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، ضمــن تبریــک فــرا 

ــط  ــاه روز ارتباطــات و رواب رســیدن ۲۷ اردیبهشــت م

عمومــی بــه مســئولین و رابطیــن روابــط عمومــی 

واحدهــای تابعــه دانشــگاه، از زحمــات تمامی تالشــگران 

ایــن عرصــه تقدیــر کــرد. 

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــی درخش ــید عل ــزارش وب دا؛ س ــه گ ب

نقــش موثــر فعالیــن عرصــه ارتباطــات و روابــط عمومــی هــا در 

پیشــبرد اهــداف و برنامــه هــای یــک ســازمان بــا تقویــت انگیــزه 

ــت:  ــار داش ــی اظه ــاد مردم ــی و اعتم ــی و آگاهــی عموم ــای جمع ه

ــا همــکاری مســئولین، تــالش و پیگیــری دســت اندرکاران روابــط عمومــی بــه  خداونــد را شــاکریم کــه ب

ثمــر نشســته و امــروز دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــه عنــوان یكــی از بزرگتریــن 

ــرار نمایــد. ــا مــردم برق ــر و نزدیــك ب ــان تامیــن و حفــظ ســالمت توانســته ارتباطــی موث متولی

وی تصریــح کــرد: ۲۷ اردیبهشــت مــاه روز ارتباطــات و روابــط عمومــی فرصتــی شــد تــا بــار دیگــر بــا تاکیــد بــر نقــش برجســته روابــط عمومــی هــا در 

روشــن گری افکارعمومــی، مــردم داری و احتــرام بــه حقــوق انســان هــااز زحمــات فعالیــن ایــن عرصــه تقدیــر نمائیــم.

وی در ادامــه روز ارتباطــات و روابــط عمومــی را بــه کارشناســان و فعــاالن زحمــت کــش و ســخت کــوش روابــط عمومــی و واحدهــای مختلــف دانشــگاه کــه 

بــا الهــام از هــم افزایــی، هــم اندیشــی، همســویی و بــا تدبیــر و امیــد در جهــت تحقــق پیــام روابــط عمومــی "همدلــی و هم زبانــی" فعالیــت می کننــد، 

تبریــك و تهنیــت گفــت و از درگاه خداونــد متعــال بــرای ایــن عزیــزان آرزوی موفقیــت روز افــزون نمــود.

ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــت رواب وب دا؛ مدیری

ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت:  ــل دانشــگاه عل المل

بــه مناســبت ۲۷ اردیبهشــت روز ارتباطــات و 

ــت  ــی تح ــزاری همایش ــا برگ ــی ب ــط عموم رواب

ــئولین و  ــل از مس ــن تجلی ــوان ضم ــن عن همی

ــه  ــز تابع ــای مراک ــی ه ــط عموم ــن رواب رابطی

دانشــگاه بــر اهمیــت و وظایــف خطیــر فعالیــن 

ــد. ــد ش ــه تاکی ــن عرص ای

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: 

ــودن  ــش ب ــه در پی ــه ب ــا توج ــش ب ــن همای ای

ــنبه ۲۵  ــه ش ــان روز س ــاه رمض ــارک م ــام مب ای

ــرم  ــت محت ــور ریاس ــا حض ــاه ب ــت م اردیبهش

دانشــگاه، مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام 

دو  روحانیــون  دانشــگاه،  در  رهبــری  معظــم 

ــه کاشــانی و  ــت الل ــی آی ــز آموزشــی و درمان مرک

هاجــر(س) شــهرکرد، تعــدادی از اعضــای محتــرم 

هیئــت رئیســه دانشــگاه، روســای شــبکه هــای 

بهداشــتی و درمانــی در مجتمــع تفریحــی رفاهــی 

ــزار شــد. ــه ســامان برگ الل

وی تصریــح کــرد: در ایــن همایــش ســعی 

ــی  ــا اجــرای موســیقی هــای شــاد و محل شــد ب

توســط هنرمنــدان محبــوب هــم اســتانی، ایــراد 

ــت  ــر و حج ــدی ف ــر خال ــط دکت ــخنرانی توس س

ــالم و المســلمین مولــوی ،  اهــدای لــوح  االس

تقدیــر و هدایــا و شــاخه هــای گل بــه مســئولین 

ــط عمومــی هــا و صــرف نهــار در  و رابطیــن رواب

فضایــی بهــاری و دل انگیــز اوقــات خــوش و بیاد 

ــک دوســتان فراهــم شــود. ــرای یکای ــی ب ماندن



50

برگزاری ششمین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد

درس عزت را از شهدا باید آموخت

وب دا؛ مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بین الملل دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد از برگــزاری ششــمین ســالگرد تدفین 

شــهدای گمنــام ایــن دانشــگاه و گرامیداشــت شــهید مدافــع 

حــرم محمــد حســن قاســمی در هفتمیــن روز از خردادمــاه 

جــاری خبــر داد.

ــزود: ایــن  ــی درخشــان اف ــید عل ــه گــزارش وب دا؛ س ب

مراســم از ســاعت ۲۰ همــراه بــا اقامــه نمــاز مغــرب و عشــا 

بــا حضــور مســئولین اســتانی، دانشــگاهی و  دانشــجویان در 

جــوار قبــور مطهــر شــهدای گمنــام واقــع در مجتمــع رحمتیــه 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد برگــزار مــی شــود.

بــه گفتــه وی، در ایــن مراســم معنوی ضمــن ایراد ســخنرانی 

ســید حســن موســوی و مداحــی حاج محمــد یزدخواســتی ، 

ســردار غالمعلــی حیدری معــاون پدافنــد غیرعامــل جمهوری 

اســالمی ایــران روایتگــری خواهنــد کرد.

وب دا؛ حجــت االســالم و المســلمین ســید حســین موســوی ســخنران، مــداح و از اســاتید حــوزه و دانشــگاه، بــا بیــان اینکــه مکاتــب زیــادی در 

دنیــا وجــود دارد گفــت: پیــروان مکتــب انســان ســاز تشــیع آموختــه انــد کــه عــزت خــود را حفــظ کننــد.

بــه گــزارش وب دا؛ ایــن روحانــی برجســته در ششــمین ســالگرد تدفیــن شــهدای گمنــام دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و بزرگداشــت شــهید 

مدافــع حــرم محمــد حســن قاســمی از شــهدای جامعــه پزشــکی افــزود: مکتــب تشــیع انســان را از هرآنچــه کرامتــش را حفــظ نکنــد منــع كــرده 

اســت و مومنیــن احســاس بــی نیــازی و روحشــان اســتغنا پیــدا كــرده اســت و هرآنكــس بــه انــدازه ای كــه احســاس نیــاز بــه دیگــران دارد 

كرامــت انســانیش خدشــه دار شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه انســان هــا دارای فقــر ذاتــی هســتند و بیــان نحــوه مــرگ نمــرود افــزود: حتــی کوچکتریــن موجــودات مــی تواننــد انســان را 

عاجــز و حتــی جــان آن را بگیرنــد لــذا همــواره بــا پرهیــز از تکبــر و غــرور بایــد بــرای حفــظ کرامــت انســانی خــود و دیگــران تــالش کــرد.

حجــت االســالم و المســلمین موســوی، پیــام شــب عاشــورا ســید شــهدا بــه یارانشــان بــرای اســتفاده از تاریکــی و رفتــن از میــدان نبــرد را نشــانه 

اوج بــی نیــازی ایــن امــام و بزرگتریــن درس بــرای شــیعیان دانســت و افــزود: بایــد درس عــزت را از شــهدا آموخــت.

وی بــی نیــازی را از صفــات خداونــد برشــمرد و تصریــح کــرد: شــهدا بــا اتصــال بــه خداونــد و بریــدن از خلــق شــبیه خداونــد شــدند و راه عــزت 

را پیمودنــد.

وی گفت: شهدا کسانی بودند که در سایه تعالیم اهل بیت و عمل به دستورات الهی آسمانی شدند.

ــر  ــه ب ــرای غلب ــر ب ــی را راه موث ــت از کاالی ایران ــکاری حمای ــاالی بی ــار ب ــا و آم ــی تنگناه ــور و برخ ــادی کش ــت اقتص ــه وضعی ــاره ب ــا اش وی ب

ی شــوم دشــمنان کشــور دانســت و اظهــار داشــت: قطعــًا خواســت امــروز شــهدا، دفــاع از ارزش هــای دفــاع مقــدس و دســتاوردهای  دسیســه

آن و غلبــه بــر جنــگ اقتصــادی اســت کــه دشــمن علیــه ایــران بــه راه انداختــه اســت.

وی در ادامــه از نخبــگان و افــراد صاحــب تفکــر و ایــده و جوانــان خواســت بــرای بــرون رفــت کشــور از تنگناهــای اقتصــادی وارد میــدان شــوند 

و مــردم بــا حمایــت از کاالهــای ایرانــی بــه چرخــه اقتصــاد کشــور و رونــق آن و حــل مشــکالت معیشــتی هموطنانشــان کمــك كننــد.
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۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

هفته ملی بدون دخانیات با شعار ملی

«قلیان، سمی برای سالمت خانواده»

مدیریت روابط عمومی و اموربین الملل
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد



همایش تجلیل از فعاالن، مروجین و حامیان سالمت به مناسبت هفته سالمت

 نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اصحاب رسانه به مناسبت هفته سالمت

همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته سالمت در شهرکرد
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ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان بسیج جامعه پزشکی به ارزش ۶۲۷ میلیون ریال در دهستان شلیل

انجام قریب به ۷هزار غربالگری سالمت به همت بسیج جامعه پزشکی استان به مناسبت هفته سالمت 

ارائه خدمتی دیگر در قالب طرح شهید دکتر رهنمون در چهارمحال و بختیاری

وب دا؛ رئیــس ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در قالــب اجــرای طــرح دارالشــفای 

ــتان اردل و  ــکی شهرس ــه پزش ــیج جامع ــون بس ــت کان ــه هم ــوروز ۹۷ ب ــیدن ن ــرا رس ــبت ف ــه مناس ــا (ع) ۳ ب ــام رض ام

مشــارکت نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی اســتان خدمــات رایــگان دندانپزشــکی بــه اهالــی دهســتان شــلیل ارائــه شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر مهیــن غفــاری افــزود: ایــن خدمــات بــا اســتقرار دو یونیــت ســیار و دو دندانپزشــک از تاریــخ 

ــاد و  چهاردهــم فروردیــن مــاه ســال جــاری لغایــت ۲۹ ایــن مــاه در روســتاهای لنــدی، دورک قنبــری، گوزلــک، عــزت آب

تلخــاب ارائــه گردیــد.

وی گفــت: خدمــات ارائــه شــده در مناطــق مذکــور شــامل: انجــام ۷۹۵ مــورد کشــیدن دنــدان، ۴۸ مــورد کشــیدن دنــدان 

شــیری و ۳۹ مــورد ترمیــم آمالــگام یــک ســطحی و همیــن تعــداد ترمیــم آمالــگام دوســطحی بــود. وی ترمیــم آمالــگام 

ســه ســطحی و کامپوزیــت یــک ســطحی را بــه ترتیــب ۱۵ و ۲۴ مــورد اعــالم کــرد و افــزود: کامپوزیــت دو ســطحی و ســه 

ســطحی نیــز بــه ترتیــب ۲۵ و ۱۴ مــورد بــوده اســت. وی در مجمــوع ارزش ریالــی خدمــات ارائــه شــده را ۶۲۷ میلیــون و 

۸۰۰ هــزار ریــال اعــالم کــرد.

وب دا؛ رئیــس ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری در تشــریح اهــم فعالیــت هــای ایــن 

ســازمان و کانــون هــای تابعــه در هفتــه ســالمت ســال ۹۷ (یکــم لغایــت هفتــم اردیبهشــت مــاه) از انجــام ۶هــزار و ۹۱۹ 

مــورد ســنجش قنــد خــون، انــدازه گیــری فشــار خــون و کلســترول خــون در ایــن ایــام خبــر داد.

ــد خــون ۳هــزار و ۳۵۵ نفــر کنتــرل و فشــار خــون  ــر مهیــن غفــاری افــزود: از ایــن تعــداد قن ــه گــزارش وب دا؛ دکت ب

ــر انــدازه گیــری شــد. ــری و کلســترل خــون ۲۲۸ نف ۳هــزار و ۳۳۶ انــدازه گی

بــه گفتــه وی، در طــول ایــن هفتــه ۳هــزار و ۱۷ نفــر نیــز خدمــات مشــاوره ای و آموزشــی در خصــوص تغذیــه، بیمــاری 

ــه شــده را یــک هــزار و ۱۹۹ مــورد  ــد. وی تعــداد خدمــات دندانپزشــکی ارائ هــای واگیــر و غیــر واگیــر دریافــت نمودن

اعــالم کــرد و افــزود: اقــالم بهداشــتی شــامل ۶۰ مســواک و خمیــر دنــدان نیــز توزیــع شــد. وی، تعــداد ویزیــت انجــام 

شــده توســط پزشــک عمومــی و توزیــع اقــالم دارویــی را بــه ترتیــب ۶۷۶ و ۲۱۴ مــورد اعــالم کــرد.

دکتــر غفــاری گفــت: ۵۲ نفــر نیــز از خدمــات مامایــی بهــره منــد شــدند.وی، انــدازه گیــری قــد و وزن و تعییــن BMI را 

از دیگــر خدمــات ارائــه شــده توســط اعضــای کانــون هــای بســیج جامعــه پزشــکی بمناســبت هفتــه ســالمت در ســطح 

اســتان عنــوان کــرد و افــزود: ۸۶۷ نفــر نیــز از ایــن خدمــت بهــره منــد شــدند.

ــال و  ــتان چهارمح ــکی اس ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس ــئول س وب دا؛ مس

بختیــاری، از اعــزام تیــم شــهید رهنمــون کانــون بســیج جامعــه پزشــکی 

ــر داد.  ــه گــودال چغــا خب ــه محل شهرســتان فارســان ب

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر مهیــن غفــاری افــزود: تیــم بهداشــتی ، درمانــی 

ــیج  ــون بس ــون کان ــر رهنم ــهید دکت ــی ش ، آموزشــی و فرهنگــی طــرح مل

جامعه پزشــکی شهرســتان فارســان در بیســت و ســومین روز از اردیبهشــت 

ــه گفتــه وی،  مــاه بــه محلــه گــودال چغــا شــهر فارســان اعــزام شــدند. ب

تیــم اعزامــی متشــکل از پزشــک عمومی، پرســتار، تکنســین امــور دارویــی 

ــوزش  ــناس آم ــا و کارش ــاری ه ــا بیم ــارزه ب ــالمت روان، مب ــناس س ، کارش

ــگان  ــت رای ــن ویزی ــزام ضم ــن اع ــرد: در ای ــح ک ــود. وی تصری ــالمت ب س

ــر  ــای غی ــاری ه ــه بیم ــبت ب ــز نس ــر نی ــک، ۱۴۴ نف ــط پزش ــر توس ۱۲۰ نف

واگیــر، ایــدز، هپاتیــت و بیمــاری هــای رفتــاری آمــوزش هــای بهداشــتی 

ــد و فشــار  ــد.وی تعــداد افــرادی کــه غربالگــری کنتــرل قن دریافــت نمودن

ــی  ــالم داروی ــع اق ــرد و از توزی ــالم ک ــر اع ــد را ۱۵۰ نف خــون دریافــت کردن

ــر داد. رایــگان بیــن ۴۶ نفــر خب

ــرای دریافــت خدمــات تخصصــی بــه  دکتــر غفــاری گفــت: ۱۲ نفــر هــم ب

ســطوح باالتــر ارجــاع شــدند.
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اهدای عضو، بخشش فرصت حیات دوباره به هم نوع

اهدای عضو اقدامی خداپسندانه از سوی خانواده مرحوم فداکار

وب دا؛ هماهنــگ کننــده تیــم اهــدای عضــو چهارمحــال و بختیــاری گفت: 

خانــواده هــای اهــدا کننــده اعضــای بیمــاران مــرگ مغــزی بــا ایــن اقــدام 

ــا بخشــش عضــوی از اعضــای عزیــزان  خداپســندانه و نــوع دوســتانه ب

خــود بــه رنــج و دردهــای چندیــن بیمــار پایــان مــی بخشــند.

بــه گــزارش وب دا؛ زهــرا ســیاح افــزود: اولیــن روزهــای ســال ۹۷ و شــروع 

بهــار طبیعــت، بــا خــزان عمــر دوعزیــز هــم اســنانی مصادف شــد.

وی تصریــح کــرد: مرحــوم علــی جهانــی ۲۸ ســاله کــه بدلیــل خونریــزی 

مغــزی دچــار مــرگ مغــزی شــده بــود در ســومین روز از فروردیــن مــاه ۹۷ 

بــا رضایــت خانــواده فرهیختــه اش آمــاده اهــدا عضــو بودکــه متاســفانه 

قبــل از انتقــال بــه اتــاق عمــل بــا ایســت قلبــی فــوت شــد.

بــه گفتــه وی، دومیــن مــورد مربــوط بــه خانــم ۱۸ ســاله بــه نــام مرحومــه 

راضیــه رئیســی لردگانــی بــود کــه بــه دنبــال تشــنج و ادم مغــزی دچــار 

مــرگ مغــزی شــد. ســیاح گفــت: بــا رضایــت خانــواده محتــرم رئیســی و 

پــس از انتقــال از بیمارســتان لــردگان، اعضــای ایــن بیمــار نیــز روز پنجــم 

فروردیــن مــاه در بیمارســتان آیــت اللــه کاشــانی شــهرکرد جداســازی شــد.

ــزود:  ــاری اف ــال و بختی ــو چهارمح ــدای عض ــم اه ــده تی ــگ کنن هماهن

ــزی  ــرگ مغ ــار م ــن بیم ــوج ای ــی از نس ــد و بخش ــا، کب ــه ه ــدای کلی اه

ــام  ــار، ن ــد بیم ــان چن ــات ج ــن نج ــخاوتش ضم ــواده باس ــوی خان از س

ــرد. ــه ک ــه جاودان ــرای همیش ــی را ب ــه رئیس ــه راضی مرحوم

ســیاح در ادامــه ضمــن تحســین نــوع دوســتی وســخاوت چنیــن خانواده 

هایــی کــه در ســخترین شــرایط زیباتریــن تصمیــم را مــی گیرنــد افــزود: 

همچنــان افــراد زیــادی هســتند کــه در لیســت پیونــد عضــو و در بســتر 

بیمــاری بــه ســر مــی برنــد کــه بــا ســخاوت خانــواده هــای بیمــاران مــرگ 

ــواده و  ــه خان ــد و ب ــدا کنن ــاره پی ــی دوب ــد زندگ ــد امی ــزی مــی توانن مغ

جامعــه بازگردنــد.

ــده پیونــد اعضــای چهارمحــال و  وب دا؛ مســئول هماهنــگ کنن

بختیــاری، از اهــدای اعضــای پــدر یــک خانــواده خبــر داد.

ــن  ــات ای ــوص جزئی ــیاح در خص ــرا س ــزارش وب دا؛ زه ــه گ ب

ــه  ــداکار هفت ــی ف ــاد ضربعل ــده ی ــت: زن ــدام خداپســندانه گف اق

گذشــته بــه دنبــال هیپرتانســیون(افزایش ناگهانــی فشــارخون) 

ــزی شــدید مغــزی شــد. دچــار خونری

وی تصریــح کــرد: پــس از انتقــال بیمــار بــه بیمارســتان لــردگان 

و تاییــد مــرگ مغــزی وی توســط تیــم پزشــکی، بــه بیمارســتان 

آیــت اللــه کاشــانی شــهركرد منتقــل شــد.

بــه گفتــه وی، بــا اعــالم رضایــت خانــواده ســخاوتمند فــداکار در 

تاریــخ ۸/۲/۹۷ اعضــای بــا ارزش ایــن بیمــار مــرگ مغــزی جهــت 

اهــدا بــه چندیــن بیمــاران نیازمنــد پیونــد عضو جداســازی شــد.

ــس از  ــوج پ ــی از نس ــا و بخش ــه ه ــد، کلی ــت: کب ــیاح گف س

ــد. ــل ش ــیراز منتق ــه ش ــدا ب ــت اه ــازی جه جداس

ــاری  ــال و بختی ــد اعضــای چهارمح ــم پیون ــده تی ــگ کنن هماهن

ضمــن ســتودن چنیــن اقــدام نــوع دوســتانه و پســندیده 

ــوم از درگاه  ــرای آن مرح ــداکار ب ــی ف ــواده گرام ــر از خان و تقدی

ــود. ــرت نم ــب مغف ــال طل ــد متع خداون

صدور بیش از ۱۰ هزار کارت اهدای عضو در چهارمحال و بختیاری

ــکی و  ــوم پزش ــگاه عل ــای دانش ــد اعض ــم پیون ــده تی ــگ کنن ــئول هماهن وب دا؛ مس

خدمــات درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در حــال حاضــر بیــش از ۱۰ هــزار کارت 

اهــدای عضــو در اســتان صــادر شــده اســت. 

ــه گــزارش وب دا بــه نقــل از خبرگــزاری ایســنا؛ زهــرا ســیاح اظهــار کــرد: از ابتــدای  ب

ــه پــس از  ســال جــاری تاکنــون ســه مــورد اهــدای عضــو در اســتان انجــام شــده ک

ــاره بخشــیده شــد.  ــار نیازمنــد جانــی دوب ــه ۹ بیم جداســازی، ب

ســیاح بــا اشــاره بــه وجــود ۴۰۰ بیمــار دیالیــزی در ســطح اســتان، تصریــح کــرد: از ایــن 

تعــداد ۲۵ نفــر از آن هــا در لیســت انتظــار قــرار دارنــد و مابقــی بیمــاران مــی تواننــد بــا 

انجــام آزمایشــات در لیســت انتظــار بــرای دریافــت عضــو قــرار گیرند. 

ــر  ــا مدی ــه ای ب ــور تفاهم نام ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ــروز ب ــرد: ام وی خاطرنشــان ک

ــه  ــالمی ک ــراد س ــا اف ــد ت ــد ش ــد خواه ــتان منعق ــون اس ــال خ ــازمان انتق ــان س درم

ــازی  ــتای فرهنگ س ــد در راس ــه می کنن ــون مراجع ــرای اهــدای خ ــازمان ب ــن س ــه ای ب

ــرای آن هــا کارت اهــدای عضــو صــادر شــود. اهــدای عضــو، ب



اردیبهشــت بــه عنــوان روز ملــی  دا؛ ۳۱  وب 

اهــدای عضــو یعنــی اهــدای زندگــی و بخشــیدن 

ــی  ــاره زندگ ــت دوب ــتن فرص ــرای داش ــد ب امی

بــرای کســانی اســت کــه بــا از دســت دادن 

کارایــی یکــی از اعضــای حیاتــی بــدن خــود از درد 

ــذاری  ــد، نامگ ــی برن ــج م ــاری رن ــی شــمار بیم ب

ــت. ــده اس ش

تیــم  کننــده  هماهنــگ  دا؛  گــزارش وب  بــه 

ــن  ــاری ضم ــال وبختی ــای چهارمح ــد اعض پیون

گرامیداشــت ایــن روز بــه تشــریح وضعیــت 

اهــدای عضــو در ایــن اســتان پرداخــت.

ــگ  ــج فرهن ــه تروی ــاره ب ــا اش ــیاح، ب ــرا س زه

ــوان اقدامــی خداپســندانه  ــه عن اهــدای عضــو ب

بــرای هدیــه زندگــی دوبــاره بــه بیمــاران نیازمنــد 

ــزود:  ــاری اف ــد عضــو در چهارمحــال و بختی پیون

ــن اســتان از ســال ۱۳۸۲  ــد اعضــای ای ــم پیون تی

فعالیــت خــود را آغــاز و تــا کنــون در صــدر جدول 

اســتان هــای فعــال فراهــم آوری عضــو پیونــدی 

ــرار گرفتــه اســت. در کشــور ق

بــه گفتــه وی،خوشــبختانه بــا تــالش هــای 

صــورت گرفتــه و ترویــج فرهنــگ اهــدای عضــو 

ــکاری  ــا و هم ــانه ه ــئولین، رس ــت مس ــه هم ب

ــگاه  ــتان، دانش ــن اس ــریف ای ــردم ش ــوب م خ

ــر  ــد ســال اخی ــوم پزشــکی شــهرکرد طــی چن عل

ــن  ــام ای ــور در انج ــر کش ــگاه برت ــزء ۵ دانش ج

ــرار دارد. ــندانه ق ــدام خداپس اق

ســیاح تعــداد اعضــای فراهــم آوری شــده از 

ــم آوری در  ــم فراه ــت تی ــروع فعالی ــدای ش ابت

اســتان را بیــش از ۶۰۰ عضــو اعــالم کــرد و اظهــار 

داشــت: همچنیــن بــا راه انــدازی بخــش پیونــد 

ــه کاشــانی شــهرکرد از  ــت ال ــه بیمارســتان آی کلی

آذرمــاه ســال ۱۳۹۴ تــا کنــون ۳۳ عمــل جراحــی 

پیونــد کلیــه بــه صــورت موفقیــت آمیــز در ایــن 

بخــش انجــام شــده اســت.

ــادی  ــداد زی ــال تع ــر س ــه، ه ــان اینک ــا بی وی ب

از بیمــاران نیازمنــد بــه پیونــد عضــو کــه در 

لیســت انتظارهســتند، جــان مــی ســپارند و 

ــراد  ــه اعضــای ســالم اف ــی اســت ک ــن در حال ای

ــی  ــون م ــاک مدف ــر خ ــزی، زی ــرگ مغ ــار م دچ

شــوند گفــت: در حــال حاضــر حــدود ۴۰۰ بیمــار 

دیالیــزی در اســتان تحــت درمــان هســتند کــه از 

ایــن تعــداد ۲۵ نفــر در لیســت پیونــد کلیــه قــرار 

ــد. ــه ان گرفت

هماهنــگ کننــده تیــم پیونــد اعضــای چهارمحــال 

وبختیــاری تصریــح کــرد: ایــن بیمــاران بــا 

تشــکیل پرونــده در لیســت دریافــت کلیــه قــرار 

ــه از بیمــار  ــگان کلی ــه و ضمــن دریافــت رای گرفت

مــرگ مغــزی، کلیــه هزینــه هــای درمانــی بیمــار 

دریافــت كننــده عضــو ۱۰۰ درصــد تحــت پوشــش 

بیمــه قــرار مــی گیــرد.

ــه اهــدا  ــزی ک ــرگ مغ ــاران م ــداد بیم ســیاح تع

ــا  ــاری ت ــال ج ــدای س ــد از ابت ــده ان ــو ش عض

ــرد. ــالم ک ــر اع ــون را ۳ نف کن

ــورت  ــد در ص ــی توان ــن م ــر س ــس و در ه هرک

بــروز مــرگ مغــزی و بــا رضایــت بســتگان، اهــدا 

کننــده عضــو باشــد امــا شــرایط پزشــکی فــرد در 

زمــان مــرگ مغــزی، تعییــن کننــده قابلیــت وی 

بــرای اهــدا خواهــد بــود.

گفتنــی اســت، اعضــای قابــل اهــدا شــامل: 

ــده و روده و  ــه، لوزالمع ــب، ری ــد، قل ، کب کلیه

ــتخوان،  ــه، اس ــامل: قرنی ــدا ش ــل اه ــوج قاب نس

قلبــی،  هــای  دریچــه  غضــروف،  ســیاهرگ، 

ــد. ــی باش ــدون م ــت و تان پوس

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در شهرکرد در 

سحرگاه بیست و دومین روز از ماه مبارک رمضان

ــای  ــد اعض ــم پیون ــده تی ــگ کنن وب دا؛ هماهن

بخشــش  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال 

ــت  ــوم حج ــزی، مرح ــرگ مغ ــار م ــواده بیم خان

ــی وردنجــان در  ــه اســماعیلی، ۴۰ســاله از اهال الل

ــارک  ــاه مب ــن روز از م ــت و دومی ــحرگاه بیس س

هــم  از  نفــر   ۵ جــان  نجاتبخــش  رمضــان 

نوعانشــان شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ زهــرا ســیاح افــزود: مرحــوم 

خردادمــاه  از  روز  ســیزدهمین  در  اســماعیلی 

جــاری بــه دنبــال عارضــه شــدید مغــزی ناشــی 

Icuبخــش در  موتورســیکلت  بــا  تصــادف  از 

ــه کاشــانی شــهرکرد تحــت  ــت الل بیمارســتان آی

غــم  مراقبــت ویــژه قــرار گرفــت و متاســفانه علی

تــالش هــای صــورت گرفتــه مــرگ مغــزی بیمــار 

ــد. ــد گردی تایی

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی لردگانی همزمان 

با اولین شب از شبهای احیا

ــای  ــدای اعض ــم اه ــده تی ــگ کنن وب دا؛ هماهن

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: همزمــان بــا 

هجدهمیــن روز از مــاه مبــارک رمضــان و در اولین 

ــه  ــی گون ــه عل ــاء ، شــبی ک شــب از شــبهای احی

بایــد زیســت و بخشــش را از مــوال آموخــت 

خانــواده بخشــنده اســحاقی بــا ایثارشــان خــوش 

ــیدند. درخش

بــه گــزارش وب دا؛ زهــرا ســیاح افــزود: اعضــای 

بــدن بیمــار مــرگ مغــزی علــی اســحاقی، جــوان 

۲۸ ســاله لردگانــی بــه چندیــن بیمــاران نیازمنــد 

زندگــی دوبــاره بخشــید.

سومین اهدای عضو در آخرین ماه از فصل بهار 

با سخاوت خانواده عیسی آبادی در چهارمحال و 

بختیاری رقم خورد

وب دا؛ هماهنــگ کننــده تیــم اهــدای عضــو 

شــامگاه  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال 

نوزدهمیــن روز از خردادمــاه ۹۷ بــا ســخاوت 

خانــواده بیمــار مــرگ مغــزی مرحــوم کریــم 

شــیرزادی، ۵۵ ســاله ســاکن عیســی آبــاد از توابع 

شهرســتان فارســان امیــد زندگــی دوبــاره بــه دل 

ــد. ــده ش ــو تابی ــد عض ــد پیون ــار نیازمن ۴بیم

ــار  ــزود: بیم ــیاح اف ــرا س ــزارش وب دا؛ زه ــه گ ب

مــرگ مغــزی شــیرزادی از تاریــخ شــانزدهم 

خردادمــاه بدلیــل خونریــزی مغزی در بیمارســتان 

ــت  ــت مراقب ــهرکرد تح ــانی ش ــه کاش ــت الل آی

غــم تــالش  ویــژه قــرار گرفــت کــه متاســفانه علی

پزشــکان، مــرگ مغــزی وی توســط پزشــکان 

مجــرب ایــن مرکــز آموزشــی درمانــی و پزشــكی 

ــد. ــد گردی ــی تایی قانون
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مجمع خیرین سالمت چهارمحال و بختیاری از منسجم ترین 

و پرکارترین مجامع خیری کشور است

ــتان  ــور اس ــی ام ــاون هماهنگ وب دا؛ مع

ــع  ــت: مجم ــور گف ــالمت کش ــن س ــع خیری ــای مجم ه

خیریــن ســالمت اســتان چهارمحــال و بختیــاری از منســجم تریــن و پرکارترین 

ــت. ــور اس ــری کش ــع خی مجام

بــه گــزارش وب دا؛ اســماعیل غنیــان در جمــع اعضــای هیــات امنــای مجمــع خیریــن ســالمت 

ــه نیکــی از نیــک  ــری همــواره ب ــه شــهرکرد افــزود: مرحــوم نی ــاری در ســفر ب اســتان چهارمحــال و بختی

اندیشــان و فعالیــن در عرصــه ســالمت ایــن اســتان یــاد مــی کردنــد. 

وی، بــا اشــاره بــه شــرایط جغرافیایــی و اقلیمــی منطقــه و ســرانه درآمــد کــم مــردم ایــن اســتان، کمــک هــای خیریــن 

را قابــل توجــه دانســت.

ــود از  ــم ش ــز فراه ــق نی ــن مناط ــاده تری ــات در دورافت ــه خدم ــی ب ــکان دسترس ــد ام ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب غنی

ی خیریــن و فعالیــن حــوزه ســالمت در چهارمحــال و بختیــاری تقدیــر و پیشــرفت هــا را قابــل توجــه دانســت. تالش

وی اظهار داشت: تا کنون در بیش از ۲۷۰ نقطه کشور دفتر مجمع خیرین سالمت تشکیل شده است.

به گفته وی، هم اکنون ده هزار نفر به عنوان اعضای هیات امنا و شوراهای خیرین سالمت مشغول به فعالیت هستند.

غنیــان گفــت: در مجمــوع بیــش از ۹۲هــزار خیــر در طــول مــدت فعالیــت مجمــع خیریــن ســالمت کشــور در خلــق حماســه تامیــن ۵ هــزار میلیــارد تومانی 

هزینــه هــای احــداث و راه انــدازی پــروژه هــای حــوزه ســالمت تــا پایــان ســال ۹۵ مشــارکت داشــته انــد.

معــاون هماهنگــی امــور اســتان هــای مجمــع خیریــن ســالمت کشــور اظهــار داشــت: تاکنــون ۶هــزار و ۷۰۰ مرکــز بهداشــتی درمانــی از خانــه و پایــگاه 

بهداشــت تــا مراکــز جامــع خدمــات ســالمت در سراســر کشــور توســط مجمــع خیریــن ســالمت احــداث شــده اســت.

غنیــان، عملکــرد شــفاف و عمــل بــر اســاس قوانیــن و ضوابــط را از ویژگــی هــای بــارز فعالیــت هــای مجمــع خیریــن ســالمت عنــوان کــرد و افــزود: ارائــه 

گــزارش شــفاف از اقدامــات صــورت گرفتــه در ایجــاد اعتمــاد مردمــی بســیار موثــر واقــع شــده اســت.

وی در ادامــه بــه اتخــاذ تصمیمــات مطلــوب در راســتای تشــویق و حمایــت از خیریــن اشــاره داشــت و افــزود: اخیــرًا مصوبــه ای ابــالغ شــده اســت مبنــی 

بــر اینکــه پولــی کــه بــه حســاب مجمــع خیریــن واریــز مــی شــود بــه عنــوان پرداختــی خیــر بــه اداره مالیــات محســوب شــود.

وی در ادامــه بــه تغییــر آئیــن نامــه برگــزاری انتخابــات مجمــع خیریــن ســالمت اشــاره داشــت و افــزود: پیــرو برخــی اعتراضــات NGO هــا در خصــوص 

ــی نداشــته  ــر آنچنان ــن نامــه ایجــاد شــده اســت کــه بیشــتر شــکلی بــوده و در ماهیــت تاثی ــن آئی اســتفاده از برخــی امکانــات دولتی، تغییراتــی در ای

اســت.

وی ایجاد تعهد بیشتر برای مدیران برای پاسخگویی را از دیگر مباحث مورد توجه در آئین نامه اصالح شده عنوان کرد.

ــت  ــد مهل ــرد و پیشــنهاد تمدی ــی ک ــوب ارزیاب ــاری را مطل ــره مجمــع خیریــن ســالمت اســتان چهارمحــال و بختی غنیــان در پایــان عملکــرد هیــات مدی

ــرای یــک دوره دیگــر را مطــرح نمــود. ــره ب فعالیــت اعضــای هیــات مدی

مشارکت ۶هزار میلیارد تومانی خیرین کشور در پروژه های حوزه سالمت

وب دا؛ دبیــر کل مجمــع خیریــن ســالمت کشــور در حاشــیه آئیــن کلنــگ 

ــاره  ــا اش ــاری، ب ــال و بختی ــی چهارمح ــزار تختخواب ــتان یکه ــی بیمارس زن

ــای  ــروژه ه ــداث پ ــالمت در اح ــوزه س ــن ح ــال خیری ــارکت فع ــه مش ب

ــارد  ــزار میلی ــون ۶ ه ــزود: تاكن ــور اف ــطح کش ــی در س ــتی و درمان بهداش

ــن شــده اســت. ــن تامی ــط خیری ــاز توس ــورد نی ــارات م ــان از اعتب توم

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر حســینعلی شــهریاری همچنیــن از ســامان دهــی 

بیــش از ۹۰ هــزار خیــر در حــوزه ســالمت خبــر داد و افــزود: حــدود دوهزار 

ســمن نیــز در حــوزه ســالمت فعالیــت دارنــد کــه همگــی از ظرفیــت هــای 

ــن  ــابقه درخشــان خیری ــه س ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب ــوردار هس ــی برخ باالی

ــی  ــتی و درمان ــزرگ بهداش ــای ب ــروژه ه ــداث پ ــالمت در اح ــوزه س ح

ــده  ــا فعالیــت هــای ارزن ــزود: از حــدود ۱۰ ســال گذشــته و همزمــان ب اف

مرحــوم نیــری دبیــر کل ســابق مجمــع خیریــن ســالمت کشــور، خیریــن 

در تامیــن حــدود ۶هــزار میلیــارد تومــان از اعتبــارات مربــوط بــه احــداث 

مراکــز بهداشــتی و درمانــی، احــداث خانــه هــای بهداشــتی، پایــگاه هــای 

بهداشــتی و مراکــز خدمــات جامــع ســالمت شــهری و روســتایی مشــارکت 

داشــته انــد.

دکتــر شــهریاری گفــت: ســعی مــی شــود خیرینــی کــه بــه مجمــع خیریــن 

ســالمت کشــور بــرای اعــالم مشــارکت مراجعــه مــی نماینــد را بــه کمــک 

خیریــن حــوزه ســالمت اســتان چهارمحــال و بختیــاری بگیریــم تــا هرچــه 

ــزار  ــك ه ــتان ی ــداث بیمارس ــروژه اح ــرداری از پ ــره ب ــاهد به ــر ش زودت

تختخوابــی در ایــن منطقــه از كشــور باشــیم.

ــز از  ــاری نی ــال و بختی ــالمت چهارمح ــن س ــع خیری ــل مجم ــر عام مدی

ــد  ــاب واح ــداث ۱۴۸ ب ــتان در اح ــن اس ــالمت ای ــن س ــارکت خیری مش

ــر داد. عبــاس قــادری افــزود: احــداث  ــی و آموزشــی خب بهداشــتی، درمان

ــگاه  ــالمت، ۱۹ پای ــع س ــات جام ــز خدم ــی، ۲۸مرک ــک تخصص ۱۰ کلینیی

اورژانــس و فوریــت هــای پزشــکی، ۱۰ بــاب آزمایشــگاه و مرکــز مشــاوره 

پیــش از ازدواج، ۴ مرکــز تســهیالت زایمانــی و آمــوزش بهــورزی بخشــی از 

ــروژه هــا اســت. ــن پ ای

ــژاد مشــاور و طــراح پــروژه نیــز از اجــرای ایــن پــروژه در ۵ فــاز  نبــوی ن

ــتانی  ــت بیمارس ــت تخ ــت دویس ــا ظرفی ــاز اول ب ــزود: ف ــر داد و اف خب

طراحــی شــده و تمهیــدات ایجــاد فضاهــای پشــتیبانی اندیشــیده شــده 

اســت.

ــال  ــتان چهارمح ــی اس ــزار تختخواب ــک ه ــتان ی ــت، بیمارس ــی اس گفتن

ــه  ــمین روز از هفت ــا شش ــارن ب ــاه مق ــت م ــم اردیبهش ــاری شش و بختی

ســالمت بــا حضــور مســئولین اســتانی، نماینــدگان مــردم شهرســتان های 

ــر  ــالمی و دبی ــس شــورای اس ــردگان در مجل ــهرکرد و ل ــن، ســامان و ش ب

ــرآورد  ــا توجــه بــه ب کل مجمــع خیریــن ســالمت کشــور کلنــگ زنــی و ب

ــتانی  ــت بیمارس ــر تخ ــدازی ه ــرای راه ان ــی ب ــون تومان ــه ۸۰ میلی هزین

ــی  ــات بهداشــتی و درمان ــوم پزشــکی، خدم ــگاه عل ــط رئیــس دانش توس

ایــن اســتان بهــره بــرداری از ایــن پــروژه نیازمنــد مشــاركت خیریــن فعــال 

ــد. عرصــه ســالمت را مــی طلب



انجام دوهزار و ۵۲۷ ماموریت در طرح نوروزی 

۱۳۹۷ اورژانس چهارمحال و بختیاری

زندگی دوباره خانم ۵۹ساله در شهرکرد

حمله خرس وحشی به جوان کوهرنگی

وب دا؛ سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی چهارمحــال 

و بختیــاری گفــت: درطــرح نــوروزی ۱۳۹۷ ، اورژانــس دوهــزار و ۵۲۷ ماموریــت در 

ایــن اســتان انجــام داد.

وب دا؛ سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری 

ــن اســتان انجــام  ــوروزی ۱۳۹۷ ، اورژانــس دوهــزار و ۵۲۷ ماموریــت در ای گفــت: درطــرح ن

داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر فرامــرز شــاهین افــزود: طــرح امــداد نــوروزی از تاریــخ ۲۴ اســفند ۹۶ تــا 

صبــح ۱۴ فروردیــن ۹۷ در ایــن اســتان بــه اجــرا گذاشــته شــد.

ــوده  ــورد آن ترافیکــی ب ــر ترافیکــی و ۶۹۳ م ــت غی ــزارو ۸۳۴ ماموری ــداد یکه ــن تع ــه وی، از ای ــه گفت ب

اســت.

ــا  ــا ب ــمومیت ه ــداد مس ــتان، تع ــن اس ــکی ای ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ــت ح ــز مدیری ــت مرک سرپرس

ــرد. ــالم ک ــورد اع ــدت را ۳۰ م ــن م ــی ای ــن ط ــید کرب مونوکس

دکتــر شــاهین در ادامــه بــه بازدیــد مقامــات و بازرســین وزارت متبــوع،  اســتاندار، فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد، 

رئیــس جمعیــت هــالل احمــر کشــور ، ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان و معــاون بهداشــتی و مدیــر مرکــز 

روابــط عمومــی ایــن دانشــگاه از ایســتگاه هــای ســالمت نــوروزی اشــاره داشــت.

وی افــزود: نصــب بنــر هــای اطــالع رســانی، توزیــع یکهــزار جلــد کتــاب آموزشــی تهیــه شــده توســط روابــط عمومــی 

دانشــگاه، توزیــع بروشــور، پمفلــت و بســته هــای پذیرایــی حــاوی پیــام هــای اورژانــس، ارائــه مشــاوره و توصیــه هــای 

پزشــکی را از دیگــر اقدامــات و خدمــات ارائــه شــده در ایــام نــوروز ۹۷ عنــوان کــرد.

ــرای آمادگــی  ــرون بخشــی ب ــاز طــرح نیــز ۱۰ جلســه داخلــی و ۱۵ جلســه ب ــر شــاهین خاطــر نشــان کــرد: پیــش از آغ دکت

ــزات تشــکیل شــد. ــری نیــرو هــا و تامیــن تجهی حداکث

وی از اســتقرار ۴۷ آمبوالنــس از ســاعت ۹ صبــح الــی ۱۲ و ۱۶ الــی ۲۰ در حاشــیه جــاده هــای اصلــی ورودی هــا همــراه بــا آالرم و 

عالئــم اخبــاری روشــن و راه انــدازی تعــداد ۲ پایــگاه ســالمت بــا پرســنل مســتقر و بــه صــورت ۲۴ ســاعته در محــل کمــپ امــداد 

نــوروزی خبــر داد.

وی، همچنیــن بــه بازدیــد شــبانه روزی تیــم هــای نظــارت بــر عملکــرد مرکــز مدیریــت اســتان و فعالیــت ۲۴ ســاعته واحــد هــای 

MCMC و EOC در طــول طــرح ســالمت نــوروزی اشــاره داشــت.

بــه گــزارش مســئول روابــط عمومــی اورژانــس اســتان چهارمحــال وبختیــاری در ســاعت ۱:۰۰ بامــداد ۲۶ فروردیــن مــاه ۹۷، طــی تماســی 

بــا مرکــز پیــام اورژانــس ۱۱۵شــهرکرد کاهــش هوشــیاری خانــم ۵۹ ســاله گــزارش شــد. 

محســن ابراهیمــی گفت:پــس از دریافــت ایــن گــزارش بالفاصلــه کارشناســان فوریتهــای پزشــکی اورژانــس در کمتریــن مــدت زمــان در 

محــل حادثــه حاضــر شــدند. 

ابراهیمــی افزود:پــس از انجــام معاینــات متوجــه شــدند کــه بیمــار دچــار ایســت قلبــی تنفســی شــده اســت و فاقــد عالئــم حیاتــی مــی 

باشــد. بالفاصلــه احیــای قلبــی و ریــوی پیشــرفته را آغــاز کردنــد و بــرای ادامــه درمــان بیمــار را بــه بیمارســتان هاجــر شــهرکرد منتقــل 

کردنــد.

این ماموریت احیا موفق را کارشناسان فوریتهای پزشکی اورژانس آقایان هادی نوروزی و سید محمد حسینی انجام دادند.

وب دا؛ مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی 

چهارمحــال وبختیــاری از حملــه یــک قــالده خــرس وحشــی و زخمــی شــدن جــوان 

۲۲ ســاله در شهرســتان کوهرنــگ ایــن اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ محســن ابراهیمــی افــزود: ایــن حادثــه بامــداد یکشــنبه مــورخ 

شــانزدهم اردیبهشــت مــاه جــاری در ارتفاعــات کــوه هــای 'ســجو' بخــش بازفــت 

اتفــاق افتــاد.

ــس ۱۱۵  ــگاه اورژان ــه پای ــه ب ــوع حادث ــالم وق ــس از اع ــه پ ــه وی، بالفاصل ــه گفت ب

کوهرنــگ یــک دســتگاه آمبوالنــس همــراه بــا دو تکنســین بــه محــل حادثــه اعــزام 

شــدند.

ابراهیمــی تصریــح کــرد: مصــدوم کــه از ناحیــه ران، دســت و بــاالی چشــم آســیب 

ــه  ــان ب ــه درم ــرای ادام ــه ب ــی اولی ــات درمان ــام اقدام ــس از انج ــود، پ ــده ب دی

ــد. ــل ش ــان منتق ــهداء فارس ــتان سیدالش بیمارس
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مرد ۶۷ ساله توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شهرکرد به زندگی بازگشت

وب دا؛ مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی چهارمحــال وبختیــاری، از احیــای قلبــی و ریــوی مــرد 

۶۷ ســاله توســط کارشناســان اورژانــس ۱۱۵ شــهرکرد خبــر داد. 

بــه گــزارش وب دا؛ محســن ابراهیمــی افــزود: طــی تمــاس تلفنــی پرســنل درمانــگاه بــن بــا مرکــز پیــام اورژانــس ۱۱۵شــهرکرد کاهــش 

هوشــیاری مــرد ۶۷ســاله گــزارش شــد. 

بــه گفتــه وی، پــس از دریافــت ایــن گــزارش بالفاصلــه کارشناســان فوریت هــای پزشــکی اورژانــس در کمتریــن مــدت زمــان در محــل 

حادثــه حاضــر شــدند. 

ابراهیمــی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه بیمــار دچــار ایســت قلبــی شــده بــود کارشناســان اورژانــس بالفاصلــه بــه کمــک پرســنل درمانــگاه 

ــتان  ــه بیمارس ــاله، ب ــرد ۶۷ س ــی م ــه زندگ ــت ب ــس از بازگش ــد و پ ــاز کردن ــرفته را آغ ــوی پیش ــی و ری ــای قلب ــات احی ــتافته و عملی ش

هاجــر(س) شــهرکرد منتقــل كردنــد. 

ــه  ــری ب ــق کارشناســان فوریت هــای پزشــکی اورژانــس رســول طاهــری و ســعید باق ــا موف ــت احی ــن ماموری ــار داشــت: در ای وی اظه

ــگاه شــرکت داشــتند. همــراه پرســنل درمان

برپایی بیمارستان صحرایی با ظرفیت ۵۶ تخت در شهر یاسوج

ــا ظرفیــت ۵۶ تخــت در شــهر یاســوج جنــب  وب دا؛ مدیــر اورژانــس اســتان چهارمحــال وبختیــاری از برپایــی بیمارســتان صحرایــی ب

اســتادیوم ورزشــی تختــی در پارکینــگ هفــت تیــر شــهر یاســوج خبــر داد.

ــی از روز  ــن بیمارســتان صحرای ــت: ای ــرز شــاهین گف ــر فرام ــس ۱۱۵ اســتان؛ دکت ــی اورژان ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــوج  ــه در یاس ــک هفت ــدت ی ــه م ــدازی و ب ــت ۹۷ راه ان ــنبه ۱۹ اردیبهش چهارش

مســتقر گردیــد. وی افــزود: ایــن بیمارســتان صحرایــی ازطــرف مرکــز مدیریــت 

حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی چهارمحــال 

وبختیــاری در یاســوج برپــا شــد. وی عنــوان کــرد: ایــن بیمارســتان در فضایــی 

ــب  ــر جن ــت تی ــی هف ــگ عموم ــع در پارکین ــر مرب ــزار مت ــاحت ۲ ه ــه مس ب

ورزشــگاه ورزشــی تختــی یاســوج مســتقر شــد. مدیــر اورژانــس اســتان بیــان 

کــرد: ایــن بیمارســتان بــا ۱۲ بخــش؛ پذیــرش و تریــاژ، پرســتاری، بســتری ۱، ۲، 

۳، آزمایشــگاه، زنــان، جراحــی، csr، بســتری زنــان و بخــش ســونوگرافی، دارای 

ــزود:  ــا ۵۶ تخــت را دارد. وی اف ــا ت ــت ارتق ــاز ظرفی ۳۶ تخــت و در صــورت نی

از روز چهارشــنبه ۱۹ اردیبهشــت ایــن بیمارســتان بــه صــورت ۲۴ ســاعته جهــت 

ــا شــد. ــه برپ ــر مترقب پشــتیبانی از بیمارســتان شــهید بهشــتی یاســوج در حــوادث غی

ــرد: ۲۵ نیــروی ســتادی عملیاتــی اورژانــس اســتان  ــح ک ــز در ادامــه تصری ــی اســتان نی محمــد ابراهیمــی مســئول بیمارســتان صحرای

ــرکت  ــتان ش ــن بیمارس ــی ای ــد در برپای ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــس اس ــی اورژان ــتادی عملیات ــروی س ــاری و ۱۸ نی ــال وبختی چهارمح

داشــتند.

مصرف قارچ سمی ۳ نفر از اهالی شهرستان اردل را روانه بیمارستان کرد

وب دا؛ مدیــر مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــر اثــر مصــرف قــارچ ســمی ۳ نفــر از 

ــه بیمارســتان شــدند. اهالــی شهرســتان اردل مســموم و روان

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر فرامــرز شــاهین بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: ۲ زن و یــک مــرد کــه بــا مصــرف قــارچ ســمی در شهرســتان اردل 

مســموم شــده بودنــد بالفاصلــه خــود را بــه بیمارســتان امــام رضــا(ع) اردل رســاندند و تحــت مراقبــت هــای درمانــی قــرار گرفتنــد.

وی تصریــح کــرد: خوشــبختانه ایــن افــراد بــا مراجعــه ســریع بــه بیمارســتان و دریافــت مراقبــت هــای الزم بــدون خطــر جــدی پــس از 

بهبــودی از بیمارســتان ترخیــص شــدند.

دکتــر شــاهین، بــا بیــان اینکــه مصــرف هــر نــوع قــارچ خــودرو مــی توانــد عــالوه بــر مشــکالت کبــدی و کلیــوی، خونــی و گوارشــی، 

منجــر بــه مــرگ شــود، بــه افــراد نســبت بــه مصــرف گونــه هــای گیاهــی ناشــناخته هشــدار داد.

ی  مدیــر مرکــز حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری، تهــوع، اســتفراغ، ادرار خونــی و خونریــزی گوارشــی را از نشــانه

ایــن نــوع مســمومیت هــا عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: شــهروندان بــا مشــاهده عالئــم یــاد شــده در اســرع وقــت بــه مراکــز درمانــی 

مراجعــه کــرده و در صــورت مصــرف قــارچ، موضــوع را بــا تیــم پزشــکی خــود درمیــان بگذارنــد.
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ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد کلید خورد

وب دا؛ مشــاور رئیــس دانشــگاه و رئیــس اداره بازرســی و ارزیابــی عملکــرد 

و پاســخگویی بــه شــکایات دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از تشــکیل 

ــی  ــدف ارزیاب ــا ه ــگاه ب ــن دانش ــرد ای ــی عملک جلســه شــورای ارزیاب

ــا و  ــوزه ه ــی ح ــی در تمام ــی و اختصاص ــای عموم ــاخص ه ــاس ش ــر اس ــگاه ب ــرد دانش عملك

ــر داد. ــاه جــاری خب ــن م ی دانشــگاه در بیســتمین روز از فروردی معاونت

ــن جلســه در راســتای  ــزود: ای ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــر رســتار ب ــی اکب ــزارش وب دا؛ عل ــه گ ب

ــی  ــه اجرای ــن نام ــف" و "ب" آئی ــد "ال ــرای بن ــال ۱۳۹۶ و اج ــرد س ــی عملک ــنامه ارزیاب بخش

ــت  ــنجش موفقی ــور س ــه منظ ــوری و ب ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــواد ۸۱ و ۸۲ قان م

جهــت تحقــق اهــداف و وظایــف محــول شــده و نیــز تکالیــف تعییــن شــده  دســتگاه

در نقشــه راه اصــالح نظــام اداری و برنامــه جامــع اصــالح نظــام اداری ســازمان اداری 

و اســتخدامی بــا حضــور اعضــای شــورا تشــکیل شــد.

همایش آموزشی «فضای مجازی و شادی و نشاط در خانواده» برگزار شد

امور بانوان و خانواده

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مشــاور رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

در امــور بانــوان و خانــواده ،  از برگــزاری همایــش 

آموزشــی "فضــای مجــازی و شــادی و نشــاط در 

خانــواده" در ایــن دانشــگاه خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر پروانــه فتاحــی افــزود: 

ــم  ــورخ هجده ــنبه م ــه ش ــش روز س ــن همای ای

ــتاد  ــوت از اس ــا دع ــاری ب ــاه ج ــت م اردیبهش

ــر  ــواده دکت ــاور خان ــناس و مش ــگاه، روانش دانش

ــان  ــی از کارکن ــور جمع ــا حض ــزی و ب ــعید عزی س

ــه  ــن ســینای مجتمــع رحمتی در ســالن جنبــی اب

ــد. ــزار ش برگ

ــی  ــش آموزش ــن همای ــزاری ای ــدف از برگ وی ه

یکــروزه را آســیب شناســی فضــای مجــازی، 

ــاد  ــف آن و ایج ــوت و ضع ــاط ق ــا نق ــنایی ب  آش

ــا اســتفاده از  ــواده هــا ب شــادی و نشــاط در خان

ــر  ظرفیــت هــای فضــای مجــازی و بررســی تاثی

ــوان  ــا عن ــواده ه ــا در خان ــن فض ــتفاده از ای اس

ــرد. ک

دکتــر فتاحــی بــا اشــاره بــه نقــش کلیــدی 

ــواده  ــا نشــاط در خان پدرهــا در ایجــاد فضــای ب

و تاثیــر بســزای میــزان آگاهــی والدیــن نســبت 

بــه اثــرات اســتفاده از فضــای مجــازی در تربیــت 

ــی از  ــور جمع ــا حض ــش ب ــن همای ــدان، ای فرزن

ــزار شــد. ــم برگ ــا و خان پرســنل آق

ــاری  ــال ج ــش در س ــن همای ــه وی، ای ــه گفت ب

ــا موضــوع فضــای مجــازی و تربیــت  اولیــن و ب

فرزنــد دومیــن همایشــی اســت کــه بــا دعــوت از 

دکتــر عزیــزی برگــزار شــده اســت.

گفتنــی اســت، دکتــر ســعید عزیــزی مــدرس ایــن 

ــا از  ــردگی ه ــواع افس ــان ان ــن بی ــش ضم همای

جملــه افســردگی بعــد از زایمــان،  بعــد از جدایــی، 

افســردگی دوران قاعدگــی خانــم هــا و ... اظهــار 

ــی  ــا مقطع ــردگی ه ــن افس ــی ای ــت: تمام داش

ــراد جامعــه از  ــی امــروزه بیشــتر اف اســت ول

ــج  ــی مــدت رن نوعــی افســردگی مزمــن و طوالن

مــی برنــد.

وی خــواب زیــاد و بیــش از ۹ ســاعت را از عالئــم 

افســردگی مزمــن عنــوان کــرد و افــزود: از ســوی 

ــب  ــد موج ــی توان ــود م ــاد خ ــواب زی ــر خ دیگ

ــروز افســردگی در فــرد شــود. ب

ــواب  ــان خ ــزان آن و زم ــواب، می ــت خ وی کیفی

را از مولفــه هــای مهــم بــرای داشــتن یــک 

ــوه  ــی نح ــزود: حت ــمرد و اف ــوب برش ــواب خ خ

ــت  ــم اس ــواب مه ــگام خ ــدن هن ــن ب ــرار گرفت ق

ــوی راســت  ــه پهل ــن خــواب خوابیــدن ب و بهتری

اســت چراکــه از فشــار بــه قلــب و ایجــاد اختــالل 

ــز  ــه مغ ــانی ب ــیژن رس ــب و اکس ــرد قل در عملک

ــد. ــی كن ــری م جلوگی

ــه  ــاز ب ــاق ب ــواب ط ــگاه، خ ــتاد دانش ــن اس ای

شــرط اینکــه قــرار دادن بالــش بــه صورتــی 

باشــد کــه ســر زاویــه ای بیــن ۱۵ تــا ۲۰ درجــه بــا 

زمیــن تشــکیل دهــد را نــوع دیگــر حالــت بــدن 

ــر  ــدن ب ــوع آن را خوابی ــن ن ــواب و بدتری در خ

قفســه ســینه و تحــت فشــار قــرار گرفتــن قلــب 

ــاری  ــیژن از مج ــت اکس ــزان دریاف ــش می و کاه

ــت. ــی دانس تنفس

ــر را  ــد از ظه ــواب بع ــه خ ــزی در ادام ــر عزی دکت

ــالل  ــاد اخت ــردگی و ایج ــاد افس ــل ایج از عوام

ــورت  ــزود: در ص ــت و اف ــز دانس ــرد مغ در عملک

ــا  ــاعات کاری تنه ــد از س ــمی بع ــتگی جس خس

ریلکسیشــن بــه مــدت ۳۰ تــا ۴۵ دقیقــه در 

ــود. ــی ش ــه م ــر توصی ــاعات بعدازظه س

وی تنبلــی و عــدم تحــرک و بــی حســی را از 

دیگــر عوامــل بــروز افســردگی بیــان کــرد و 

افــزود: بهتــر اســت بدانیــد ذهــن فــرد بــه ازای 

هــر یــک ســاعت کار جســمی ســه ســاعت تــوان 

یادگیــری دارد.
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برگزاری دوره آموزش مدیریت و به روزرسانی زیرسایت های پرتال دانشگاه

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت آمــار و فنــاوری 

ــوم پزشــکی شــهرکرد، از  ــات دانشــگاه عل اطالع

برگــزاری دوره آمــوزش مدیریــت و به روزرســانی 

زیرســایت هــای پرتــال دانشــگاه بــا حضــور ۷۰ 

ــر داد.  ــال خب ــن پرت ــر از رابطی نف

ســمیع  اللــه  عنایــت  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: ایــن دوره روز 

ــت  ــوم اردیبهش ــت و س ــورخ بیس ــنبه م یکش

مــاه جــاری در ســالن جلســات ابــن ســینا 

ــزار  ــه برگ ــع رحمتی ــی مجتم ــایت آموزش و س

شــد.وی هــدف از برگــزاری ایــن دوره آموزشــی 

ــا نحــوه  ــدگان ب یکــروزه را آشــنایی شــرکت کنن

به روزرســانی  صفحــات پرتــال (زیرســایت هــا)، 

ــذاری  ــار، بارگ ــا و اخب ــه ه ــوه درج اطالعی نح

فایلهــای آموزشــی،  آئیــن نامــه هــا و ... ، انجــام 

ــال،  درج اطالعــات  ــر روی پرت تنظیمــات SEO ب

پایــه بــر روی پرتــال، درج لینــک هــای مفیــد و 

ــری از بارگــذاری لینــك هــای شكســته و  جلوگی

آشــنایی ایــن عزیــزان بــا نحــوه امتیــاز دهــی در 

ــرد. ــوان ك ــی عن ــی و داخل ــك جهان رن

ــرای  ــی ب ــال درگاه ــه پرت ــان اینک ــا بی ســمیع ب

ارائــه خدمــات  و  اطالعــات  خــروج  و  ورود 

ــایت  ــم س ــه اس ــن ب ــش از ای ــه پی ــت ک اس

ــات هرچــه  ــه خدم ــرای ارائ ــروز ب ــروف و ام مع

ــه  ــل ب ــع تبدی ــراد ذینف ــه اف ــتر ب ــر و بیش بهت

پرتــال شــده اســت افــزود: در ســال ۸۳ ســایت 

ــدازی  ــهرکرد راه ان ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

شــد و در ســال گذشــته اســتاندارد ســازی شــد.

بــه گفتــه وی، از بیــن ۳۵ تــا ۵۰ دانشــگاه حدود 

ــت.  ــده اس ــازی ش ــتاندارد س ــگاه اس ۱۰ دانش

ــانی   ــت به روزرس ــاره بــه اهمی ــا اش ســمیع ب

ــر توجــه  اطالعــات و محتــوای زیرســایت هــا ب

ــن نکتــه تاکیــد کــرد. ــر ای ــران ب کارب

ــات  ــاوری اطالع ــار و فن ــت آم سرپرســت مدیری

اظهــار  شــهرکرد  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

داشــت: در حــال حاضــر حــدود ۷۰ زیرســایت در 

ســایت دانشــگاه فعــال اســت کــه به روزرســانی  

ــن  ــا همــکاری و همــت رابطی ــا ب ــات آنه اطالع

انجــام مــی شــود.

زحمــات  از  تقدیــر  ضمــن  ادامــه  در  وی 

ــال  ــن پرت ــال دانشــگاه و رابطی کارشناســان پرت

محتــوای  ارتقــاء  بــرای  گفــت:  دانشــگاه 

و  نظــرات  دریافــت  آمــاده  هــا  زیرســایت 

هســتیم. همــکاران  پیشــنهادات 



63

تقریبــا همــه مــا از خــواص نوشــیدن آب 

ــر  ــری باخب ــدون کال ــوان نوشــیدنی ســالم و ب ــه عن ــراوان ب ف

هســتیم امــا اضافــه کــردن کمــی لیموتــرش بــه آن خــواص معجــزه آســای 

ــد. ــر می کن ــد براب ــیدنی را چن ــن نوش ای

ــیدن آب  ــواص نوش ــه از خ ــم ک ــدر ه ــه ق ــت. هرچ ــد اس ــالم و مفی ــیار س ــرش بس آب لیموت

ــراری و  ــان تک ــن کار برایت ــره ای ــا باالخ ــید ام ــراوان بنوش ــر روز آب ف ــید و ه ــع باش ــراوان مطل ف

خســته کننــده مــی شــود. امــا بــا اضافــه کــردن آب چنــد بــرش لیموتــرش بــه آب آشــامیدنی عــالوه 

بــر اینکــه خاصیــت بــدون کالــری بــودن آب را تقریبــا حفــظ کرده ایــد در عیــن حــال خــواص بســیاری 

را نیــز بــه آب آشــامیدنی خــود افزوده ایــد کــه بــدن شــما از آن ســود خواهــد بــرد. یــک لیمــوی کامــل 

ــرژی دارد. ــری ان ــر از ۲۰ کال کمت

بــه نقــل از پایــگاه اینترنتــی «اکــوواچ» بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم بــه چنــد دلیــل آشــکار و موجــه بــه آب 

ــد شــوید: ــر آن بهره من ــد بی نظی ــد و از فوای ــه کنی ــرش اضاف ــود لیموت آشــامیدنی خ

لیموتــرش نیــز ماننــد ســایر مرکبــات سرشــار از ویتامیــن C اســت. ایــن ویتامیــن یــک آنتی اکســیدان اســت کــه 

ــا کهولــت ســن نظیــر بیماری هــای  آســیب های ســلولی را ترمیــم می کنــد و رونــد بــروز بیماری هــای مرتبــط ب

قلبــی و عروقــی و ســرطان را کنــد کــرده و ســالمت چشــمان شــما را نیــز تضمیــن می کنــد.

ــد.  ــه کن ــت مقابل ــن روی پوس ــش س ــی افزای ــرات منف ــا اث ــا ب ــد ت ــک می کن ــما کم ــدن ش ــه ب ــرش ب لیموت

ــت  ــد. شــاید هیچوق ــر می کن ــی شــما را خروشــان ت ــاال، چشــمه جوان ــت آبرســانی ب ــا خاصی ــوه ب ــن می ای

ــام ســموم را  ــدن از تم ــه پاکســازی ب ــرد ک ــی را مصــرف ک ــی و مکمل های ــواد غذای ــان نشــود م ــا اطمین ب

ــدن  ــه دفــع ســموم از ب ــد ب ــد امــا قطعــا لیموتــرش بهتریــن خوراکــی اســت کــه مــی توان تضمیــن کن

کمــک کنــد.

خــوردن لیموتــرش بــه تســکین معــده و بهبــود هضــم غــذا کمــک می کنــد بــه ویــژه وقتــی کــه آن 

را همــراه بــا کمــی آب گــرم و نعنــاع مصــرف کنیــد. نوشــیدن ایــن مایــع حالــت تهــوع را کاهــش 

داده و دل آشــوبه را از بیــن می بــرد.

لیمــو محتــوی ترکیبــات ضدالتهابــی و دارای خــواص ضدباکتــری اســت کــه ایــن ترکیبــات بــه 

تقویــت سیســتم ایمنــی شــما در مبــارزه بــا ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا کمــک می کننــد. خــوردن 

لیموتــرش همچنیــن خــارش گلــو و گلــودرد را از بیــن می بــرد.

لیموتــرش بــوی بــد دهــان را از بیــن بــرده و نفــس را تــازه و خوشــبو می کنــد. اصــال بــه تبلیغــات 

ــرا مخلــوط کــردن  ــد زی ــدان توجــه نکنی ــرای مینــای دن ــرش ب ــر خطــر آب لیموت منفــی مبنــی ب

ــا آب کامــال بی ضــرر اســت. ــزان انــدک آب لیموتــرش ب می

ایــن نکتــه را فرامــوش نکنیــد کــه فقــط از اضافــه کــردن چنــد قــاچ لیمــوی تــازه 

یــا افــزودن کمــی آب لیمــوی تــازه بــه آب و خــواص آن بــه شــما گفتــه شــد نــه 

یــک بطــری آب لیمــو کــه محتــوی مــواد نگهدارنــده و ســایر افزودنی هــا اســت 

زیــرا روی آوردن بــه ایــن محصــوالت نــه تنهــا تمــام ایــن فوایــد 

ــالمتی و  ــرای س ــوء ب ــات س ــه تبع ــرد بلک ــن می ب را از بی

محیــط زیســت بــه همــراه دارد. پــس همیــن حــاال 

مشــغول شــوید و آب لیمــوی تــازه بگیریــد و آن 

ــه آب  ــه ب ــا همیش ــد ت ــه داری ــزر نگ را در فری

لیمــوی تــازه دسترســی داشــته باشــید. 

منبع: پایگاه جامع آموزرش و فرهنگ



64

ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی در شهرستان اردل

بهره مندی ۸۵۸۱ نفر از حدود ۲۰ هزار خدمت بهداشتی و درمانی در ایام نوروز ۹۷ در شهرستان اردل

ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

بــه مناســبت فــرا  گفــت:  اردل  شهرســتان 

رســیدن نــوروز ســال ۱۳۹۷، مــردم مناطــق کمتــر 

برخــوردار دهســتان شــلیل از توابــع شهرســتان 

دندانپزشــکی  تخصصــی  خدمــات  از  اردل 

ــوند. ــی ش ــوردار م برخ

ــزود:  ــدی اف ــماعیل امی ــزارش وب دا؛ اس ــه گ ب

ــکاری  ــا هم ــکی ب ــگان دندانپزش ــات رای خدم

پزشــکی  جامعــه  بســیج  کانــون  مشــترک 

شهرســتان اردل و نمایندگــی آســتان قــدس 

رضــوی اســتان چهارمحــال و بختیــاری از تاریــخ 

ــن  ــم فروردی ــت و یک ــت بیس ــم لغای چهارده

ــردد. ــی گ ــه م ــردم ارائ ــه م ــاری ب ــاه ج م

ــگان  ــات تخصصــی رای ــرد: خدم ــح ک وی تصری

دندانپزشــکی در قالــب طــرح دارالشــفای امــام 

ــادی  ــای جه ــروه ه ــزام گ ــا اع ــا (ع) ۳ ب رض

دندانپزشــکی بــه مناطــق کمتــر برخــوردار میــان 

کــوه انجــام مــی گــردد.

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان اردل 

ــتی و  ــزار خدمــت بهداش ــوروز ۹۷ حــدود ۲۰ ه ــام ن ــت: در ای گف

ــد . ــه گردی ــر ارائ ــه ۸۵۸۱ نف ــی ب درمان

ــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ اســماعیل  ب

امیــدی افــزود: هشــت هــزار و پانصــد و هشــتاد و یــک نفــر در 

ــتان  ــالمت شهرس ــع س ــات جام ــز خدم ــه مراک ــوروز ۹۷ ب ــام ن ای

اردل مراجعــه نمودنــد کــه ایــن تعــداد نســبت بــه ســال گذشــته 

۱۶٪ افزایــش پیــدا کــرده اســت .

بــه گفتــه وی، در ایــام تعطیــل ۴ مرکــز کشــیک در مناطق پشــتکوه 

ــات  ــه خدم ــدند ک ــن ش ــهر اردل تعیی ــاران و ش ــوه ، دین ، میانک

ــرش ،  ــا حضــور پزشــك ، پرســتار ، پذی ــز ب ــن مراك ــانی در ای رس

داروخانــه ، تزریقــات و راننــده بــه صــورت شــبانه روزی بــه مــردم 

ارائــه مــی شــد و در ایــام غیــر تعطیــل نیــز كلیــه مراكــز كشــیك 

ــد. ــه كار خــود ادامــه دادن ــد روال عــادی ب ــر كشــیك همانن و غی

ــز  ــل نی ــر تعطی ــل و غی ــام تعطی ــرد: در ای ــان ک ــر نش وی خاط

ــز  ــن مراک ــر نحــوه فعالیــت ای ــم کشــیک مدیریتــی ب توســط تی

ــت .  ــده اس ــارت ش نظ

وی بــا بیــان اینکــه، برنامــه ریــزی جهــت ارائــه خدمــات 

ــه مــردم، مســافرین و گردشــگران  بهداشــتی درمانــی شایســته ب

در ایــام نــوروز ۹۷ از اول بهمــن مــاه ســال ۹۶ بــا برگــزاری جلســات 

بیــن بخشــی و درون بخشــی آغــاز گردیــد ، بــه تشــریح خدمــات 

ــف پرداخــت. ــه در حــوزه هــای مختل صــورت گرفت

ــت  ــورد ویزی ــزار و ۵۸۱ م ــامل: ۸ ه ــات را ش ــن خدم ــدی ای امی

و  تزریقــات  مــورد   ۲۸۰۰  ، دارویــی  خدمــات  مــورد   ۷۳۵۱  ،

پانســمان ۶۳۲ مــورد خدمــات آزمایشــگاهی ، ۶۵۷ مــورد خدمــات 

ــورد  ــب (ECG ) ، ۱۱۹ م ــوار قل ــورد انجــام ن دندانپزشــکی ، ۱۱۶ م

ــت . ــوده اس ــی ب ــر درمان ــطوح باالت ــه س ــاع ب ارج

ــه  ــبت ب ــای ۱۱۵ نس ــداد پایگاهه ــش تع ــه افزای ــاره ب ــا اش وی ب

ســال گذشــته افــزود : در حــوزه اورژانــس امســال بــا راه انــدازی 

ــکی در  ــای پزش ــگاه فوریته ــت ۵ پای ــگاه ۱۱۵ کارون ۴ و فعالی پای

ــتان اردل  ــس ۱۱۵ شهرس ــوزه اورژان ــت در ح ــوع ۱۹۴ ماموری مجم

انجــام گرفــت کــه ایــن آمــار دقیقــا" ۴۳ ٪ نســبت بــه ســال ۹۶ 

ــرده اســت . ــدا ک افزایــش پی

امیــدی اظهــار داشــت : از تعــداد کل ۱۹۴ ماموریــت انجــام شــده 

ــان در محــل و  ــه بیمارســتان، ۶۴ مــورد درم ــورد انتقــال ب ۱۳۰ م

خوشــبختانه مــورد فوتــی هــم گــزارش نشــد . 

ــزود : از  سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل اف

نظــر علــل ماموریتهــای اورژانــس ، ۳۱ مــورد آن بــه علــت تصــادف 

ــایر  ــورد س ــن ، ۲۹ م ــید کرب ــا مونوکس ــمومیت ب ــورد مس ، ۲ م

ــا حمــل  مســمومیت هــا ، ۲۶ مــورد نیــز ترومــای غیــر مرتبــط ب

و نقــل و بقیــه مــوارد نیــز مربــوط بــه بیمــاران قلبــی ، تنفســی ، 

زایمــان و ... بــوده اســت .

مســئول کمیتــه خدمــات بهداشــتی ، ســالمت و محیــط زیســت 

ســتاد تســهیالت ســفر شهرســتان اردل اظهــار داشــت : در حــوزه 

بهداشــت محیــط فعالیــت ۱۴ بــازرس از ۱۵ اســفند مــاه ۹۶ شــروع 

شــده اســت کــه در پایــان ایــن طــرح در ۱۷ فروردیــن ۹۷۱ مــورد 

ــی ، اماکــن عمومــی  ــع مــواد غذای ــه و توزی ــز تهی ــد از مراک بازدی

و بیــن راهــی ، اماکــن اســکان موقــت و ســامانه هــای آبرســانی 

صــورت پذیرفــت .

ــالمت  ــای س ــیک واحده ــودن کش ــال ب ــا فع ــن ب وی، همچنی

ــا در ایــن  ــا بیماریه ــارزه ب ــواده و جمعیــت و پیشــگیری و مب خان

ایــام گفــت : انجــام ۱۰ مــورد نمونــه گیــری التــور ، ۲ مــورد نمونــه 

گیــری خلــط ، ۳ مــورد واکسیناســیون حیــوان گزیدگــی ، ۸۰ مــورد 

ــاران  ــت بیم ــورد مراقب ــد ، ۱۰۰۰ م ــم کاری تیروئی ــری ک ــه گی نمون

فشــار خــون و ۳۰۰ مــورد مراقبــت بیمــاران دیابتــی از فعالیتهــای 

واحــد پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماریهــای کشــیك نــوروز ۹۷ بــوده 

اســت .

امیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در نــوروز ۹۷ کشــیک واحــد ســالمت 

خانــواده و جمعیــت بــه واحدهــای فعــال شــیفت اضافــه شــده 

ــاردار و ۱۲۹۲ کــودک  اســت اظهــار داشــت : مراجعــه ۲۸۰ مــادر ب

بــه مراکــز خدمــات جامــع ســالمت ، مراجعــه ۴۵ زوج بــه مركــز 

ــز  ــق نی ــورد زایمــان موف ــش از ازدواج و انجــام ۲۹ م مشــاوره پی

از خدمــات حــوزه ســالمت خانــواده در نــوروز ۹۷ بــوده اســت .

ــی از  ــا قدردان ــان ب ــان در پای ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس

ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــالش ش ــکاران پرت ــه هم ــات هم زحم

شهرســتان اردل اظهــار داشــت : افزایــش تعــداد واحدهــای 

ــالمت  ــد س ــگاه و واح ــکی ، آزمایش ــون دندانپزش ــیک همچ کش

ــه  ــه مجموع ــت ك ــی از آن اس ــال حاك ــوروز امس ــواده در ن خان

ــت و  ــبكه بهداش ــع ش ــهركرد و بالتب ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

درمــان شهرســتان اردل تمــام تــالش خــود را در جهــت دسترســی 

ــردم ،  ــا م ــرد ت ــی ب ــه كار م ــات ب ــه خدم ــه هم ــردم ب ــر م بهت

مســافرین و گردشــگران عزیــز از خدمــات بهداشــتی درمانــی كمــی 

ــپری  ــی را س ــوروز خوب ــد و ن ــد گردن ــره من ــوب به ــی مطل وكیف

ــرده باشــند. ك
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تشریح اهم اقدامات بسیج سالمت نوروزی در شهرستان بروجن

بازدید مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی استان از مراکز درمانی شهرستان بروجن

برگزاری اولین جلسه آموزشی پزشکان مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی شهرستان بروجن

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان بروجــن بــه تشــریح 

اهــم اقدامــات بســیج ســالمت نــورزی از تاریــخ ۹۶/۱۲/۲۴ لغایــت ۹۷/۱/۱۳ 

در ایــن شهرســتان پرداخــت.

بــه گــزارش وب دا؛ محمــد حســن کرمــی افــزود: پیــش از اجــرای برنامــه ۳ 

جلســه جهــت تســهیالت ســفر در فرمانــداری و شــبکه برگــزار شــد.

ــاب  ــل را ۴ ب ــام تعطی ــن و شــبانه روزی فعــال در ای ــز معی ــداد مراک وی تع

ــزود: در مجمــوع ۲ اکیــپ فعــال ســالمت محیــط و کار و  ــرد و اف اعــالم ک

واحــد پیشــگیری ومبــارزه بــا بیماریهــا در ســطح شهرســتان فعــال بودنــد.

ــگاه  ــن و شــبانه روزی و پای ــز معی ــد و نظــارت از مراک کرمــی، تعــداد بازدی

ــبانه  ــن و ش ــز معی ــاران در مراک ــت بیم ــداد ویزی ــورد ، تع ــای ۱۵ را ۲۵ م ه

روزی را بیــش از ۷هــزار مورد، تعــداد تزریقــات انجــام شــده در ایــن مراکــز 

ــداد  ــورد و تع ــده را ۱۰ م ــوان گزی ــراد حی ــداد اف ــورد، تع ــزار و ۶۱۲ م را ۲ ه

تزریقــات واکســن هــاری را ۳۳ مــورد اعــالم کــرد.

بــه گفتــه وی، طــی ایــن مــدت ۲۵ ســندرم شناســایی شــده شــبه آنفوالنــزا 

، ۳۳ ســندرم شناســایی شــده اســهال آبکــی و ۹۰ مــورد نمونــه هیپوتیروئیــد 

گرفتــه شــده از نــوزادان انجــام شــد.

ــن  ــی از اماک ــت محیط ــای بهداش ــی ه ــداد بازرس ــه تع ــی، در ادام کرم

هــی، تهیــه و توزیــع و فــروش مــواد غذایــی و مراکــز اســکان را ۳۱۰  بین

مــورد ، تعــداد مراکــز غذایــی تعطیــل شــده را یــک بــاب و تعــداد مراكــز و 

ــورد  ــه مراجــع قضایــی را ۱۱ م ــی شــده ب ــف بهداشــتی معرف اماكــن متخل

اعــالم كــرد.

ــی  ــت: در ط ــان شهرســتان بروجــن گف ــبکه بهداشــت و درم سرپرســت ش

۱۲ اخطــار بهداشــتی ناشــی 

ــر  ــی و غی از تخلفــات بحران

ــه  ــادر و ۵ نمون ــی ص بحران

بــرداری از مــواد غذایــی 

انجــام شــد.

 ۳ انجــام  افــزود:  کرمــی 

عوامــل  ســنجش  مــورد 

تجهیــزات  بــا  محیطــی 

 ۹۱ ، بازرســی  پرتابــل 

مــورد کلــر ســنجی و در 

ســازی  معــدوم  نهایــت 

۸۰۷ کیلوگــرم مــواد غیــر 

ــیج  ــات بس ــب اقدام ــه در قال ــورت گرفت ــات ص ــر اقدام ــتی از دیگ بهداش

اســت. بــوده  شهرســتان  ســطح  در  نــوروزی  ســالمت 

وی، از انجــام یــک مــورد نجــات جــان مــادر و کــودک و انجــام زایمــان در 

آمبوالنــس ۱۱۵ فوریــت هــای پزشــکی در ایــام نــوروز ۹۷ خبــر داد و افــزود: 

ــده  ــیده ش ــدات اندیش ــر از تمهی ــی دیگ ــکی یک ــات دندانپزش ــه خدم ارائ

بــرای رفــاه حــال هــم اســتانیان و مهمانــان نــوروزی بــود.

بــه گفتــه وی، در ایــام تعطیــل ۲۱۶ نفــر از خدمــات دندانپزشــکی بهــره منــد 

. ند شد

وب دا؛ مســئول روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بروجــن 

ــای  ــئولین واحده ــراه مس ــه هم ــان ب ــر درم ــرزاده مدی ــر اصغ ــت: دکت گف

ــور و  ــژگان هادیپ ــده یادم ــکی زن ــی دندانپزش ــک تخصص ــه از کلینی مربوط

ــد. ــل آوردن ــه عم ــد ب ــزی بازدی ــگاه مرک ــن آرمایش همچنی

بــه گــزارش وب دا؛ محســن ســیدین افــزود: دکتــر اصغــرزاده و همراهانشــان 

ــه در دو  ــل ارائ ــات قاب ــی خدم ــی و کیف ــت از ســطح کم ــار رضای ــن اظه ضم

مرکــز فــوق و اعــالم آمادگــی در زمینــه تامیــن دندانپزشــک متخصــص، قــول 

مســاعد دادنــد.

 OPG بــه گفتــه وی، در خصــوص تهیــه تجهیــزات مــورد نیــاز ماننــد دســتگاه

بــرای کلینیــک ودســتگاه االیــزای تمــام اتوماتیــک و ویــداس برای آزمایشــگاه 

نیــز قــول مســاعد بــرای انجــام پیگیــری هــای الزم داده شــد.

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بروجــن گفــت: اولیــن جلســه آموزشــی پزشــکان و دندانپزشــکان مراکــز خدمــات جامــع ســالمت 

شــهری و روســتایی در ســال جدیــد تشــکیل شــد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ محمــد حســن کرمــی، ضمــن تاکیــد بــر اســتفاده از تمــام تــوان، امکانــات و نیــرو را در تحقــق 

شــعار ســازمان جهانــی بهداشــت در ســال جدیــد اظهــار داشــت: خالقیــت و ابتــکار عمــل بــا اجــرای برنامــه هــای جدیــد و برخــورد خــوب و خوشــرویی 

بــا اربــاب رجــوع را مــد نظــر قــرار داده و بــه آن عمــل کنیــد.

وی، همچنیــن در خصــوص راه انــدازی ســامانه نظرســنجی کــه وزارت متبــوع راه انــدازی کــرده اســت توضیحاتــی ارائــه نمــود و افــزود: تمامــی پرداخــت 

ــه  ــر شــیرانی ب ــن جلســه دکت ــه وی، در ادامــه ای ــه گفت ــود .ب ــاب رجــوع خواهــد ب ــدی ارب ــزان رضایتمن ــر اســاس می ــی ب ــار مال هــا و تخصیــص اعتب

چگونگــی دســتورالعمل اجرایــی برنامــه پزشــک خانــواده و بیمــه روســتایی و رعایــت تمامــی نــکات فنــی و علمــی در رســیدگی بــه بیمــاری کــه بــه مرکــز 

مراجعــه مــی کنــد متذكــر شــد و ابــراز امیــدواری كــرد: در آینــده كمتریــن نارضایتــی را شــاهد باشــیم.

کرمــی افــزود: همچنیــن وی بــه ثبــت ســامانه ســیب بــه عنــوان اصلــی تریــن وظیفــه پزشــک و مراقبیــن ســالمت تاکیــد کــرد 

و افــزود: بــا نظــارت و دقیــق مراحــل ثبــت بایــد انجــام گــردد.
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ارائه خدمات طرح شهید رهنمون در مسجد امام حسن (ع) شهر بن

کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سالمت شماره ۲ و مرکز مشاوره ازدواج و آزمایشگاه مرکزی شهرستان بن

افتتاح آزمایشگاه شهرستان بن

وب دا؛ سرپرســت و مســئول کانــون 

شــبکه  پزشــکی  جامعــه  بســیج 

ــن،  ــتان ب ــان شهرس ــت و درم بهداش

آموزشــی،  هــای  تیــم  اســتقرار  از 

ای  مشــاوره  و  درمانــی  بهداشــتی، 

ــون در  در قالــب طــرح شــهید رهنم

ــن  ــهر ب ــن (ع) ش ــام حس ــجد ام مس

خبــر داد.

علــی  دکتــر  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

ــن  ــزود: در هجدهمی ــادری اف ــر ن اکب

ــی،  ــک عموم ــال، پزش ــص اطف ــتقرار متخص ــا اس ــاه ب ــت م روز از اردیبهش

ــالمت  ــناس س ــا، کارش ــتار، مام ــک، پرس ــتیار دندانپزش ــک، دس دندانپزش

ــام  ــجد ام ــار در مس ــالمت و داروی ــن س ــه، مراقبی ــناس تغذی روان، كارش

ــی،  ــتی، درمان ــات بهداش ــر از خدم ــش از ۴۰۰ نف ــن بی ــهر ب ــن (ع) ش حس

ــدند. ــره منــد ش ــی و مشــاروه ای به آموزش

ــت پزشــک  ــات ویزی ــر از خدم ــرح ۳۰ نف ــن ط ــب ای ــه وی، در قال ــه گفت ب

ــیدن  ــورد کش ــامل ۳۵ م ــات دندانپزشــکی ش ــر از خدم عمومــی، ۹۶ نف

ــه  ــات معاین ــر از خدم ــه و ۵۰ نف ــاوره تغذی ــات مش ــر خدم ــدان، ۶۳ نف دن

ــد  ــره من ــاالن به ــه میانس ــوط ب ــای مرب ــت ه ــر از مراقب ــی و ۸۵ نف مامای

ــدند. ش

ــزاری  ــن از برگ ــتان ب ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

آئیــن کلنــگ زنــی مرکــز خدمــات جامــع ســالمت شــماره ۲ و مرکــز مشــاوره 

ازدواج و آزمایشــگاه مرکــزی ایــن شهرســتان بــا حضــور فرمانــدار شهرســتان، 

امــام جمعــه محتــرم شهرســتان و ریاســت و معاونیــن درمــان و بهداشــتی 

ــای  ــبكه و روس ــتی ش ــت بهداش ــتان، معاون ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل دانش

شــورای اســالمی شهرســتان شــورای اســالمی شــهر بــن و شــورای اســالمی 

شــهر وردنجــان خبــر داد.

ــم روز  ــن مراس ــزود: ای ــادری اف ــر ن ــی اکب ــر عل ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــر  ــغ ب ــاری بال ــا تخصیــص اعتب شــنبه مــورخ ۲۹ اردیبهشــت مــاه جــاری ب

ــروژه بطــور رســمی  ــن پ ــات احــداث ای ــزار و عملی ــون تومــان برگ ۴۰۰میلی

ــرای  ــده ب ــی ش ــش بین ــاز پی ــورد نی ــار م ــه وی، کل اعتب ــد.به گفت ــاز ش آغ

ــت. ــده اس ــرآورد ش ــان ب ــارد توم ــروژه دو میلی ــن پ ــام ای اتم

دکتــر نــادری افــزود: ایــن پــروژه در دو طبقــه و زیــر بنــای قریــب بــه یــک 

هــزار متــر مربــع احــداث و ضمــن بهــره منــدی جمعیــت ۵ هــزار نفــری از 

خدمــات مرکــز،  جمعیــت ۳۰ هــزار نفــری شهرســتان نیــز از خدمــات مرکــز 

مشــاوره ازدواج و آزمایشــگاه مرکــزی بهــره منــد خواهنــد شــد.

ــاح  ــن از افتت ــتان ب ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــگاه ای آزمایش

ــر  ــی اکب ــر عل ــبکه؛ دکت ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

نــادری بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: روز دوشــنبه مــورخ ۹۷/۱/۲۰ آزمایشــگاه 

آب بهداشــت محیــط شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــن در محــل 

مرکــز خدمــات جامــع ســالمت شــبانه روزی بــن افتتــاح شــد.

وی تصریــح کــرد: آئیــن افتتــاح ایــن آزمایشــگاه بــا حضــور رئیــس مرکــز 

بهداشــت اســتان، فرمانــدار شهرســتان ، مدیــر گروه و کارشناســان بهداشــت 

محیــط معاونــت بهداشــتی، روســای ادارات شهرســتان بــن برگــزار گردیــد.

ــرداری از آزمایشــگاه آب  ــه شــده جهــت بهــره ب ــادری، اعتبــار هزین دکتــر ن

ــر  ــغ ب ــن را بال ــتان ب ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــط ش ــت محی بهداش

ــرد. ــالم ک ــال اع ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ری

ــت از کاالی  ــر حمای ــی ب ــال ۹۷ مبن ــعار س ــتای ش ــه وی، در راس ــه گفت ب

ــگاه  ــدازی آزمایش ــت راه ان ــده جه ــداری ش ــزات خری ــده تجهی ــی، عم ایران

ــند. ــی باش ــی م کاالی ایران

ــت: در  ــار داش ــن اظه ــتان ب ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس

ــرگ  ــتان ب ــگاه آب شهرس ــاح آزمایش ــالمت، افتت ــعارهفته س ــتای ش راس

جدیــدی اســت بــر دســتاوردهای شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان در 

ــه  ــه، در هم ــرای هم ــالمتی ب ــی سالمت،س ــش همگان ــالی شــعار پوش اعت

ــرب  ــی آب ش ــرل میکروب ــه و کنت ــای مربوط ــت ه ــام تس ــا انج ــه ب ــا ک ج

مــورد اســتفاده مــردم فهیــم شهرســتان نظــارت مســتمری در ســالمت آب 

ــل  ــه عم ــل ب ــای تعطی ــی روزه ــر اداری و حت ــاعات اداری و غی ــه س در کلی

ــد. خواهــد آم





69

گزارش عملکرد طرح بسیج سالمت نوروزی در شهرستان سامان

برگزاری همایش آموزشی روز جهانی فشار خون در سامان

ــان شهرســتان ســامان  ــبکه بهداشــت و درم وب دا؛ سرپرســت ش

گفــت: طــرح بســیج ســالمت نــوروزی جهــت رفــاه حــال مــردم از 

۱۵ اســفند مــاه ۹۶ لغایــت ۱۵ فروردیــن ۹۷ در شهرســتان ســامان 

برگــزار گردیــد.

بــه گــزارش وب دا؛ مرتضــی خلیلــی افــزود: ایــن طــرح بــا حضــور 

ــرا  ــه اج ــامان ب ــتان س ــتی در شهرس ــین بهداش ــر از بازرس ۱۰ نف

درآمد.بــه گفتــه وی، طــی مــدت اجــرای طــرح، ۵۸۲ مــورد بازدیــد 

ــن  ــع مــواد غذایــی و اماک ــه و توضی ــن تهی بهداشــتی از اماک

عمومــی انجــام شــد.

خلیلــی، تعــداد بازدیــد مشــترک بــا ادارات و ســازمانهای مرتبــط و 

مــوارد بازدیــد از اماکــن بیــن راهــی را بــه ترتیــب ۸ و ۵۲ مــورد 

اعــالم کــرد.

سرپرســت شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان ســامان همچنیــن 

ــه  ــورد ب ــی ۱۴ م ــتی و معرف ــه بهداش ــورد اخطاری ــدور ۷۳ م از ص

مراجــع قانونــی خبــر داد و افــزود: نســبت بــه تعطیلــی ۴ واحــد 

متخلــف نیــز اقــدام شــد.

ی  خلیلــی، تعــداد نمونــه برداری

مــواد غذائــی را نیــز ۲۲ مــورد و 

تعــداد مــوارد ســنجش عوامــل 

پرتابــل  تجهیــزات  بــا  محیطــی 

ــرد. ــالم ک ــورد اع ــی را ۵۷ م بازرس

ــدت،  ــن م ــی ای ــه وی، ط ــه گفت ب

ــده  ــر باقیمان ــت کل ــورد تس ۲۵۳ م

انجــام شــد.وی افــزود: در مجمــوع 

۲۶۷ کیلــو گــرم مــواد غیر بهداشــتی 

و غیــر قابــل مصــرف کشــف و جهــت معــدوم ســازی ضبــط شــد.

خلیلــی بــا اشــاره بــه برگــزاری مراســم پرفیــض و معنــوی اعتــکاف 

ــد از  ــورد بازدی ــت: ۳ م ــوروزی گف ــالت ن ــام تعطی ــا ای ــان ب همزم

اماکــن مرتبــط بــا برنامــه اعتــکاف نیــز انجــام شــد.

وی تصریــح کــرد: در ایــن مــدت تعــداد ویزیــت پزشــک ۴۰۰۰نفر و 

تعــداد نســخه داروئــی ارائــه شــده ۳۶۰۰ مــورد و تعــداد تزریقــات 

انجــام شــده ۲۹۰۰مــورد بوده اســت.

ــان شهرســتان ســامان  ــبکه بهداشــت و درم وب دا؛ سرپرســت ش

گفــت: بــا توجــه بــه فــرا رســیدن ۲۷ اردیبهشــت مــاه ، روز جهانــی 

ــا حضــور اقشــار  ــش آموزشــی فشــار خــون ب فشــار خــون همای

مختلــف مردمــی در بیســت و ششــمین روز از اردیبهشــت مــاه بــا 

حضــور بیــش از ۷۰ نفــر در ســالن اجتماعــات شــهرداری ســامان 

برگــزار گردیــد .

ــی  ــبکه؛ مرتض ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــه  ــه ب ــش ک ــن همای ــزود: در ای ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب خلیل

ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــای ش ــا بیماریه ــارزه ب ــد مب ــت واح هم

ــوص  ــوادی در خص ــر ج ــد دکت ــزار گردی ــامان برگ ــتان س شهرس

ــرل  ــگیری و کنت ــای پیش ــون و راه ه ــار خ ــاری فش ــت بیم اهمی

ــده در ایــن  ــه حضــار شــرکت كنن بیمــاری آمــوزش هــای الزم را ب

ــد. ــه دادن ــش ارائ همای

ــای  ــت ه ــا و تراک ــت ه ــز، پمفل ــه نی ــرد: در ادام ــح ک وی تصری

آموزشــی در خصــوص بیمــاری هــای قلبــی عروقــی و فشــار خــون 

ــع شــد. در بیــن حاضــران توزی
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توصیه های غذایی کارشناس تغذیه مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد برای تقویت حافظه

آموزش ۳۰ هزار نفر از ساکنین شهرستان شهرکرد همزمان با هفته سالمت

ارائه خدمات سالمت به ۱۵۰ نفر از اهالی محله ۳۲ شهرکرد همزمان با هفته سالمت

ــت:  ــهرکرد گف ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــه مرک ــناس تغذی وب دا؛ کارش

غذاهایــی کــه معمــوالً دارای ویتامیــن هســتند مثــل ســبزیجات، 

ــک  ــه کم ــت حافظ ــه تقوی ــی ب ــواع ماه ــا و ان ــات، پروتئین ه میوه ج

. می كننــد

ــا  ــی ، ب ــن روغن ــارس؛ پروی ــزاری ف ــل از خبرگ ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

اشــاره بــه اهمیــت صبحانــه ســالم در کــودکان خصوصــًا دانش آمــوزان، 

ــردو،  ــراه گ ــه هم ــر ب ــان پنی ــد ن ــی توان ــه ســالم م ــرد: صبحان ــار ک اظه

ــا حلیــم و عدســی باشــد. ســبزیجات، خرمــا، گوجــه و خیــار ی

ــرغ  ــل تخــم م ــی مث ــاده پروتئین ــک م ــد ی ــه بای ــزود: در صبحان وی اف

همــراه بــا ســبزیجات، میوه هــای خشــک و خرمــا یــا شــیر و بــه صــورت 

متنــوع از کــره، عســل مربــا اســتفاده شــود.

کارشــناس تغذیــه مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد، بــا بیــان اینکــه 

ــه داد:  ــت، ادام ــت اس ــوزان دارای اهمی ــه دانش آم ــده در تغذی میان وع

ــر  ــان و پنی ــه ن ــا لقم ــواع میوه جــات و ی ــد ســالم و از ان ــده بای میان وع

همــراه بــا گــردو، خرمــا و غیــره تشــکیل شــده باشــد. 

روغنــی اضافــه کــرد: در پخــت غــذای ســالم بایــد حداقــل چهــار گــروه 

اصلــی مثــل غــالت، ســبزیجات، لبنیــات، میوه جــات و گوشــت اســتفاده 

شــود.

وی بــا اشــاره بــه در پیــش رو بــودن امتحانــات پایــان ســال تحصیلــی 

ــن  ــوالً دارای ویتامی ــه معم ــی ک ــت: غذاهای ــوزان، گف ــرای دانش آم ب

ــه  ــواع ماهــی ب ــل ســبزیجات، میوه جــات، پروتئین هــا و ان هســتند مث

ــد. ــک می کنن ــه کم ــت حافظ تقوی

ــه  ــاره ب ــا اش ــهرکرد، ب ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــه مرک ــناس تغذی کارش

ــد شــکالت باعــث تقویــت حافظــه  ــد ســاده مانن ــط اینکــه قن ــاور غل ب

مــی شــود، افــزود: شــکالت ســریع قنــد خــون را بــاال می بــرد و در مــدت 

اندكــی باعــث گرســنگی مــی شــود.

ــه  ــالمت و کانــون بســیج جامع ــد آمــوزش س ــئول واح وب دا؛ مس

پزشــکی مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد، از آمــوزش ۳۰ هــزار نفــر 

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــالمت در ای ــه س ــا هفت ــان ب همزم

ــزود: در  ــط عمومــی مرکز؛عباســی اف ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

هفتــه ســالمت کارشناســان ایــن مرکــز ضمــن شــرکت در برنامــه هــای 

ــوزش هــای الزم در  ــر آم ــزار نف ــش از ۳۰ ه ــه بی ــام ب ــن ای ــف ای مختل

خصــوص مســائل مختلــف بهداشــتی و برنامــه هــای خودمراقبتــی ارائــه 

نمودنــد.

ــزاری  ــه حضــور کارشناســان در مــدارس، برگ ــر ب ــن خب ــالم ای ــا اع وی ب

ــالمت  ــای س ــگ ه ــن زن ــی و نواخت ــای آموزش ــش ه همای

ــطح  ــری در ادارات س ــات غربالگ ــه خدم ــدارس و ارائ در م

شهرســتان و انجــام غربالگــری و آمــوزش شــرکت 

کننــدگان در برنامــه هــای مختلــف را از دیگــر اقدامات 

ــرد. ــوان ک ــالمت عن ــه س ــه در هفت ــورت گرفت ص

وی ادامــه داد: بیــش از ۱۳۰۰ مــورد نیــز غربالگــری قنــد، فشــار خــون و 

چربــی خــون انجــام گرفتــه اســت.

عباســی، ویزیــت رایــگان و ارائــه خدمــات مشــاوره تغذیــه را از 

دیگــر برنامــه هــای انجــام شــده بســیج جامعــه پزشــکی 

در هفتــه ســالمت عنــوان کــرد.

وب دا؛ مســئول کانــون بســیج جامعــه پزشــکی مرکز بهداشــتی شهرســتان شــهرکرد گفــت: همزمان 

بــا چهارمیــن روزازهفتــه ســالمت تیــم هــای آموزشــی بهداشــتی درمانــی و فرهنگــی شــهید دکتــر 

رهنمــون بــه محله۳۲(مهدیــه) شــهرکرد اعزام شــدند.

بــه گــزارش وب دا؛ نعمــت اللــه عباســی افــزود: ایــن تیــم هــا شــامل پزشــک عمومــی، کارشناســان مبــارزه بــا 

بیماریهــا، پرســتار، دارویــار و کارشــناس روان ، تغذیــه و آمــوزش ســالمت بــود کــه بــه همــت کانــون بســیج 

جامعــه پزشــکی مركزبهداشــت شهرســتان شــهركرد در محــل مذكــور حضــور و بــه مــردم ارائــه خدمــت نمودنــد.

ــاال و  ــری فشــار خــون ب ــات غربالگ ــر و انجــام خدم ــگان ۷۰نف ــت رای ــوع ضمــن ویزی ــه وی، در مجم ــه گفت ب

ــر از گروههــای هــدف شــامل عمــوم مــردم و دانــش آمــوز و معلمیــن  ــرای ۸۰نفــر، آمــوزش ۲۸۰ نف چربــی ب

ــرت ۱ انجــام شــد. دبســتان عت
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وب دا؛ سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهر کــرد، از برگــزاری همایــش ماالریــا بــا حضــور ۷۰ 

نفــر از رابطیــن و مراقبیــن ســالمت مراکــز تحــت پوشــش ایــن مرکــز خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی مرکــز؛ مهنــدس ســید راشــد جزایــری افــزود: در ایــن 

ــا  ــا راههــای انتقــال و پیشــگیری از بیمــاری ماالری ــدگان ب همایــش آموزشــی یکــروزه شــرکت کنن

بــا توجــه بــه شــعار امســال بــا عنوان(بــرای غلبــه بــر ماالریــا آمــاده شــویم) بیشــتر آشــنا شــدند.

کارشــناس پیشــگیری از بیماریهــا نیــز در ایــن خصــوص گفــت: بیمــاری ماالریــا یکــی از بیماریهــای 

انگلــی اســت کــه از طریــق گــزش پشــه آنوفــل و رشــد و تکثیــر تــک یاختــه پالســمودیوم در خــون 

انســان ایجــاد مــی شــود. 

ــس از  ــز خــون رشــد می و پ ــای قرم ــرد: پالســمودیومها در داخــل گلبوله ــح ک ــی تصری صادق

رشــد ، تکثیــر نمــوده و موجــب پــاره شــدن گلبولهــای قرمــز خــون و بــروز عالئــم ماالریــا مــی شــود. 

وی بــا بیــان اینکــه، دوره کمــون بــر حســب نــوع انــگل فــرق مــی کنــد افــزود: در نــوع ویواکــس 

ایــن دوره ۱۴-۷ روز اســت. وی ادامــه داد: رایــج تریــن روش انتقــال بیمــاری از طریــق گــزش پشــه 

آنوفــل مــاده آلــوده بــه انــگل مــی باشــد.

صادقــی در خصــوص عالئــم بیمــاری گفــت: اشــخاصی کــه بــه بیمــاری ماالریــا مبتــال مــی شــوند 

ــرز مــی نماینــد و بعــد دچــار تــب مــی شــوند و در  ابتــدا احســاس ســرما مــی کننــد و ســپس ل

نهایــت تعریــق را تجربــه مــی کننــد کــه بــه ایــن مراحــل حملــه ماالریــا گفتــه مــی شــود .

ــی  ــم دیگــر ماالریــا ســردرد ، اســتفراغ ، بزرگــی طحــال ، کــم خونــی و دردهــای عضالن وی از عالئ

ــای  ــهرکرد راهه ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــای مرک ــاری ه ــگیری از بیم ــناس پیش ــام برد.کارش را ن

پیشــگیری را چنیــن بیــان کــرد: خوابیــدن در زیــر پشــه بنــد در مناطقــی کــه بیمــاری رایــج اســت، 

اســتفاده از تــوری مناســب بــرای پنجــره هــا و دربهــای خانــه یــا حداقــل اتاقهــای کــه افراد در شــب 

در آنجــا مــی خوابنــد ، اســتفاده از مــواد دور كننــده حشــرات بــر روی پوســت بــدن، اســتفاده از 

حشــره كشــهای خانگــی بــه صــورت اســپری یــا تدخینــی در محلهــای اســتراحت قبــل از خــواب، 

از بیــن بــردن محلهــای تكثیــر پشــه هــا ز جملــه راه هــای پیشــگیری اســت.

ــن  ــتان شــهرکرد در ای ــت شهرس ــز بهداش ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

همایــش کــه بیــش از ۳۰۰ نفــر از دانشــجویان دانشــگاه آزاد حضــور 

داشــتند، مهنــدس جزایــری بــا توجــه بــه شــعار هفتــه جوان (شــاد زیســتن 

ــت: اســالم  ــه دانشــجویان گف ــن روز ب ــک ای ــن تبری ــم )ضم ــه کنی را تجرب

دیــن نشــاط ،امیــد و شــادی اســت و زیــر بنــای شــادی ،آرامــش درونــی 

اســت . سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد ادامــه داد:یــاد و نــام 

خــدا مایــه آرامــش درونــی و در نهایــت شــادی مــی شــود . و در روایــات 

ــد .  ــا نشــاط زندگــی كن ــه ب ــه مومــن كســی اســت ك ــز آمــده اســت ك نی

وی گفــت : در شــرایط امــروز زندگــی انســان هابیــش از گذشــته بــه شــاد 

بــودن نیــاز دارنــد ،چــرا كــه زندگــی مــدرن علیرغــم شــعاری كــه مــی دهنــد 

شــادی را از انســان هاگرفتــه اســت . ســخنران بعــدی ایــن همایــش حــاج 

آقــا علیــزاده بــود كــه بــه بحــث  ازدواج ســالم در بیــن جوانــان پرداخــت . از 

دیگــر برنامــه هــای اجــرا شــده در هفتــه جــوان برگــزاری ایســتگاه ســالمت 

در دانشــگاه شــهركرد كــه شــامل ایســتگاههای مشــاوره و انــدازه گیــری قنــد 

و فشــار خــون بــود مــی تــوان نــام بــرد. قابــل ذكــر اســت كــه هفتــه جــوان 

از ۸ لغایــت ۱۴ اردیبهشــت نــام گرفتــه اســت.



73

برگزاری همایش ماالریا در شهرکرد

آموزش ۳۰ هزار نفر از ساکنین شهرستان شهرکرد همزمان با هفته سالمت

برگزاری همایش روز جوان در شهرکرد



7474

اعزام تیم بسیج جامع پزشکی شهرستان 

فارسان به محله امامزاده فارسان

تشریح برنامه های اجرایی هفته سالمت در شهرستان فارسان

 بــه مناســبت شــبهای قــدر مــاه مبــارک رمضان 

ــکی شهرســتان  کانــون بســیج جامعــه پزش

فارســان اقــدام بــه اعــزام تیــم هــای بهداشــتی 

درمانــی  در غالــب تیــم هــای شــهید رهنمــون 

فارســان مــی  امامــزاده شــهر  بــه محلــه 

ــی  ــک تخصص ــم ت ــه تی ــن برنام ــد در ای نمای

روانپزشــک شــامل متخصــص روانپزشــکی و ۴ 

نفــر روانشناســی و تیــم عمومی شــامل پزشــك 

عمومــی ، پرســتار ، كارشناســان بهداشــتی 

ــت . ــد داش ــور خواهن حض

ــن  ــان،  ضم ــتان فارس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

ــط  ــر از همــکاری تمامــی پرســنل و مســئولین و کارشناســان ادارات ذیرب تقدی

در برگــزاری ویــژه برنامــه هــای هفتــه ســالمت بــه تشــریح ایــن برنامــه هــا 

ــت. پرداخ

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر مجیــد فاضلــی افــزود: در اولیــن روز از هفته ســالمت 

زنــگ ســالمت در مدرســه مهیــن کریمــی بــا حضــور فرمانــدار، معــاون شــبکه 

ــه  ــه شــد. ب ــزان نواخت ــن عزی ــراه ای ــات هم ــرورش و هی و رئیــس آمــوزش پ

گفتــه وی، در دومیــن روز از هفتــه ســالمت نیــز مســئولین شــبکه بــه همــراه 

فرمانــدار شهرســتان از شــبکه بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.

ــا  ــه جــوان ب ــزاری هفت ــی گفــت: تشــکیل جلســه هماهنگــی برگ ــر فاضل دکت

حضــور معاونــت بهداشــتی و نماینــده ادارات ذینفــع و مســئولین واحدهــای 

ــه  ــات الزم، پاســخگویی ب ــاذ تصمیم ــتی در دفتــر سرپرســتی و اتخ بهداش

ــا برپایــی میــز  مســائل بهداشــتی درمانــی نمازگــزاران توســط معاونــت بهداشــتی شــبکه ب

ــر پایــی ایســتگاه ســالمت در ایــن محــل  خدمــت در محــل اقامــه نمازجمعــه فارســان و ب

و ارائــه خدمــات ســنجش میــزان قنــد خــون و فشــار خــون نمــاز گــزاران توســط اعضــای 

بســیج جامــع پزشــکی شــبکه و ارائــه گــزارش عملکــرد شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

فارســان و برنامــه هــای اجرایــی هفتــه ســالمت در ســخنرانی قبــل از خطبــه هــای نمازجمعــه 

شــهر فارســان از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در هفتــه ســالمت در ســطح ایــن شهرســتان 

بشــمار مــی رود.

ــع  ــیج جام ــون بس ــی کان ــتی و درمان ــی بهداش ــای آموزش ــم ه ــزام تی ــن از اع وی، همچنی

پزشــکی شهرســتان فارســان بــه روســتای دره بیــد هیــرگان از مناطــق کمتــر برخــوردار در قالب 

طــرح شــهید دکتــر رهنمــون و ارائــه خدمــات رایــگان پزشــکی ، دندانپزشــکی ، آموزشــی و 

ــر داد و افــزود: در ایــن اعــزام بیــش از ۱۵۰نفــر از خدمــات  ــه مــردم منطقــه خب فرهنگــی ب

ــورت  ــه ص ــكی ب ــات دندانپزش ــر از خدم ــدود ۱۲۰ نف ــی و دارو و ح ــك عموم ــت پزش ویزی

رایــگان بهــره منــد شــدند. وی اظهــار داشــت: همچنیــن در ایــن برنامــه بــه تمــام مراجعیــن 

آموزشــهای الزم در خصــوص بیماریهــای قلبــی و عروقــی ، بیماریهــای روان ، بهداشــت دهــان 

و دنــدان ارائــه گردیــد.

وی،آئیــن تجلیــل از فعالیــن ، مروجیــن و حامیــان ســالمت در ســالن همایــش هــای غدیــر 

ــد  ــالمت، بازدی ــه س ــن روز هفت ــان در پنجمی ــتان فارس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ش

پرســنل مرکــز خدمــات جامــع ســالمت شــماره ۱ فارســان از ســرای ســالمندان شهرســتان و 

ــر  ــردی در دوران ســالمندی را از دیگ ــه و بهداشــت ف آمــوزش ســالمندان در خصــوص تغذی

ــه ی ســالمت برشــمرد. فعالیــت هــای اجــرا شــده در هفت

دکتــر فاضلــی گفــت: همچنیــن بــه مناســبت ســومین روز از هفتــه ســالمت بازدیــد منــزل 

ــه توســط پزشــک  ــول و ســالمندان شــهر چلیچــه و معاین ــواده هــای معل ــزل از خان ــه من ب

ــد . ــز و مراقــب ســالمت انجــام گردی محتــرم مســئول مرک

وی در ادامــه بــه بازدید مشــترک کارشناســان شــبکه بهداشــت و درمــان و ادارات دامپزشــکی، 

ــنجش  ــه خدمــت س ــی و ارائ ــتارگاه صنعت ــاف از کش ــاق اصن ــدن و تجــارت، ات صنعــت مع

فشــار خــون و تســت قنــد خــون و نمــای تــوده بدنــی كاركنــان ادارات فرمانــداری و آمــوزش 

و پــرورش فارســان توســط گــروه مبــارزه بــا بیماریهــای شــبكه فارســان همچنیــن آموزشــهای 

الزم در خصــوص بیماریهــای غیرواگیــر و دیــدار بــا خانــواده هــای ضایــع نخاعــی بــا حضــور 

معاونــت شــبكه ، رئیــس كمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) و رئیــس بهزیســتی و اهــدای 

ــه هــای  ــژه برنام ــر وی ــواده هــا را از دیگ ــن خان ــه ای ــود ب ــه رســم یادب ــی ب هدایای

هفتــه ســالمت ســال جــاری برشــمرد.

دکتــر فاضلــی همچنیــن از ، دیــدار قائــم مقــام بســیج مقاومــت شهرســتان 

فارســان و هیئــت همــراه بــا مســئولین شــبکه بهداشــت و درمــان فارســان 

و اهــدا لــوح تقدیــر بــه پاســخ خدمــات ریاســت شــبکه بــه مناســبت 

هفتــه ســالمت خبــر داد.

وی، دیــدار امــام جمعــه شهرســتان فارســان بــا سرپرســت 

ــان و  ــتان فارس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــان ش وکارکن

ــه  ــرد صادقان ــر از عملک ــا و تقدی ــی واحده ــد از تمام بازدی

آنهــا را از دیگــر برنامــه هــای شــاخص هفتــه ســالمت 

ــمرد. برش



75

تجلیل از  فعاالن و حامیان سالمت به مناسبت هفته سالمت

تشکیل جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

برگزاری طرح کالس
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برپایی خیمه سالمت مقارن با آخرین روز از هفته سالمت در شهرستان کوهرنگ

ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان در بخش بازفت از توابع شهرستان کوهرنگ

برگزاری مسابقات محلی در هفته ملی بدون دخانیات در کوهرنگ

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کوهرنــگ، از برپایی 

ــا آخریــن روز از هفتــه ســالمت در محــل اقامــه  خیمــه ســالمت مقــارن ب

نمــاز در بخــش مرکــزی شهرســتان خبــر داد.

جمعــه  روز  افــزود:  منصــوری  اللــه  حشــمت  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

مــورخ۰۷/۰۲/۹۶ مقــارن بــا هفتمیــن وآخریــن روز از هفتــه ســالمت، خیمــه 

ــتان  ــزی شهرس ــش مرک ــزاران بخ ــریف و نمازگ ــردم ش ــان م ــالمت میزب س

ــد. ــگ ش کوهرن

ــد  ــت واح ــا هم ــه ب ــالمت ک ــه س ــن خیم ــیه ای ــه وی، در حاش ــه گفت ب

ــل  ــواده در مح ــالمت خان ــد س ــا و واح ــا بیماریه ــارزه ب ــگیری و مب پیش

ــان و  ــد از کارشناس ــی چن ــور تن ــا حض ــزار شــد ب ــرد برگ ــهر چلگ ــی ش مصل

ــالمت  ــد س ــا و واح ــا بیماریه ــارزه ب ــگیری و مب ــای پیش ــئول واحده مس

ــراد در  ــون وفشــار خــون وشناســایی اف ــد خ ــذ قن ــه اخ ــدام ب ــواده اق خان

ــد. ــرض خطرنمودن مع

ــی در  ــای آموزش ــت و پمفلته ــع تراک ــا توزی ــن ب ــزود: همچنی ــوری اف منص

خصــوص آمــوزش و پیشــگیری از بیماریهــا از نمازگــزاران بخــش مرکــزی بــه 

خوبــی میزبانــی بــه عمــل آمــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــگ ب ــتان کوهرن ــان شهرس ــت ودرم ــبکه بهداش سرپرســت ش

ــرای  ــالمت ب ــت "س ــا محوری ــت ب ــی بهداش ــازمان جهان ــال س ــعار امس ش

همــه؛ همــه جــا"  اظهــار داشــت: برخــورداری همــه ی اقشــار جامعــه در هــر 

ســطح فرهنگــی و اجتماعــی از ســالمت یکــی از اهــداف و رســالتهای مهــم 

بهداشــت و درمــان در عرصــه جهانــی و بــه ویــژه کشــور ایــران مــی باشــد 

ــتی  ــرآورد نیازهــای بهداش ــر و ب ــق ت ــزی دقی ــه ری ــا برنام ــد اســت ب و امی

ــد  ــد و متعه ــانی کارآم ــروی انس ــتفاده از نی ــه و اس ــر منطق ــی در ه درمان

ــرای  بتوانیــم اهــداف خــود را یعنــی همــان پوشــش همگانــی ســالمت ب

همــه ی اقشــار اجتماعــی را محقــق ســازیم.

ــت  ــر دیاب ــرض خط ــراد در مع ــه اف ــن برنام ــان ای ــت: در پای ــوری گف منص

وفشــار خــون شناســایی و بــا تشــکیل پرونــده بهداشــتی تحــت مراقبــت 

پزشــکی قــرار خواهنــد گرفــت.

ــه  ــه ب ــگ در ادام ــتان کوهرن ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش سرپرســت ش

برگــزاری همایــش پیــاده 

ــه  ــه مناســبت هفت روی ب

ایــن  در  ســالمت 

اشــاره  شهرســتان 

افــزود:  و  داشــت 

روز  برنامــه  ایــن 

مــورخ   یکشــنبه 

۰۲/۰۲/۹۶مقــارن 

بــا دومیــن روز از 

ســالمت  هفتــه 

برنامــه  پیــرو  و 

هــای پیشــنهادی 

بــرای ایــن هفتــه، بــا 

ــوزش  ــکاری اداره آم هم

وپرورش برگزار شد.

ــگ، از  ــتان کوهرن ــت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرس وب دا؛ سرپرس

اســتقرار یــک اکیــپ بیســت نفــره دندانپزشــکی جهــت انجــام خدمــات 

دندانپزشــکی رایــگان در مركــز بهداشــتی درمانــی روســتای مــورز از توابــع 

ــر داد. ــاه خب ــت و ششــمین روز از اردیبهشــت م ــت در بیس بخــش بازف

ــه  ــمت الل ــبکه؛ حش ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــا محوریــت  ــر اندیــش ب ــن اکیــپ دندانپزشــکی خی ــزود: ای منصــوری اف

ارائــه خدمــات بهداشــتی و ســالمت دهــان و دنــدان بــا اســتقرار تعــداد 

ــیدن،  ــل کش ــمندی از قبی ــات ارزش ــکی، خدم ــت دندانپزش ــت یونی بیس

معاینــه و پرکــردن دنــدان را بــرای مــردم منطقــه كمتــر برخــوردار بخــش 

ــد. ــام دادن ــت انج بازف

گفتنــی اســت، این اکیــپ دندانپزشــکی از روز چهارشــنبه مــورخ ۹۷/۰۲/۲۶ 

بــه مــدت ســه روز بــه مــردم شــریف بخــش بازفــت ارائــه خدمــت نمودند.

ــکی،  ــپ دندانپزش ــتقرار اکی ــل از اس ــه قب ــک هفت ــرد: از ی ــح ک وی تصری

ــاران  ــكاری دهی ــا هم ــگ ب ــتان کوهرن ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ش

ــانی و  ــالع رس ــه اط ــدام ب ــت اق ــش بازف ــالمی بخ ــورای اس ــای ش و اعض

شناســایی گــروه هــدف نمــوده و بــا نوبــت دهــی و برقــراری نظــم تمامــی 

ــد. ــرار گرفتن ــان ق ــه و درم ــورد معاین ــراد م اف

در روز شــنبه مــورخ ۹۷/۰۳/۱۲ بــه مناســبت ســال روز جهانــی بــدون 

دخانیــات وبــا عنایــت بــه اینکــه هرســاله بــه مناســبت همیــن روز اقدامــات 

وفعالیتهــای گســترده ای در ســطح کشــور بــا همــکاری ارگانهــای ذیصــالح 

ــر  ــتهای موث ــرای سیاس ــرای اج ــی ب ــت طلب ــور حمای ــه منظ ــط ب و ذیرب

برکاهــش مصــرف دخانیــات؛ همچنیــن ارتقــای ســطح آگاهــی عمومــی بــه 

ویــژه جوانــان ونوجوانــان نســبت بــه اســتعمال دخانیــات واحــد بهداشــت 

ــا همــكاری  محیــط وکار شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان كوهرنــگ؛ ب

هیأتهــای ورزشــی شهرســتان  یكســری مســابقات بومی-محلــی در روســتای 

دهنــو را در راســتای همیــن موضــوع برگــزار كــرد.
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برگزاری کالس های آموزشی متناسب با مناسبت های تقویم سالمت کشور در شهرستان کیار

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کیــار گفــت: بــا توجه 

ــان اســت و  ــر از درم ــه ت ــم هزین ــدم و ک ــواره مق ــه پیشــگیری هم ــه اینک ب

تاثیــر آمــوزش و اطــالع رســانی در امــر پیشگیری، کارشناســان ایــن شــبکه 

ــت  ــن دریاف ــور ضم ــالمت كش ــم س ــای تقوی ــبت ه ــا مناس ــب ب متناس

آمــوزش هــای الزم از ســطوح باالتــر اقــدام بــه آمــوزش گــروه هــای هــدف 

مــی نماینــد.

بــه گــزارش وب دا؛ رشــید طاهــری، برگــزاری آمــوزش هــای همگانــی آســم 

ــای  ــه ه ــز وخان ــم در مراک ــی آس ــبت روز جهان ــه مناس ــک ب ــم الرژی وآس

بهداشــت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کیــار را از جملــه ایــن دوره 

هــای آموزشــی عنــوان کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه فصــل بهــار و وجــود گرده 

گلهــا و ریزگــرد هــای غبارآلــود هــوا ، آمادگــی عمومــی جهــت پیشــگیری از 

آســم الرژیــک ضــرورت دارد لــذا روز جهانــی آســم یــادآوری گردیــد.

ــطح  ــی درس ــای وحش ــارچ ه ــرف ق ــرات مص ــی خط ــوزش همگان وی، آم

مراکــز بهداشــتی و درمانــی خانــه هــای بهداشــت را از دیگــر ضــرورت هــای 

آموزشــی در هفتــه هــای اخیــر عنــوان کــرد و افــزود: بــا اعــالم مســمومیت 

ــان  ــاه و آذربایج ــای کرمانش ــتان ه ــی در اس ــارچ وحش ــرف ق ــی از مص ناش

ــیوع  ــروز ش ــال ب ــد واحتم ــر احم ــه وبوی ــالم وکهکیلوی ــرقی ، ای ــی و ش غرب

مــوارد مشــابه در اســتان چهارمحــال بختیــاری جهــت پیشــگیری آمــوزش 

ــتی  ــطح مراکزبهداش ــی درس ــارچ هــای وحش ــرف ق ــی خطــرات مص همگان

ــار آغــاز شــد. ــه هــای بهداشــت شهرســتان كی ــی خان ودرمان

ــی  ــتی درمان ــز بهداش ــون در مراک ــاری خ ــی پرفش ــات آموزش طاهری، جلس

وخانــه هــای بهداشــت شهرســتان را از دیگــر برنامــه هــای آموزشــی 

ــا  ــان ب ــز همزم ــه آموزشــی نی ــن برنام ــار داشــت: ای شــبکه برشــمرد و اظه

ــز  ــه ســطوح، پزشــکان شــاغل در مراک ــی فشــار خــون در کلی ــاز روزجهان آغ

ــتی،  ــتان، کارشناســان بهداش ــی شــهری و روســتایی شهرس بهداشــتی درمان

ــه كالســهای آموزشــی در ســطح  ــزار شــد و در ادام ــورزان برگ ــن و به مراقبی

ــات  ــع خدم ــز جام ــه مراك ــالمت در هم ــفیران س ــالمت و س ــن س رابطی

ــد. ــی گردی ــت اجرای ــای بهداش ــه ه ــالمت و خان س

ــه کالس  ــود ک ــزی ب ــه مراک ــک از جمل ــه ت ــت قلع ــه بهداش ــزود: خان وی اف

ــع  ــود مطل ــارخون خ ــزان فش ــعار "از می ــا ش ــون ب ــاری خ ــی پرفش آموزش

شــوید و قلــب شــما چــه رنگــی هســت؟ " در آن برگــزار و شــرکت کننــدگان 

در ایــن كالس بــا زبــان ســاده بــا علــل عصبــی، علــل قلبــی، علــل كلیــوی و 

علــل متابولیكــی پرفشــاری خــون آشــنا شــدند و چگونگــی مكانیســم نمــك 

ــیم  ــم پتاس ــی مكانیس ــون وچگونگ ــاری خ ــاد پرفش ــه و ایج ــام در كلی طع

ــی ســازی خطــرات ســدیم را  ــوه جــات وســبزیجات ونقــش آن در خنث می

ــد. آمــوزش دیدن

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کیــار گفت: به مناســبت 

ــه  هفتــه جمعیــت( ۳۱ اردیبهشــت الــی ۴خردادمــاه) نیــز ، جلس

ــواده و  ــت خان ــان بهداش ــژه کارشناس ــت وی ــه جمعی ــی هفت توجیه

ماماهــا برگــزار شــد. وی خاطــر نشــان کــرد: هفتــه ملــی جمعیــت 

ــی در  ــی و هم افزای ــی،  هم اندیش ــرای هم گرای ــم ب ــی مغتن فرصت

ــکان  ــنایی پزش ــه از آش ــت. وی در ادام ــاد اس ــن ابع ــی ای تمام

مراکــز شــهری و روســتایی شهرســتان بــا برنامــه های کشــوری 

تاالســمی و زوج مینــور خبــر داد و 

افــزود: راهبردهــای مربــوط بــه هــدف 

اختصاصــی دوم: (مراقبــت ویــژه زوج 

هــای ناقــل تاالســمی شناســایی شــده 

ــر  ــت، در سراس ــرایط مراقب ــد ش واج

کشــور بــه میــزان ۱۰۰ درصــد)،  تقویت 

انجــام مراقبــت ویــژه تنظیــم خانــواده 

زوج هــای ناقــل/ مشــكوك پــر خطــر 

تاالســمی، تــالش در جهــت انجــام 

آزمایــش هــای مرحلــه اول تشــخیص 

تولــد(PND)و  از  پیــش  تاالســمی 

ــگام  ــه هن ــام ب ــت انج ــالش در جه ت

آزمایــش هــای مرحلــه دوم تشــخیص 

 ،(PND)تولــد از  پیــش  تاالســمی 

ــرد اول  ــا راهب ــط ب ــای مرتب فعالیت ه

از هــدف اختصاصــی دوم و آمــوزش 

ــف  ــای مختل ــان رده هـ ــام كاركن تم

 ، بهداشتی درمـــانی(پزشك،ماما

بهــورز)از  كاردان،  كارشــناس، 

ــرح شــده  ــث مط ــه مباح جمل

آموزشــی  برنامــه  ایــن  در 

ــود. ب

اعزام تیم های بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی شبکه کیار در قالب طرح شهید رهنمون به روستای سرتنگ محمود

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

ســرتنگ  روســتای  گفــت:  کیــار  شهرســتان 

ــی  ــرای تیــم هــای بهداشــتی درمان محمــود پذی

ــد. ــون ش ــهید رهنم ــرح ش ط

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

شــبکه؛ رشــید طاهــری افــزود: تیــم هــای 

اعزامــی شــامل: پزشــک، پرســتار، مامــا، تکنســین 

وکارشــناس  بیماریهــا  کارشــناس  داروخانــه، 

ــود. ــط ب ــت محی بهداش

ــن  ــه ضم ــن برنام ــب ای ــه وی، در قال ــه گفت ب

معاینــه ۶۰ نفــر از بیمــاران توســط پزشــک، 

داروهــای مــورد نیــاز بــه صــورت رایــگان توزیــع 

ــب  ــی متناس ــات آموزش ــزاری جلس ــد.وی، برگ ش

ــالمت  ــا بافــت جمعیتــی شــامل برنامــه س ب

ــی  ــبک زندگ ــن، س ــاالن، ایراپ ــالمندان، میانس س

و  دیابتــی  بیمــاران  ویــژه  مشــاوره  ســالم، 

پرفشــاری خــون، بررســی شــاخص هــای خطــر 

ــری  ــدازه گی ــر، ان ــر واگی ــای غی ــنجی بیماریه س

ــت  ــی وضعی ــی ام آی، بررس ــن ب ــد، تعیی وزن، ق

ــات  ــر خدم ــزل را از دیگ ــتری در من ــاران بس بیم

ایــن  اعزامــی بــه  ارائــه شــده تیــم هــای 

ــرد:  ــان ک ــر نش ــری خاط ــمرد. طاه ــه برش منطق

ــش  ــع بخ ــتایی از تواب ــود، روس ســرتنگ محم

ــتان چهارمحــال و  ــار در اس ــان شهرســتان کی ناغ

بختیــاری ایــران اســت و بقعــه امامــزاده محمــود 

ــمیه  ــه تس ــم وج ــی کاظ ــام موس ــوادگان ام از ن

ــل  ــه دلی ــن روســتا ب ــام روســتا مــی باشــد. ای ن

قــرار گرفتــن در راه مالــرو کــوچ بختیــاری از 

ییــالق بــه قشــالق و بالعکــس علی رغــم کوچــك 

ــوار  ــداد خان ــاحت و تع ــاظ مس ــه لح ــودن ب ب

ثابــت، همــواره بــرای ایــل بختیــاری نامــی آشــنا 

ــن روســتا  ــت ای ــد. وی،جمعی ــه حســاب می آی ب

ــرد. ــالم ک ــر اع ــدود ۳۲۰ نف را ح
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اجرای بیش از۵۰ ویژه برنامه در هفته سالمت در شهرستان لردگان

انجام قریب به ۶۰۰ ماموریت اورژانس ۱۱۵ درشهرستان لردگان

اعزام تیم های پزشکی، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی طرح شهید دکتر رهنمون به مناطق محروم شهرستان لردگان

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان لــردگان گفــت: بیــش از۵۰ ویــژه 

ــتان  ــن شهرس ــالمت در ای ــه س ــه در هفت برنام

ــد. ــرا ش اج

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

شــبکه؛ علــی کریمــی افــزود: بــه همــت همــکاران 

و همــکاری بیــن بخشــی ادارات ، نهادهــا و 

ارگانهــای شهرســتان از یکــم تــا هفتم اردیبهشــت 

فعالیتهــای ارزنــده و تاثیــر گــذاری صــورت گرفــت 

و حتــی دورتریــن مراکــز خدمــات جامع ســالمت 

ــوراهای  ــدارس و ش ــت و م ــای بهداش ــه ه ، خان

ــام  ــا تم ــاجد ب ــا و مس ــاری ه ــالمی و دهی اس

ــی  ــه هــای ابالغ ــوان در راســتای اجــرای برنام ت

ــتان  ــالمت شهرس ــه س ــتاد هفت ــه س ــر خان دبی

فعالیــت داشــتند كــه روزانــه حجــم برنامــه هــای 

اجرایــی اجــازه انتشــار و انعــكاس خبــری را از مــا 

ســلب كــرده بــود.

بــه گفتــه وی، درطــول هفتــه ســالمت در ســطح 

ایــن شهرســتان بیــش از۱۵همایــش پیــاده روی 

ــذای ســالم  ــر و۱۰جشــنواره غ ــا حضــور ۳۰۰۰نف ب

بــرای تعداد۲۰۰۰نفــر درســطح مــدارس و عمومــی 

برگــزار شــده اســت.

ــگاه  ــی ۳ نمایش ــا برپای ــن ب ــزود: همچنی وی اف

دســتاوردهای بهداشــت محیــط و پیشــگیری 

ــور از  ــن حض ــر ضم ــت ۱۰۰۰نف ــاد و دیاب از اعتی

ــد و  ــت قن ــی وتس ــود مراقبت ــای خ ــوزش ه آم

ــدند. ــوردار ش ــون برخ ــار خ فش

ــیب  ــوزه آس ــرد: در ح ــح ک ــی تصری ــی کریم عل

ــگیری از  ــالمت روان و پیش ــی، س ــای، اجتماع ه

ــگاهها  ــاجد و دانش ــدارس ، مس ــردگی در م افس

ــزار  ــر برگ ــرای تعداد۱۲۰۰نف ــی ب ــه آموزش ۲۴جلس

شــد.

ــاز ســرافراز دفــاع  ــدار با۴جانب وی، سرکشــی و دی

ــبکه  ــاغل در ش ــر ش ــر از ۳۰ ایثارگ ــدس، تقدی مق

را از دیگــر برنامــه هــای اجرایــی هفتــه ســالمت 

برشــمرد.

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

ــش،  ــاح بخ ــاران ، افتت ــادت از بیم ــردگان، عی ل

داخلــی زنــان ، ارایــه دســتاوردهای طــرح تحــول 

ســالمت بــا حضــور مســئوالن شهرســتان در 

بیمارســتان شــهدا را از جملــه برنامــه هــای 

بیمارســتان برشــمرد و اظهــار داشــت: زنــگ 

ــه در  ــن در۵ مدرس ــورت نمادی ــه ص ــالمت ب س

لــردگان، منــج، سردشــت،آلونی، مــال خلیفــه بــا 

حضــور مســئوالن شهرســتان و در بخــش هــا در 

ــوزه  ــان ح ــور کارکن ــا حض ــه ب ــش، از ۲۰مدرس بی

ــرورش  ــوزش وپ ــژه آم ــکاری وی ــالمت و هم س

ــد. ــه ش نواخت

ــگان  ــان رای ــش از۳درم ــه بی ــه ب ــی در ادام کریم

ی  در مناطــق محــروم و دانشــگاهها و آموزش

توسط،بســیج جامعــه  فرهنگــی  بهداشــتی و 

پزشــکی اشــاره و گفــت: بیــش از۳۰پزشــک 

و  ســالمت  ،مراقــب  ،دندانپزشــک  عمومــی 

ــق  ــه ،آمــوزش در مناط کارشناســان روان ،تغذی

ــگان  ــان رای ــای، درم ــم ه ــب تی ــروم در غال مح

ــد. ــور یافتن حض

کریمــی همچنیــن بــه ۱۱جلســه آموزشــی تغذیــه 

ســالم و مشــاوره خانــواده درســطح مراکــز بــرای 

تعداد۱۰۰۰نفــر و۶جلســه آمــوزش ســالمت بــرای 

ــی  ــر و۵جلســه آموزشی،ســبک زندگ تعداد۱۰۰۰نف

ــه  ــر و۱۵جلس ــرای تعداد۵۲۰نف ــواده ب ــالم خان س

دخانیات،تــب  محیط،پیرامــون  بهداشــت 

بهداشــت  مالــت، 

درســطح  فــردی 

 ، س ر ا مــد ، کز ا مر

 ، عمومــی  اماکــن 

مســاجد بــرای تعــداد 

۵۰۰۰ نفــر اشــاره کــرد 

کلینیــک  اســتقرار  و 

دندانپزشــکی  ســیار 

طــرح  اجــرای  و  بیمــار   ۲۵ ،ویزیــت  روزانــه 

ــرای  ــرای مــدارس ابتدایــی ب وارنیــش فلورایــد ب

۱۰هــزار دانــش آمــوز را از دیگــر اقدامــات صــورت 

ــرد. ــوان ک ــه عن گرفت

ــهدای  ــا ش ــاق ب ــد میث ــرد: تجدی ــح ک وی تصری

گمنــام دفــاع مقــدس، عطــر افشــانی وغبارروبــی 

ایســتگاه ســالمت   برپایــی۶  و  گلــزار شــهدا 

ــرای ۶۵۰  ــون ب ــار خ ــد و فش ــری قن ــدازه گی ان

ــری و  ــی ،هن ــابقات فرهنگ ــزاری، مس ــر و برگ نف

ــرای تعداد۳۷۰نفــر  نقاشــی درســطح ۱۰مدرســه ب

ــه دســتاوردهای طــرح تحــول  و۴۰جایــزه ارائ

ــهدا در  ــتان ش ــبکه و بیمارس ــالمت ش ــام س نظ

نمــاز جمعــه شــهر لــردگان  و اهــدای  ۵۵جایــزه 

بــه شــرکت کننــدگان در پیــاده روی شــهر لــردگان  

ازجملــه مهمتریــن برنامــه هــای، هفتــه  ســالمت 

بــوده اســت. وی از تمامــی همکاران،کارکنــان 

مراکــز،  شــبکه،  درســطح  ســالمت  حــوزه 

ــت،  ــای بهداش ــای ســالمت، خانــه ه پایگاهه

بیمارســتان هــای شــهدای لــردگان و شــهید 

ارجمنــد مالخلیفــه، ادارات، نهادهــا و ارگانهــا 

ــرو  ــالمت تقدی ــه س ــای هفت ــتای فعالیته در راس

ــرد. ــكر ك تش

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت ودرمــان 

شهرســتان لــردگان، از انجــام ۵۹۴ ماموریــت 

ــن  ــس ۱۱۵ در ای ــای اورژان ــین ه ــط تکنس توس

شهرســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ علــی کریمــی، ضمــن تقدیــر 

از تــالش هــا و زحمــات صــورت گرفتــه در 

راســتای امــداد رســانی بــه مصدومیــن و بیمــاران 

حــوادث جــاده ای و غیــر تصادفــی افــزود: 

اورژانــس ۱۱۵در شهرســتان لــردگان درایــام نــوروز 

ی  از تاریــخ ۹۶/۱۲/۲۴ لغایــت ۹۷/۱/۱۵ فعالیت

ــت. ــته اس ــمگیری داش چش

ــرد: اهــم فعالیتهــای اورژانــس  وی تصریــح ک

مــورد   ۱۶۰ لــردگان شــامل:  ۱۱۵در شهرســتان 

اســتقراری در جــاده هــای شهرســتان از ســاعت ۸ 

ــت. ــی ۲۰ اس ــاعت ۱۶ ال ــی ۱۲ و از س ال

کریمــی افــزود: از ۵۹۴ ماموریــت انجام شــده ۱۸۰ 

ــی  ــر تصادف ــت غی ــورد تصادفــی و ۴۱۴ ماموری م

بــوده اســت.

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

هــای  پایــگاه  از  بازرســی  تعــداد  لــردگان، 

ــس  ــس و رئی ــئول اورژان ــتان توســط مس شهرس

شــبکه ومعــاون بهداشــتی طــی ایــن مــدت را ۱۴ 

ــرد. ــالم ک ــورد اع م

ــون بســیج جامعــه پزشــکی  وب دا؛ مســئول کان

ــردگان،  ــتان ل ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ش

از اعــزام چهارمیــن تیــم پزشــکی، آموزشــی، 

بهداشــتی و فرهنگــی طــرح شــهید دکتــر رهنمون 

ــر  ــاد ایــن شهرســتان خب بــه روســتای حاجــی آب

داد.

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

شــبکه؛  اســماعیل ابدالــی افــزود: در آســتانه فــرا 

رســیدن هفتــه مقاومــت و پیــروزی و ســوم 

خردادمــاه حماســه مانــدگار فتــح خرمشــهر، 

دندانپزشــکی،  پزشــکی،  رایــگان  تیــم هــای 

آمــوزش  پرســتاری،  مامایــی،  روانپزشــکی، 

ــت از  ــگیری و مراقب ــی، پیش ــت و فرهنگ بهداش

ــب  ــالمت روان در غال ــه، س ــا، تغذی ــاری ه بیم

ــون  ــر رهنم ــهید دکت ــرح ش ــزام ط ــن اع چهارمی

ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی درســال ۹۷ بــه 

ــردگان  ــاد در حاشــیه شــهر ل روســتای حاجــی آب

ــد.  ــزام ش اع

وی افــزود: در ایــن طــرح و بــه همــت تیــم 

اعزامــی توســط پزشــک عمومــی ۸۵ نفــر ، 

توســط کارشــناس تغذیــه ۲۶ نفــر و توســط 

ــدند. ــت ش ــر ویزی ــناس ۲۳ نف ــاوره روانش مش

ــری فشــارخون  ــدازه گی ــرد: ان ــح ک ــی تصری ابدال

۵۸ نفــر از مراجعیــن ، انجــام تزریقات و پانســمان 

ی اعزامــی  بــرای ۲۶ نفــر از دیگــر خدمــات تیم

بــه ایــن منطقــه بــود.
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جلسه پیگیری مشکالت واحد رادیولوژی کلینیک با مدیریت محترم درمان و 

مسئول واحدهای رادیولوژی استان و مدیریت ومسئولین رادیولوژی کلینیک

بزرگداشت روز کارگر در کلینیک امام علی(ع)

روز ماما و تقدیر از همکاران شاغل در کلینیک

افتتاح بخش رادیولوژی تخصصی فک و صورت در مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی صدف

ــر  ــور در دفت ــا حض ــوژی ب ــد رادیول ــکالت واح ــری مش ــه پیگی جلس

ــه ضمــن  ــن جلس ــت.در ای ــورت پذیرف ــان ص ــرم درم ــت محت مدیری

قدردانــی از زحمــات آقــای رئیســی در جهــت تامیــن نیــرو بــه بررســی 

ــه  ــود پرداخت ــرایط موج ــود ش ــت بهب ــی در جه ــکار های ــه راه و ارائ

شــد.

ــای شــاغل در  ــکاران مام ــه مناســبت روز مامــا از هم ب

ــوح  ــدای ل ــا اه ــی(ع) ب ــام عل ــک ام ــای کلینی ــد ه واح

ــن  ــد.در ای ــی گردی ــاخه گل قدردان ــن ش ــر و همچنی تقدی

مراســم کــه بــا حضــور خانــم رخشــان کارشــناس مامــای 

ــا  ــکاران مام ــن هم ــان و همچنی ــت درم ــاغل در معاون ش

در كلینیــك در دفتــر مدیریــت برگــزار شــد ابتــدا حیــدری 

مدیــر كلینیــك از همــكاری بســیارخوب ایشــان در رســیدن 

ــازی  ــن ای ــی نمــود و همچنی ــه اهــداف كلینیــك قدردان ب

مدیــر اجرایــی كلینیــك نیــز بــه ایشــان خســته نباشــید و 

ــا شــیرینی و  ــد.در پایــان ایــن مراســم ب خــدا قــوت گفتن

ــد. ــی گردی ــكاران پذیرای شــربت از هم

ــوژی تخصصــی فــک و صــورت در  وب دا؛ سرپرســت دانشــکده دندانپزشــکی و کلینیــک فــوق تخصصــی دندانپزشــکی صــدف، از افتتــاح بخــش رادیول

ایــن مركــز خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر میتــرا یدالهــی افــزود: ایــن بخــش در نهمیــن روز از خردادمــاه بــا حضــور ریاســت دانشــگاه، معــاون و مدیــر درمــان دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد افتتــاح و مجهــز بــه مرکــز CBCT مــی باشــد.

بــه گفتــه وی، بــا تجهیــز ایــن بخــش بــه مرکــز CBCT امــکان انجــام ســی تــی اســکن ســر و گــردن و گرافــی هــای داخــل دهانــی فراهــم گردیــد. دکتــر 

یدالهــی اعتبــار هزینــه شــده جهــت راه انــدازی ایــن بخــش را بالــغ بــر یــک میلیــارد تومــان اعــالم کــرد و افــزود: کلیــه خدمــات ایــن مرکــز تخصصــی 

ــه هــای دولتــی  ــا دریافــت تعرف دندانپزشــکی ب

ــه  ــردد. وی، در ادام ــی گ ــه م ــن ارائ ــه مراجعی ب

ــی  ــز تخصص ــت مرک ــاز فعالی ــه آغ ــاره ب ــا اش ب

دندانپزشــکی صــدف از حــدود یکســال گذشــته،  

ریشــه،  درمــان  ترمیــم،  اطفــال،  ایمپلنــت، 

ــک و  ــی ف ــی و جراح ــز دندان ــوژی، پروت رادیول

صــورت را از جملــه خدمــات تخصصــی ایــن مرکز 

برشــمرد و افــزود: هــم اکنــون ۲۲ دندانپزشــك از 

ــات علمــی دانشــكده دندانپزشــكی  اعضــای هی

ــت صبــح و عصــردر ایــن  شــهركرد در دو نوب

ــه خدمــت هســتند. ــز مشــغول ب مرك

ــات  ــت و کادر خدم ــور مدیری ــا حض ــر ب ــبت روز کار و کارگ ــه مناس ب

کلینیــک از زحمــات ایــن قشــر زحمــت کــش بــا اهــداء لــوح تقدیــر و 

همچنیــن شــاخه گل  تقدیــر و تشــكر بــه عمــل آمــد در ایــن مراســم 

حیــدری بــا اشــاره بــه میــالد منجــی عالــم بشــریت و تبریــك ایــن روز 

بــه همــكاران از تــالش همــكاران قدردانی نمود و ایشــان را به تالشــی 

در  مضاعــف 

و  ترغیــب  كار 

ــود. تشــویق نم

پایــان ایــن  در 

نیــز  مراســم 

كــه  هدایــای 

ــط مدیریت  توس

ــده  ــداری ش خری

ــه ایشــان  ــود ب ب

ــد. ــم ش تقدی
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اعزام دو تیم تخصصی به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر توسط 

کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان آیت اهللا کاشانی شهرکرد

راه اندازی واحد ROP در بیمارستان آیت اهللا کاشانی شهرکرد

برگزاری پایگاه سالمت در پارک تهلیجان توسط کانون بسیج جامعه 

پزشکی بیمارستان آیت اهللا کاشانی شهرکرد

برگزاری جلسه شورای فرهنگی بیمارستان آیت اهللا کاشانی شهرکرد
افتتاح نماز خانه در فاز دوم بیمارستان آیت اهللا کاشانی شهرکرد

ــهر  ــازی خرمش ــالروز آزاد س ــاه س ــرداد م ــوم خ ــبت س بنماس

کانــون بســیج جامعــه پزشــکی بیمارســتان آیــت اللــه کاشــانی 

شــهرکرد اقــدام بــه اعــزام دو تیــم تخصصــی گــوش و حلــق و 

بینــی و چشــم پزشــکی بــه یانچشــمه (منطقــه بــن) نمــود.

ــر  ــن دیگ ــگان متخصصی ــت رای ــن ویزی ــه ضم ــن برنام در ای

اعضــای تیــم هــم نســبت بــه کنتــرل فشــار چشــم و 

دیــد چشــم و شستشــوی گــوش مراجعــه کنندگان  اندازه

ــد. ــدام نمودن ــل دارو اق و تحوی

واحــد ROP (رتینوپاتــی نــوزاد نــارس)در بیمارســتان درمانــی آیــت اللــه 

کاشــانی شــهرکرد راه انــدازی شــد.

بــا توجــه بــه اهمیــت انجــام غربالگــری رتینوپاتــی نــوزادی در پیشــگیری 

از عــوارض چشــم , اقدامــات الزم جهــت انجــام ایــن خدمــات در اســتان 

انجــام گردیــده اســت. هــدف از راه انــدازی ایــن واحــد کاهــش مــوارد 

ــروه  ــت گ ــه هم ــی باشــد . ب ــه اســتانهای همجــوار م ــزام و ارجــاع ب اع

چشــم پزشــکی و گــروه نــوزادان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و بــا 

للــه  پیگیریهــای معاونــت درمــان دانشــگاه و مرکــز آمــوزش درمانــی آیت

ــه  ــل ارائ ــتان قاب ــات در اس ــن خدم ــس ای ــن پ ــهركرد از ای ــانی ش کاش

خواهــد بــود.

در تاریــخ ۱۶ اردیبهشــت ســاعت ۸ صبــح پایــگاه ســالمت توســط کانــون 

بســیج جامعــه پزشــکی بیمارســتان آیــت اللــه کاشــانی شــهرکرد در پــارک 

ــاز نشســتگان آمــوزش و  تهلیجــان جهــت تســت فشــار خــون و قنــد ب

پــرورش کــه در همایــش راهپیمایــی ویــژه پرســنل بازنشســته آمــوزش و 

پــرورش برگــزار گردیــد ,برپــا گردیــد.

ــه  ــت الل ــتان آی ــی بیمارس ــورای فرهنگ ــه ش ــرداد جلس ــورخ ۱۳ خ در م

کاشــانی شــهرکرد بــا حضــور معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه 

ــکیل  ــی دانشــگاه تش ــط عموم ــر رواب ــت  و مدی و کارشناســان آن معاون

ــه داد. جلس

ــه  ــی ب ــز ضمــن خــوش آمــد گوی ــدا ریاســت مرک ــن جلســه در ابت در ای

ایــراد نکاتــی در مــورد کارهــای انجــام شــده پرداختنــد. و ســپس آقــای 

دکتــر فدایــی هــم ضمــن تقدیــر و تشــکر از اعضــای شــورای, هــم دلــی و 

همــکاری هــر چــه بیشــتر اعضــاء را خواســتار شــدند و شــورای فرهنگــی 

بیمارســتان آیــت اللــه كاشــانی را در ســال ۹۶ پــس از ارزیابــی بــه عنــوان 

شــورای فرهنگــی برتــر در بیــن ۲۱ مركــز تابعــه دانشــگاه برگزیدنــد.

ــی  ــط عموم ــر رواب ــان مدی ــای درخش ــاب آق ــز جن ــه نی ــن جلس در ای

ــی  ــط عموم ــوب رواب ــیار خ ــکاری بس ــکی از هم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــد. ــر نمودن ــت را تقدی ــا آن مدیری ــانی, ب ــه کاش ــت الل ــتان آی بیمارس

همزمــان بــا فــرا رســیدن مــاه مبــارک رمضــان, مــاه میهمانــی 

ــه  ــه نمازخان ــن افتتاحی ــورخ ۲۶ اردیبهشــت آیی ــد در م خداون

فــاز دوم بیمارســتان آیــت اللــه کاشــانی شــهرکرد بــا حضورحاج 

آقــا مولــوی نماینــده ولــی فقیــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی و 

ــن  ــاز و همچنی ــه نم ــتاد اقام ــاون س ــا خــدادادی مع حــاج آق

حــاج آقــا احمــدی معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه 

ــه همــراه اقامــه نمــاز ظهــر و عصــر  و مســئولین بیمارســتان ب

ــگاه و  ــه در دانش ــی فقی ــده ول ــخنرانی نماین ــد از آن س و بع

ریاســت بیمارســتان برگــزار گردیــد.
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ــه گــزارش روابــط عمومــی بیمارســتان : درایــن  ب

جلســه کــه بــا حضــور مســئولین اســتانی و 

شهرســتانی ومســئولین بیمارســتان برگــزار گردیــد 

ــژاد  ــوی ن ــر تق ــاله دكت ــم س ــات دو و نی از زحم

تقدیــر بــه عمــل آمــد و دكتــر محســن صادقیــان 

ــد  ــس جدی ــوان رئی ــه عن ــی) ب ــص داخل (متخص

ــد . ــی ش ــان معرف ــتان فارس بیمارس

ــد  ــوش آم ــن خ ــتان ضم ــر بیمارس ــدا مدی در ابت

ــارک  ــام مــاه مب ــان و تبریــک ای ــه مهمان ــی ب گوی

رمضــان بیــان نمودنــد دکتــر تقــوی نــژاد از آبــان 

۱۳۹۴ و بــه مــدت دونیــم ســال در این بیمارســتان 

ــات  ــا و خدم ــه فعالیته ــه نمودندک ــام وظیف انج

ایشــان در ایــن مــدت برکســی پوشــانده نیســت.

بنــده نیــز از زحمــات بــی دریــغ دکتــر تقــوی نــژاد 

تشــكر میكنــم .

ــر و  ــن تقدی ــور ضم ــک پ ــا مل ــاج آق ــه ح در ادام

تشــکر از زحمــات دکتــر تقــوی نــژاد انتصــاب دکتر 

ــتان  ــت بیمارس ــوان سرپرس ــه عن ــان را ب صادقی

ــای  ــای ارگانه ــد همچنیــن از روس تبریــک گفتن

دولتــی تشــکر كردنــد كــه بــا حضــور خــود درایــن 

ــد . ــه ایــن موضــوع اهمیــت دادن جلســه ب

مهنــدس طاهــری (فرمانــدار شهرســتان فارســان)

اینگونــه بیــان نمودنــد کــه در طــول مــدت دولــت 

ــوه الهــی مجموعــه  ــه حمــد و ق ــد ب ــر و امی تدبی

پیشــرفت  شهرســتان  در  درمــان  و  بهداشــت 

ــدی  ــت من ــطح رضای ــته و س ــی داش بســیار خوب

مــردم شهرســتان قابــل چشــم گیــر اســت . 

بیمارســتان فارســان در حــال حاضــر بــا نوســازی 

ــه  و بهســازی و افزایــش تخــت ومجهــز شــدن ب

ــتانهای  ــی از بیمارس ــم یک ــکی مه ــزات پزش تجهی

مهــم اســتانی بشــمار مــی آیــد بنــده ازتالشــهای 

ــردم  ــده م ــژادو نماین ــوی ن ــر تق ــه دکت ــی وقف ب

شهرســتان فارســان - کوهرنــگ -اردل- کیــار در 

مجلــس شــورای اســالمی و مســئولین دانشــگاه 

علــوم پزشــكی و ســایر مســئولین كــه در ایــن امــر 

ــكر می . ــتند تش ــش داش ــم نق مه

را  درمــان  و  بهداشــت  کار  همچنیــن  ایشــان 

نســبت بــه ارگانهــای دیگــر دولتــی بســیار ســخت 

ــه  ــردم وجامع ــالمت م ــتند و س ــاس دانس وحس

بهداشــت ودرمــان  در پیشــرفت مجموعــه  را 

ــا  ــتند ب ــان خواس ــر صادقی ــد و از دکت ــان کردن بی

ــعه  ــت توس ــارت جه ــاص اعتب ــه اختص ــه ب توج

ــم را  ــر مه ــن ام ــی ای ــات اجرای ــتان عملی بیمارس

در اســرع وقــت پیگیــری ودر دســتورات کار خــود 

قراردهنــد تــا بتوانیــم انشــالله بــه اهــداف مدنظر 

ــیم. ــنت برس ــو احس ــه نح ــوع ب وزارت متب

ــای  ــه فعالیته ــژاد در ادام ــوی ن ــر تق ــپس دکت س

ــرح تحــول  ــا اجــرای ط ــم خــود را ب دوســال ونی

ــان  ــل بی ــرح ذی ــه ش ــتان ب ــالمت در بیمارس س

نمودنــد: افزایــش ســطح اورژانــس و اضافــه 

کــردن ۳۴تخــت بــه ایــن بیمارســتان - بازســازی و 

بهســازی بخــش جراحــی زنــان و اطفال-بهســازی 

ــی محوطــه بیمارســتان وکلینیــک  ــرات کل و تعمی

ــكوپ  ــم: میكروس ــکی اع ــزات پزش ــد تجهی خری

ــوار  ــتگاه ن ــی - دس ــق و بین ــوش وحل ــی گ جراح

ــردن  ــز ك ــوزاد، مجه ــور ن ــه ونتیالت ــب عضل عص

ــزات  ــه تجهی ــكی ب ــم پزش ــک چش ــد کلینی واح

اعمــال  مانیتورینــگ  ،خریــد  پزشــكی  چشــم 

ــکاری  ــان از هم ــوژی و.... و در پای ــی اورول جراح

ــکاری  ــکی و هم ــوم پزش ــگاه عل ــئولین دانش مس

کلیــه مســئولین و همــکاران بیمارســتان تقدیــر و 

ــد . ــل آوردن ــه عم ــکر ب تش

در ادامــه دکتــر صادقیــان بیانــات خــود را اینگونــه 

شــروع کردنــد: خــدارا شــاکر هســتم کــه ســعادتی 

ــت  ــم خدم ــا بتوان ــد ت ــده ش ــب بن ــر نصی دیگ

مضاعــف داشــته باشــم بنــده امیــدوارم اهدافــی 

کــه از قبــل پیــش بینــی شــده اســت را بــه خوبــی 

ــا" طــرح توســعه بیمارســتان را  ــم . ضمن اجــرا کن

اولیــن اولویــت کاری خــود قــرار داده ومیدهــم و 

انشــاله شــروع بــکار ایــن طــرح را هرچــه زودتــر 

آغــاز خواهــم نمــود .

ــاع  ــام ارج ــدن نظ ــی ش ــده اجرای ــدف دوم بن ه

ــه مســئولیت بســیار ســنگینی دارد  ک مــی

ــوت  ــک پایل ــوان ی ــه عن ــم ب ــدوارم بتوانی و امی

ــتانهای  ــی اس ــتان و حت ــطح شهرس ــوب در س خ

دیگــر معرفــی گردیــم .توســعه پیشــرفت سیســتم 

اچ آی اس بیمارســتان مــی باشــد کــه بــا اجرایــی 

ــه هایــی کــه  شــدن ایــن طــرح بســیاری از هزین

ــه هــا وارد مــی شــود کاهــش  ــت و بیم ــه دول ب

مــی یابــد و امیــدوارم بتوانیــم ایــن سیســتم را در 

ــم . ــی نمائی ــتان اجرای ــک بیمارس کلینی

هــدف ســوم کــه مهمتریــن هــدف بنــده و نظــام 

ــات  ــت خدم ــاء کیفی ــد ارتق ــی باش ــالمت م س

ــده در طــول خدمــت خــود در  ــی اســت بن درمان

ــی  ــا وجــود نیروهــای درمان ــن بیمارســتان و ب ای

و پشــتیبانی ایــن مرکــز مطمئنــم بــه ایــن هــدف 

ــید. ــم رس واال خواه

معاونــت درمــان  دکتــر درخشــان  پایــان  در 

دانشــگاه ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات 

بــی دریــغ دکتــر تقــوی نــژاد در بیمارســتان 

سیدالشــهداء(ع) فارســان و امــام ســجاد (ع) 

ــه  ــد ب ــد :خداون ــار نمودن ــه اظه ــگ اینگون کوهرن

مــا نعمتــی داده اســت کــه بتوانیــم بــرای حفــظ 

ســالمت مــردم قــدم برداریــم و امــروز در خدمــت 

ــان بحــث  ــر درخشــان در پای ــیم .دکت ــردم باش م

خــود از شــروع اجرایی شــدن فــاز دوم بیمارســتان 

ــگ در  ــرح هتلین ــل و اجــرای ط ــن فص در همی

ــودن  ــن مجهزنم ــان و همچنی ــی زن ــش داخل بخ

بیمارســتان بــه تجهیــزات پیشــرفته بــه طــوری 

کــه مــردم شهرســتان بتواننــد خدمــات را بــه نحــو 

ــر داد. ــد خب ــت کنن ــری دریاف ــوب ت مطل

جلسه تودیع و معارفه رئیس بیمارستان فارسان
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وب دا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی معــاون درمــان 

ــتی و  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــا  ــر علیرض ــاری دکت ــال و بختی ــی چهارمح درمان

ــوان  ــه عن ــی ب ــراح عموم ــکان ج ــور از پزش قربانپ

سرپرســت بیمارســتان هــای امــام رضــا(ع) اردل و 

امــام جــواد (ع) ناغــان منصــوب شــد.

ــان در  ــن درخش ــر محس ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

متــن ایــن ابــالغ خطــاب بــه دکتــر قربانپــور بیــان 

داشــته اســت، بــا عنایــت بــه تعهــد ،تخصــص و 

عالقــه منــدی جنابعالــی بــه موجــب ایــن ابــالغ 

بــه ســمت سرپرســت بیمارســتان امــام رضــا (ع) 

ید. اردل و امــام جــواد (ع) ناغــان منصوب می

ــواردی  ــالغ م ــن اب ــن ای ــه مت ــن در ادام همچنی

ــه هــای  ــق و مســتمر برنام همچــون اجــرای دقی

در حــوزه درمــان در  تحــول نظــام ســالمت 

ــه  ــر چ ــه ه ــت توج ــه، اهمی ــتان مربوط بیمارس

ــاران،  ــوق بیم ــت حق ــم و رعای ــه تکری ــتر ب بیش

 تکریــم هرچــه بیشــتر پزشــکان خــدوم بــه عنــوان 

ــرار  ــا ق ــرای مبن ــان ب ــی درم ــی از ارکان اصل یک

ــور  ــر قربانپ ــه دکت ــزی هــا ب ــه ری گرفتــن در برنام

ــت. ــده اس ــه ش توصی

تــالش در جهــت افزایــش میــزان رضایــت منــدی 

فعالیــت هــای درمانــی،  بیمــاران و کیفیــت 

ــظ  ــت حف ــدون در جه ــجم و م ــزی منس ی برنامه

بیمارســتانی،  تجهیــزات  وضعیــت  ارتقــاء  و 

جهــت  کارشناســی  ی  برنامه تدویــن 

مدیریــت  خصــوص  در  مناســب  یــزی  برنامه

ــزی مناســب جهــت  ی ــع بیمارســتانی، برنامه مناب

افزایــش میــزان رضایــت منــدی پرســنل و توجــه 

بــه مشــکالت آنــان، توســعه عدالــت در ســالمت 

ــای  ــی راه کاره ــود، بررس ــت خ ــوزه مأموری در ح

ــش  ــروری و افزای ــر ض ــای غی ــه ه ــش هزین کاه

ــه هــای  درآمدهــای بیمارســتانی و تشــکیل كمیت

ــه  ــن خصــوص، توجــه جــدی ب كارشناســی در ای

ــأت  ــب هی ــی از جان ــای ابالغ ــه ه ــت تعرف رعای

ی  محتــرم دولــت و تعامــل مناســب بــا ســازمان

بیمه از دیگــر نــكات متذكــر شــده به سرپرســت 

ــد.  ــی باش ــور م ــای مذك ــتان ه بیمارس

ــر  ــرای دکت ــه ب ــگاه در ادام ــان دانش ــاون درم مع

قربانپــور آرزوی موفقیــت نمــوده و اظهــار داشــته 

ــال  ــد متع ــه خداون ــکال ب ــا ات ــت ب ــد اس ؛ امی

ــول  ــت اص ــا رعای ــف ب ــته وظای ــام شایس در انج

قانــون مــداری ،اعتــدال گرایــی و منشــور اخالقــی 

دولــت تدبیــر و امیــد در جهــت خدمــت و ارتقــاء 

ســالمت مــردم آن شهرســتان مؤفــق ومؤیــد 

ــید. باش

سرپرست جدید بیمارستان های امام رضا (ع) و امام جواد (ع) منصوب شد
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برگزاری کالس هموویژیالنس ویژه کادر درمان بیمارستان بروجن

دومین جلسه آمادگی اعتبار بخشی ۹۷ برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه مدیریت برگزار شد

برگزاری مراسم یاد بود کربالیی علی محمد رحیمی(پرسنل درمانی بیمارستان)

در تاریــخ ۹۷/۳/۵ کالس اموزشــی هموویژیالنــس ویــژه کادر درمــان برگــزار شــد. در ایــن 

برنامــه آقــای دهقــان کارشــناس و دکتــر حســینی از ســازمان انتقــال خــون اســتان  بــه 

عنــوان ســخنران همــکاری نمودنــد.

ــا حضــور تمامــی مســوالن بخشــها و واحدهــا در اتــاق  ــار بخشــی ســال ۹۷ ب در تاریــخ ســیزدهم اردیبهشــت دومیــن جلســه آمادگــی اعتب

مدیریــت بیمارســتان بروجــن تشــکیل شــد. در ایــن جلســه بــر برنامــه ریــزی مــدون تاکیــد شــد.

ــرم  ــت محت ــور ریاس ــا حض ــتان ب ــت بیمارس ــه مدیری ــم و معارف ــم تکری مراس

ــده  ــگ ، نماین ــتان کوهرن ــرم شهرس ــه محت ــام جمع ــدار، ام ــتان ، فرمان بیمارس

ــپاه  ــرم س ــده محت ــایی فرمان ــرهنگ موس ــاب س ــان و جن ــت درم ــرم معاون محت

ناحیــه کوهرنــگ ، مســئولین ادارات و نهــاد هــای شهرســتان و پرســنل بیمارســتان 

روز دو شــنبه ۱۰ اردیبهشــت ۹۷ در ســالن اجتماعــات  بیمارســتان امــام ســجاد (ع) 

ــزار شــد. کوهرنــگ برگ

ایــن مراســم بــا ســخنان آقــای زمــان پــور فرمانــدار شهرســتان کوهرنــگ شــروع 

شــد، وی از زحمــات آقــای کــورش عباســی مدیریــت ســابق بیمارســتان تقدیــر و 

تشــکر کــرد و از آقــای فرهــاد نجفــی مدیریــت جدیــد بیمارســتان خواســت تــا 

بــا تــالش و همــت خــود ســعی در کســب رضایــت بیمــاران نمایــد و پیگیــر راه انــدازی بخــش هــای بســتری بیمارســتان باشــد و در نهایــت 

بــرای ایشــان آرزوی موفقیــت نمــود.

آقــای کــورش عباســی نیــز اعــم اقداماتــی کــه طــی مدیریــت خــود در بیمارســتان انجــام داد را بــرای حاضریــن تشــریح و از حضــور آنــان در 

مراســم تقدیــر و تشــکر کــرد .

مراســم یــاد بــود کربالیــی علــی محمــد رحیمی(پرســنل درمانــی بیمارســتان) در روز 

پنــج شــنبه ۹۷/۱/۱۶ بــه میزبانــی بیمارســتان شــهداء در مســجد بقیــه اللــه شهرســتان 

ــرم  ــدار محت ــت ،فرمان ــبکه بهداش ــتان وش ــنل بیمارس ــه پرس ــور کلی ــا حض ــردگان ب ل

ــردگان  ــدان ادارات شهرســتان ل ــه روســا و کارمن ــردگان ،بخشــداران، کلی شهرســتان ل

ــواده آن مرحــوم برگــزار گردیــد. وخان
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سرپرست جدید مرکز تحقیقات گیاهان دارویی 

منصوب شد

دکتر محسن صادقیان به عنوان سرپرست 

بیمارستان سید شهداء فارسان و بیمارستان امام 

سجاد (ع) چلگرد منصوب شد

سرپرست جدید مدیریت امور مالی دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد منصوب شد

سرپرست جدید معاونت بهداشتی و رئیس، مرکز 

بهداشت استان منصوب شد

سرپرست جدید معاونت غذا و داروی 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد منصوب شد

سرپرست جدید حراست دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد منصوب شد

انتصاب سرپرست جدید مرکز مطالعات و 

توسعه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد

انتصاب دکتر فریده دارابی به سمت 

مشاور ریاست و مسئول حوزه برنامه ریزی 

راهبردی و هماهنگی دانشگاه

انتصاب سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی 

دانشگاه

سرپرست بیمارستان شهداء لردگان و شهید 

ارجمند مال خلیفه منصوب شد

انتصاب سرپرست دانشکده پزشکی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 

دانشگاه منصوب شد

سرپرست جدید بیمارستان های امام 

رضا(ع) و امام جواد(ع) منصوب شد

و پیامدهای  مسئول برنامه های ثبت بیماری

سالمت منصوب شد

وب دا؛ بــر اســاس ابالغــی از ســوی معاونــت 

ــکی  ــوم پزش ــاوری دانشــگاه عل ــات و فن تحقیق

شــهرکرد، دکتــر حســین امینــی خوئــی بــه مــدت 

دو ســال عنــوان سرپرســت مرکــز تحقیقــات 

ــد. ــوب ش ــگاه منص ــن دانش ــی ای ــان داروی گیاه

وب دا؛ بــا ابالغــی از ســوی معاونــت درمــان 

ــتی و  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــن  ــر محس ــاری دکت ــال و بختی ــی چهارمح درمان

صادقیــان بــه عنــوان سرپرســت بیمارســتان ســید 

ــجاد(ع)  ــام س ــتان ام ــان و بیمارس ــهداء فارس ش

ــد. ــوب ش ــرد منص چلگ

وب دا؛ بــا ایالغی از ســوی ریاســت دانشــگاه 

علــوم پزشــکی، خدمات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری محمــود ایمانــی بــه 

ــمت سرپرســت مدیریــت امــور مالــی  س

منصــوب شــد.

وب دا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی ریاســت دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد، مهنــدس ســید راشــد 

جزایــری بــه عنــوان سرپرســت معاونــت بهداشــتی و 

ــز بهداشــت اســتان منصــوب شــد. رئیــس مرک

ــوان  ــه عن ــور ب ــر ملکپ ــر محمدباق وب دا؛ دکت

ــگاه  ــذا و داروی دانش ــت غ ــت معاون سرپرس

ــد. ــوب ش ــکی شــهرکرد منص ــوم پزش عل

وب دا؛ بــا حکــم رئیــس مرکــز حراســت وزارت 

ــوان  ــی بعن ــای عبدالواحــد رحیم بهداشــت آق

سرپرســت حراســت دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد منصــوب شــد.

از  از ســوی  ابــالغ حکمــی  بــا  دا؛  وب 

ســوی معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم 

ــام رئیســی  پزشــکی شــهرکرد دکتــر اله

ــات  ــز مطالع ــت مرک ــوان سرپرس بــه عن

ــن  ــکی ای ــوم پزش ــوزش عل ــعه آم و توس

ــد. ــوب ش ــگاه منص دانش

ــمت  ــه س ــی ب ــده داراب ــر فری وب دا؛ دکت

مشــاور ریاســت و مســئول حــوزه برنامــه 

ــگاه  ــی دانش ــردی و هماهنگ ــزی راهب ری

ــد. ــوب ش ــهرکرد منص ــکی ش ــوم پزش عل

وب دا؛ بــا ابــالغ حکمی از ســوی ریاســت دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد، دکتــر عبدالمجیــد فدایــی 

بــه عنــوان سرپرســت معاونــت دانشــجویی و 

فرهنگــی  ایــن دانشــگاه منصــوب شــد.

ــان  ــاون درم ــوی مع ــی از س ــا ابالغ وب دا؛ ب

دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری دکتــر مریــم 

بــه  روانپزشــکی  متخصصیــن  از  بابائیــان 

ســمت سرپرســت بیمارســتان شــهداء لــردگان 

و شــهید ارجمنــد مــال خلیفــه منصــوب شــد.

ریاســت  ســوی  از  ابالغــی  بــا  دا؛  وب 

خدمــات  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه 

و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی 

ــر عبدالمجیــد طاهــری بــه  بختیــاری، دکت

ســمت سرپرســتی دانشــکده پزشــکی 

ایــن دانشــگاه منصــوب شــد.

وب دا؛ بــا ابالغــی از ســوی معاونــت 

علــوم  فنــاوری دانشــگاه  تحقیقــات و 

ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم پزش

الهــام  دکتــر  بختیــاری  و  چهارمحــال 

ســقایی از اعضــای هیــات علمــی بــه 

تحقیقــات  کمیتــه  سرپرســت  ســمت 

دانشــجویی ایــن دانشــگاه منصــوب شــد.

از ســوی  ابــالغ حکمــی  بــا  دا؛  وب 

علــوم  دانشــگاه  درمــان  معــاون 

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــا  ــر علیرض ــاری دکت ــال و بختی چهارمح

قربانپــور از پزشــکان جــراح عمومــی 

بــه عنــوان سرپرســت بیمارســتان هــای 

ــواد(ع)  ــام ج ــا(ع) اردل و ام ــام رض ام

ــد. ــوب ش ــان منص ناغ

وب دا؛ بــا ابالغــی از ســوی ریاســت دانشــگاه علــوم 

ــی چهارمحــال  پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمان

و بختیــاری دکتــر احســان شــیروانی از متخصصیــن 

ــای  ــه ه ــئول برنام ــوان مس ــه عن ــروق ب ــب و ع قل

ثبــت بیماریهــا و پیامدهــای ســالمت منصــوب شــد.
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